
 

1 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Makanan coklat yang merupakan salah satu hasil dari industry hilir 

kakao yang merupakan salah satu produk yang menjanjikan dalam 

perkembangan industri di Indonesia. Indonesia sebagai penghasil kakao 

yang cukup besar selama ini hanya mampu mengexport hasil kakao 

tersebut dalam bentuk biji kakao maupun bahan olahan kakao yang 

berupa bubuk kakao dan kakao butter. Walaupun nilai ekonomi hasil 

olahan kakao tersebut cukup besar namun bagi pengembangan investasi 

dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum maksimal. Kebijakan 

pemerintah tentang bea export bagi komoditi kakao biji sebenarnya 

dimaksudkan sebagai pendorong agar industri kakao bisa lebih 

berkembang, tidak hanya sampai pada industri olahan yang berupa 

kakao bubuk maupun kakao butter. Untuk itu perlu didorong agar industri 

hilir dari bahan kakao ini bisa mengarah pada industri coklat yang berupa 

produk yang mempunyai nilai tambah. 

Penguatan industri hilir kakao merupakan salah satu jalan agar 

komoditi ini mempunyai nilai tambah bagi pengembangan ekonomi 

daerah serta memberikan tambahan lapangan kerja bagi masyarakat di 

wilayah tersebut. Upaya untuk mengembangkan industri hilir coklat harus 

menjadi prioritas mengingat di Kabupaten Blitar  terdapat ribuan hekta 

tanaman kakao yang selama ini hanya dibawa ke luar daerah. Keadaan 

hasil panen kakao ini kiranya dapat digunakan untuk mendorong agar 

industri coklat dapat tumbuh di Kabupaten Blitar dengan membuka 

peluang investasi disektor tersebut.  

Selama ini terdapat  produksi hasil panen kakao masih didominasi 

untuk peruntukan ekspor, sehingga perlu didorong lebih kuat lagi 

pengembangan industry disektor tersebut agar masuknya investasi di 

bidang industry coklat dapat berkembang dengan bahan baku yang 

cukup.  

Industri coklat di Kabupaten Blitar dipandang sangat penting 

karena dengan adanya industri ini maka Kabupaten Blitar akan 

mendapatkan manfaat yang cukup besar, antara lain mampu menambah 

peluang penyerapan tenaga kerja, menggerakkan ekonomi daerah, 

memajukan industri makanan olahan di Kabupaten Blitar dan manfaat 

tidak langsung lainnya. 

 

Perkembangan Kakao 

Kakao (theobroma cacao) merupakan salah satu komoditi perkebunan 

yang penting dalam pembangunan sub sektor perkebunan antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai komoditi ekspor penghasil 
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devisa negara. Di Kabupaten Blitar, komoditi kakao merupakan komoditi 

strategis untuk mengangkat martabat masyarakat dengan meningkatkan 

pendapatan petani perkebunan dan tumbuhnya sentra ekonomi lokal.   

 

Jumlah Kakao yang ditanam Rumah Tangga Usaha Perkebunan per 

kecamatan 

Kecamatan Aren/ Enau 
Asam 
Jawa 

Cengkeh Gambir 
Jambu 
Mete 

Jarak 
Pagar 

Kakao 

1.   Bakung - 1 13 - - - 34 120 

2.   Wonotirto - - 975 - - - 1 401 

3.   
Panggungrejo 

- 55 3 - 2 - 4 600 

4.   Wates 120 - 640 - - - 37 019 

5.   Binangun - - 11 - - - 4 283 

6.   Sutojayan - 5 - - 17 - 3 923 

7.   
Kademangan 

- - 7 140 - - - 20 191 

8.   Kanigoro - 2 200 - - - 3 345 

9.   Talun - - 28 - - 30 4 937 

10.  Selopuro 3 - 23 - - 15 13 029 

11.  Kesamben 2 9 20 539 - 1 7 23 610 

12.  Selorejo - - 19 744 - - - 107 674 

13.  Doko - - 
242 
551 

- - - 49 656 

14.  Wlingi - - 19 913 - - - 30 593 

15.  Gandusari - - 9 076 - - - 72 414 

16.  Garum - - 1 553 - - - 4 285 

17.  Nglegok - - 1 771 - - 23 27 577 

18.  Sanankulon - 1 2 100 - - 2 024 

19.  Ponggok 2 12 39 - 328 29 19 185 

20.  Srengat - - 5 - 505 - 26 609 

21.  Wonodadi - - - - 15 - 5 748 

22.  Udanawu - 3 100 - 71 - 14 802 

KABUPATEN BLITAR  
130 88 

324 
326 100 939 104 511 025 

Sumber : Sensus Pertanian 2013 

 

Dilihat dari data diatas maka semua wilayah kecamatan di kabupaten 

Blitar terdapat tanaman kakao, dengan jumlah tanaman kakao di kabupaten 

Blitar sebesar 511.025 Ha. Sedangkan tanaman kakao yang sudah 

berproduksi sebanyak 298.362 Ha, seperti terlihat pada tabel berikut ini 
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Jumlah Pohon Kakao yang ditanam Rumah Tangga Usaha Perkebunan 

yang sudah berproduksi. 

Kecamatan 
Aren/ 
Enau 

Asam 
Jawa 

Cengkeh Gambir 
Jambu 
Mete 

Jarak 
Pagar 

Kakao 

1.   Bakung - 1 4 - - - 6,104 

2.   Wonotirto - - 640 - - - 254 

3.   Panggungrejo - 4 2 - 2 - 2,486 

4.   Wates 20 - 461 - - - 28,422 

5.   Binangun - - 1 - - - 3,487 

6.   Sutojayan - 1 - - 17 - 2,392 

7.   Kademangan - - 3,570 - - - 10,567 

8.   Kanigoro - 2 2 - - - 1,898 

9.   Talun - - 28 - - - 3,157 

10.  Selopuro 3 - 5 - - 15 9,215 

11.  Kesamben 2 7 10,615 - 1 - 15,528 

12.  Selorejo - - 9,074 - - - 28,237 

13.  Doko - - 67,518 - - - 37,902 

14.  Wlingi - - 11,960 - - - 22,926 

15.  Gandusari 2 - 3,171 - - - 50,743 

16.  Garum - - 1,525 - - - 3,252 

17.  Nglegok - - 1,059 - - 21 20,625 

18.  Sanankulon - 1 1 100 - - 724 

19.  Ponggok 2 11 25 - 279 29 14,656 

20.  Srengat - - 3 - 465 - 23,422 

21.  Wonodadi - - - - 15 - 4,165 

22.  Udanawu - - - - 67 - 8,200 

KABUPATEN BLITAR  29 27 109,664 100 846 65 298,362 

 
       

Sumber : Sensus Pertanian Tahun 2013 

 

Kakao 

Biji kakao merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mempunyai 

peluang untuk dikembangkan dalam rangka usaha 

memperbesar/meningkatkan devisa negara serta penghasilan petani kakao. 

Produksi biji kakao di Indonesia secara signifikan terus meningkat, namun 

mutu yang dihasilkan sangat rendah dan beragam, antara lain kurang 

terfermentasi, tidak cukup kering, ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, 

keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam dan tidak konsisten. Hal tersebut 

tercermin dari harga biji kakao Indonesia yang relatif rendah dan dikenakan 

potongan harga dibandingkan harga produk sama dari negara produsen lain 

 

 



 

4 

Produk Olahan Kakao 

Kakao sebagai produk primer bisa diolah menjadi beberapa produk olahan 

kakao yang meliputi, antara lain: 

 Biji Cokelat, yang terdiri dari : 

 Kulit / Sekam (Cacao Sheel) 

 Lemak Cokelat Murni (Cacao Butter) 

 Bubuk Cokelat (Cacao Powder) 

 Pasta Cokelat Berlemak (Cacao Pasta) 

 Pasta Cokelat Tak Berlemak (Cacao Pasta) 

 Cokelat Olahan Lain (Other Processed) 

 Pod Cokelat (Cacao Pod) 

 

Produk Olahan Cacao 

 

Sumber : Wahyudi, et al.(2008) 

Kesemua produk olahan tersebut dapat diturunkan lagi menjadi komoditi 

yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam industri Makanan 

& Minuman, Kosmetik, Obat-obatan, Kimia, Pakan Ternak dan Industri 

Rumah Tangga. Kalau dibuat dengan menggunakan diagram pohon pada 
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industry cokelat yang berasal dari biji cacao terlihat dalam gambar di bawah 

ini: 

 

Produk Turunan Cokelat 

 

Sumber : Kadin Indonesia, 2014 

 

Biji kakao dapat diolah menjadi Batang Coklat, karena hal ini sebagai 

bahan untuk melihat secara mendalam sebelum memanfaatkan cacao 

sebagai produk hilir cokelat sebagai berikut; 

 Removing Cacao 

 Fermenting 

 Drying 

 Roasting & Winnowing 

 Grinding 

 Conching 

 Tempering & Moulding 
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Proses Pembuatan Batang Coklat 

 

 

Sumber : 10th Meeting ICCO, 2007 

 

Sedangkan proses dari kakao menjadi produk cokelat memalui 

beberapa proses yang panjang dan memerlukan teknologi serta perlakuan 

yang khusus agar biji kakao dapat diolah menjadi produk cokelat yang dapat 

dikonsumsi masyarakat. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini :  

Proses Kakao dan Ratai Produksi Cokelat 

 

Sumber : 10th Meeting ICCO, 2007 
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POTENSI INDUSTRI COKELAT INDONESIA 

Pelaku Usaha Industri Cacao  

 Kalau kita melihat pada perkembangan industry hilir cokelat, maka kita 

juga perlu mengetahui perkembangan industry cacao dari hulunya. Seperti 

diketahui bahwa sebagian besar hasil perkebunan kakao Indonesia diekspor 

dalam bentuk bahan mentah, walaupun di dalam negeri juga terdapat industri 

pengolahan kakao,  industri pengolahan kakao tersebut banyak berada di 

pulau Jawa. Namun industry tersebut hanya sampai pada penghasil bahan 

baku cokelat dan belum pada industry hilir cokelat. 

 Karena industry kakao di Indonesia masih sangat sedikit dan 

sebagaian besar berupa industry rmah tangga serta UKM, maka dapat 

dikatakan bahwa kebutuhan kakao dalam negeri masih dianggap sedikit, 

sekitar 250 ribu ton per tahun. Sementara produksi kakao Indonesia 

mencapai 445.000 ton per tahun. Usaha pemerintah untuk mendorong 

pelaku usaha di bidang ini agar mempunyai nilai tambah dengan 

menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk setiap kakao yang 

mengekspor produknya ke luar negeri, belum mendapatkan hasil yang lebih 

baik. Hal ini oleh para pelaku usaha hanya direspon dengan membuat 

industry olahan kakao setengah jadi atau industri kakao sebagai bahan baku 

saja dan belum dengan membuat industry hilir produk cokelat atau ‘end 

product’. 

 Di Kabupaten Blitar, mempunyai potensi penghasil kakao yang 

potensial mengingat jumlah produksi kakao di kabupaten ini yang cukup 

besar dan selama ini hanya dijual ke luar wilayah Kabupaten Blitar, sehingga 

mempunyai peluang untuk mengembangkan usaha produk hilir kakao di 

daerah ini. 

 

Peluang Industri Hilir Cokelat 

 Melihat hasil industry olahan cacao yang bisa diproduksi oleh para 

pelaku usaha, maka selanjutnya perlu dikembangkan lagi industry hilir 

cokelat yang merupakan turunan produk cacao olahan. Industri hilir cokelat 

ini sekarang masih sangat sedikit yang bermain disektor ini. Sebagian besar 

pelaku industry ini adalah para pelaku industry rumah tangga atau industry 

kecil yang dikelola sangat sederhana dan sebagian besar produknya dijual 

dalam lingkungan terbatas. Secara ekonomis, industry hilir cokelat ini 

mempunyai prospek yang sangat besar dan mempunyai market yang sangat 

luas di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir semua produk 

industry cokelat yang berupa makanan minuman, kosmetik dan lainnya 

sebagian besar masih diimport. Dengan demikian peluang industry hilir 

cokelat ini merupakan industry yang mempunyai peluang cukup besar di 

Indonesia. Sehingga industry ini perlu didorong untuk dikembangkan lebih 
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baik lagi, sehingga nilai tambah dari industry cacao bisa didapatkan dan bisa 

memberikan manfaat lebih banyak bagi pelaku usaha maupun pemerintah 

 

PRODUK HILIR COKELAT 

 Produk hilir cokelat merupakan produk turunan dari cacao yang diolah 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati 

oleh masyarakat secara langsung, produk ini sebagian menggunakan bahan 

dari cacao, baik yang berupa cacao powder, cacao liquor, cacao paste. 

Produk hilir cokelat ini sudah banyk dinikmati oleh masyarakat, baik di 

Indonesia maupun di luar negeri.  

 

Manfaat Cokelat 

Manfaat cokelat dibidang kesehatan selain kenikmatan yang telah 

diketahui oleh banyak orang. Minum cokelat dapat memberikan manfaat 

psikologis bagi peminumnya, efek psikologis yang terjadi saat menikmati 

cokelat. Hal ini dikarenakan titik leleh cokelat ini terletak sedikit di bawah 

suhu normal tubuh manusia, sehingga pada saat cokelat meleleh maka 

dapat dirasakan kenikmatannya. Selain itu cokelat mengandung alkaloid-

alkaloid seperti teobromin, fenetilamina, dan anandamida, yang memiliki efek 

fisiologis untuk tubuh. Kandungan-kandungan ini banyak dihubungkan 

dengan tingkat serotonin dalam otak. Menurut para ilmuwan, cokelat yang 

dimakan dalam jumlah normal secara teratur dapat menurunkan tekanan 

darah.  

Pada jenis cokelat hitam yang akhir-akhir ini banyak mendapatkan 

promosi karena menguntungkan kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah 

sedang, termasuk kandungan anti oksidannya yang dapat mengurangi 

pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Dengan demikian produk cokelat 

selain memiliki sejarah yang panjang, juga mempunyai manfaat yang baik 

bagi kesehatan dan kesegaran tubuh. 

Sementara itu, banyak kebaikan coklat yang kurang diketahui oleh banyak 

orang, antara lain : 

 Menurunkan tekanan darah dan kolesterol 

 Mengandung Antioksidan Yang Tinggi 

 Mengandung Anti-Depresi 

 Mencegah Kerusakan Gigi 

 Membuat Panjang Umur 

Jenis Produk Hilir Cokelat 

 Produk cokelat yang merupakan turunan dari cacao mempunyai jenis 

yang beragam, baik itu berupa makanan dan minuman, kosmetik, bahan 

kimia, pupuk dan bahan lainnya. Produk coklat yang banyak digunakan 

oleh masyarakat saat ini adalah produk cokelat yang berupa makanan 

minuman. Jenis produk cokelat tersebut antara lain : 
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 Makanan Minuman 

Makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku 

cokelat saat ini sangat banyak jumlahnya. Produk makanan dan 

minuman ini sangat banyak dipasaran, baik yang berupa makanan 

padat (roti, permen, dll) dan makanan cair atau minuman (es cream, 

minuman segar, dll). 

 Kosmetik. 

Produk kosmetik yang menggunakan bahan cokelat saat ini 

juga sudah banyak yang ada di pasaran. Kosmetik ini menggunakan 

bahan cokelat karena diyakini cokelat mempunyai manfaat bagi 

kesegaran maupun kesehatan tubuh sehingga pengguna kosmetik ini 

dapat merasakan manfaat cokelat dalam memelihara tubuhnya. 

 Pupuk Hijau 

Banyak pupuk hijau yang menggunakan sebagian bahan 

bakunya menggunakan cokelat. Industri pupuk ini belum banyak 

dikembangkan di Indonesia, namun dibeberapa Negara sudah mulai 

dikembangkan industry ini.  

 Alkohol 

Beberapa minuman beralkohol yang diproduksi di Eropa dan 

Amerika menggunakan sebagain bahan bakunya dari cokelat, karena 

kenikmatan cokelat akan memberikan rasa tersendiri bagi penikmata 

alcohol. Industry alcohol yang menggunakan bahan baku dari cokelat 

di Indonesia bisa dikatakan belum ada, namun di beberapa negara 

industry ini sudah cukup berkembang.   

 Gas Bio 

Cokelat juga dapat digunakan sebagai bahan baku bio gas, 

dimana hasil ini didapat dari bagian dari cokelat atau cacao. Industri 

ini juga belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. 

 Jelly 

Jelly yang berbahan baku dari cokelat juga mempunyai pasar 

yang sangat baik, jenis produk ini banyak dikonsumsi oleh segala 

lapisan masyarakat. Jelly ini dimanfaatkan sebagai bahan memberi 

rasa lezat pada roti maupun makanan lainnya. Konsumsi jelly cokelat 

juga sangat banyak di masyarakat dari berbagai lapisan.  

 

Proses Pembuatan Produk Cokelat 

Dalam proses membuat produk cokelat, ada beberapa tahapan 

yang harus dilalui. Mulai dari bahan baku biji cacao, kemudian cacao 

olahan sampai menjadi produk hilir cokelat. Proses ini memerlukan 

peralatan dan proses yang cukup panjang, dan juga diperlukan teknologi 
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yang dapat mengubah cacao menjadi produk hilir cokelat yang siap 

dinikmati masyarakat. 

Proses pembuatan produk hilir cokelat meliputi : 

 Pemilihan bahan baku 

 Pengolahan bahan baku 

 Proses pengolahan akhir menjadi produk cokelat 

 Proses Quality Control (QC) 

 Proses pengepakan (Packaging) 

 Proses Distribusi 

Proses Pengolahan Cokelat 

 

Sumber : Diolah dari 10th Meeting ICCO, 2007 
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ANALISIS PERMINTAAN DAN KONSUMSI PRODUK COKELAT 

Tingkat Konsumsi Produk Cokelat 

Dalam aplikasinya, produk utama turunan dari pengolahan kakao 

tidak sekedar digunakan oleh industri pangan, akan tetapi meliputi 

industri farmasi, kimia dan juga kosmetika. Menentukan tingkat 

permintaan pasar sebenarnya cukup sulit karena keterbatasan data, 

dan data yang tersedia bukan merupakan tingkat konsumsi produk 

cokelat secara tersendiri, tetapi data yang ada merupakan data yang 

mencakup berbagai komoditi..  

Keberadaan perusahaan pengolah makanan cokelat mempunyai 

peluang pemasaran yang cukup besar, karena keberadaan produsen 

tersebut saat ini masih sedikit dan skala produksnya juga terbatas. 

Kalau melihat konsumsi cokelat dunia masih didominasi oleh negara-

negara maju terutama masyarakat Eropa yang tingkat konsumsi rata-

ratanya sudah lebih dari 1,87 kg per kapita per tahun. Pada tabel di 

bawah ini ditunjukkan tingkat konsumsi produk cokelat olahan per 

kapita di Eropa, Amerika dan Asia. 

 

Tingkat Konsumsi Produk Cokelat Olahan Dunia dan Indonesia 

Negara Konsumsi (kg/kapita) 

Belanda 4,5 

Switzerland 10,3 

Amerika Serikat 5,3 

Malaysia 0,6 

Indonesia 0,06 

Sumber: www.icco.org 

Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Blitar, dimana jumlah 

penduduk 1.140.793 orang dengan luas lahan tanaman kakao sebesar 

511.025 Ha merupakan potensi yang besar dalam hal bahan baku dan 

tenaga kerja. Sedangkan untuk pemasaran produk cokelat selain untuk 

konsumsi masyarakat Kabupaten Blitar juga untuk konsumsi 

masyarakat Jawa Timur maupun Nasional, bakhan bisa untuk pasar 

ekspor. 

Dari gambaran tersebut potensi industri cokelat di Jawa Timur 

sangat besar, baik dari ketersediaan bahan baku serta potensi pasar 

yang bisa digarap. Hal tersebut didasari oleh tiga keunggulan 

komparatif Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Blitar pada 

khususnya, yaitu besarnya jumlah penduduk, ketersediaan bahan baku 

lokal dan semakin meningkatnya pendapatan per kapita. Sehingga 
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terbangunnya pasar dalam negeri terhadap produk cokelat akan 

mendukung perkembangan industri cokelat lokal, memperbaiki nilai 

tambah industri cokelat, meningkatkan daya saing, mengurangi 

pengangguran dan pergerakan ekonomi domistik di Kabupaten Blitar, 

sehingga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. 

 

Analisis Persaingan 

Perusahaan industri pengolahan cokelat yang dilihat sebagai 

pesaing adalah industri sejenis yang berada di dalam negeri. 

Sehubungan dengan belum banyaknya industri pengolahan cokelat yang 

memproduksi barang yang berbahan cokelat, sedangkan produksi kakao 

Indonesia cukup banyak, maka persaingan belum dapat dikatakan ketat. 

Sehingga peluang memasarkan produk ini masih cukup baik. Pelaku 

usaha yang bergerak pada industry ini kebanyakan hanya memproduksi 

bahan olahan kakao, yang merupakan bahan mentah cokelat. Dan 

produk ini sebagain besar diekpor untuk memenuhi kebutuhan dunia dan 

ironisnya sebagain produk coklat yang dihasilkan dipasar lagi di 

Indonesia. 

Industry yang mengolah kakao menjadi end product masih sangat 

sedikit dan produk yang dihasilkan mereka masih belum dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi cokelat yang ada di Indonesia.   

Salah satu industri kecil yang menolah kakao menjadi produk 

olahan cokelat adalah Kampung Cokelat yang terletak di Desa Plosorejo, 

Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Di tempat ini diproses kakao 

mulai dari penanaman kakao sampai memproduksi cokelat, tingkat 

penjualan cokelat di tempat ini cukup bagus, hal ini bisa digunakan 

sebagai gambaran bahwa masyarakat sangat menyukai makanan 

cokelat dan pesaing untuk industri ini masih sangat sedikit 

 

 Analisis Penggunaan Cokelat dalam Makanan dan Minuman 

Analisis penggunaan Cokelat dalam makanan dan minuman 

berbasiskan pada data produksi kakao di Jawa Timur selama tahun 

2008 sampai dengan 2012. Data produksi dalam ton akan dikonversikan 

dalam besaran rupiah. Data ini dapat dijadikan sebagai kekuatan yang 

dimiliki oleh Indonesia untuk mengembangkan industry hilir cokelat. 

Bahan baku yang berupa biji kakao, dihasilkan oleh lahan yang cukup 

luas di Indonesia, juga industry pengolahan kakao yang berupa produk 

setengah jadi juga ada di beberapa daerah, khusus di Jawa Timur 

terdapat perusahaan Cargill yang sudah berdiri di Gresik. Produksi yang 

dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut selama ini sebagian 

besar di export dan hanya sedikit yang dimanfaatkan untuk industry 

lokal.  
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Analisis Usaha Industri Hilir Cokelat 

Pada industry hilir cokelat, perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek 

yang akan digunakan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam 

usaha cokelat ini. 

 

1. Biaya Investasi dan biaya operasional 

Lampiran: Proyeksi Investasi Industri Coklat

No Uraian Satuan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

2,000,000,000        874,500,000         993,500,000               1,268,250,000     1,834,750,000        2,709,000,000     

1
Sewa Gedung/Gudang Fermentasi dan 

pengembangannya
2,000,000,000        -                           -                                 150,000,000         250,000,000           1,000,000,000     

2 Pembuatan Kotak Fermentasi Rp/Paket -                             306,000,000         306,000,000               306,000,000         206,000,000           306,000,000         

3 Pembuatan Mesin Pengering Rp/Paket -                             102,000,000         130,000,000               280,000,000         680,000,000           680,000,000         

4 Pembuatan Mesin Shortir biji Rp/Paket -                             160,000,000         160,000,000               160,000,000         160,000,000           160,000,000         

5 Pembuatan Mixer (biji x bhn fermetasi) Rp/Paket -                             110,000,000         110,000,000               110,000,000         110,000,000           110,000,000         

6
Pembuatan mesin Sortasi  metode  Air 

bergerak (Mesin Floating)
Rp/Paket -                             140,000,000         180,000,000               180,000,000         280,000,000           280,000,000         

7 Karung Goni Rp/buah -                             46,000,000            55,000,000                  60,000,000           80,000,000              90,000,000           

8

Pembuatan/Pengembangan Website e-

Commerce 
paket -                             -                                       20,000,000 

10,000,000
25,000,000              25,000,000           

9 Mesin pembuatan bahan/media fermentasi Paket -                             -                                       20,000,000 -                          37,000,000              50,000,000           

10 Inventarisasi kantor (Laptop) Rp/Paket -                             5,500,000              5,500,000                    11,000,000           5,500,000                5,500,000              

11 Inventarisasi alat kantor Rp/Paket -                             5,000,000              7,000,000                    1,250,000              1,250,000                2,500,000              

-                             168,040,000         233,500,000               287,250,000         447,250,000           705,250,000         

1
Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi 

&Floating)
Rp/Th -                             75,000,000            55,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

2
Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& 

Pengering)
Rp/Th -                             55,000,000            37,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

3
Biaya Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan 

media Fermentasi))
Rp/Th -                             -                           9,000,000                    9,000,000              18,000,000              27,000,000           

4 Biaya Tim R&D (Fermentasi) Rp/Th -                                    10,500,000 36,000,000                  44,000,000           100,000,000           100,000,000         

5 Benchmarking ke Industri Coklat Rp/Paket -                                      8,000,000 35,000,000                  44,000,000           60,000,000              150,000,000         

6 Sewa Alat Pendukung dari  Laboratorium Rp/Paket -                             8,000,000              24,000,000                  36,000,000           50,000,000              75,000,000           

7 Sewa  Mobil Angkutan Coklat Rp/Ton -                             1,000,000              25,000,000                  75,000,000           100,000,000           175,000,000         

8
Sewa Coklat untuk Fermentasi (Standarisasi 

Produk)
Rp/Ton -                             4,000,000              4,000,000                    4,000,000              10,000,000              15,000,000           

9 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat Rp/Paket -                             1,000,000              2,000,000                    10,000,000           20,000,000              50,000,000           

10 Kelengkapan proses Fermentasi Rp/Paket -                             1,440,000              2,000,000                    5,000,000              10,000,000              15,000,000           

11 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll) Paket -                             1,100,000 1,500,000                    3,250,000              4,250,000                5,250,000              

12 Biaya Internet bln -                             3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

-                             485,050,000         892,800,000               1,035,050,000     1,011,500,000        1,619,000,000     

1 Bahan Fermentasi untuk standarisasi produk 4,000,000              4,000,000                    4,000,000              15,000,000              30,000,000           

2 Bahan Bakar Solar Rp/Kg -                             12,000,000            40,000,000                  75,000,000           120,000,000           300,000,000         

3 Bahan Bakar Bensin Lt -                             2,250,000              9,000,000                    29,250,000           60,000,000              100,000,000         

4 Biaya Listrik -                             9,000,000              18,000,000                  30,000,000           55,000,000              75,000,000           

5 Biaya Telpon -                             1,800,000              2,800,000                    3,800,000              7,500,000                10,000,000           

6 Transportasi/Pemasaran -                             18,000,000            48,000,000                  72,000,000           150,000,000           300,000,000         

7
Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. 

biaya) 
-                             -                           -                                 -                          -                             -                          

8 Upah Tenaga Kerja Harian (Fermentasi) Rp/Ton -                             72,000,000            100,000,000               65,000,000           50,000,000              100,000,000         

9 Gaji Direktur -                             84,000,000            200,000,000               150,000,000         60,000,000              60,000,000           

10 Gaji Manajer Produksi -                             69,000,000            117,000,000               117,000,000         48,000,000              48,000,000           

11 Gaji Manajer Operasional -                             69,000,000            117,000,000               117,000,000         48,000,000              48,000,000           

12 Gaji Manajer Keuangan -                             69,000,000            117,000,000               117,000,000         48,000,000              48,000,000           

13 Gaji Tenaga Administrasi -                             75,000,000            120,000,000               255,000,000         350,000,000           500,000,000         

2,000,000,000        1,527,590,000      2,119,800,000            2,590,550,000     3,293,500,000        5,033,250,000     

-                             1,040,000,000      2,400,000,000            3,297,500,000     4,300,000,000        7,150,000,000     

1 Penjualan Bahan Fermentasi -                             240,000,000         500,000,000               800,000,000         900,000,000           1,550,000,000     

2
Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat 

Fermentasi ke Perusahaan Mitra
-                             550,000,000         600,000,000               1,200,000,000     2,100,000,000        2,750,000,000     

3

Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat 

Fermentasi ke Perusahaan Mitra untuk Kakao 

King Fermented

-                             -                           700,000,000               700,000,000         800,000,000           1,900,000,000     

4 Royalti  HKI untuk Refermentasi -                             250,000,000         300,000,000               97,500,000           200,000,000           350,000,000         

5 Penjualan Alat-alat Fermentasi -                             -                           300,000,000               500,000,000         300,000,000           600,000,000         

(2,000,000,000)      (487,590,000)        280,200,000               706,950,000         1,006,500,000        2,116,750,000     

PROYEKSI INVESTASI INDUSTRI HILIR COKLAT

ARUS KAS 

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

D. Penerimaan

Total Pengeluaran (A+B+C)

C. Biaya Produksi

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

A. Biaya Investasi 
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2. Averate Rate of Return (ARR) 

2,000,000,000Rp               

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Rata-rata EAT 3,637,500,000

 Rata-rata investasi1,000,000,000

 AVERAGE RATE OF RETURN 364%

PENILAIAN PROYEK DENGAN AVERAGE RATE OF RETURN

 Investasi Awal

 Aliran kas 

 

 

3. PayBack Periode 

2,000,000,000Rp   

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

3 Tahun 3 Bulan 

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PAYBACK PERIOD

 Investasi Awal

 Aliran kas 

PERIODE PAYBACK  

4. Internal Rate of Return (IRR) 

PENILAIAN PROYEK DENGAN INTERNAL RATE OF RETURN

2,000,000,000Rp    

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 IRR ESTIMATE 10.00%

 IRR ACTUAL 13.52%

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak  
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5. Metode Internal Rate of Return (MIRR) 

2,000,000,000Rp  

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 Tingkat bunga pendanaan 10.00%

 Tingkat bunga re-investasi 8.75%

 Modified Internal Rate of Return 12.53%

PENILAIAN PROYEK DENGAN FUNGSI MIRR

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak  

 

6. Net Present Value (NPV) 

2,000,000,000Rp       

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)
 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000
 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000
 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000
 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 292,033,512              

PENILAIAN PROYEK DENGAN NET PRESENT VALUE

 Investasi Awal
 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak  
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7. Profitability Index (PI) 

2,000,000,000Rp     

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 292,033,512

 Profitability Index 1.15

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PROFITABILITY INDEX

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak  

8. Kreteria Investasi 

20,000,000,000Rp        

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 126,000,000 195,540,000 (69,540,000)

 Tahun ke-2 595,000,000 530,250,000 64,750,000

 Tahun ke-3 1,777,500,000 1,076,250,000 701,250,000

 Tahun ke-4 3,500,000,000 2,076,600,000 1,423,400,000

 Tahun ke-5 5,450,000,000 3,233,350,000 2,216,650,000

10.00%

 

 AVERAGE RATE of RETURN 363.75%

 PAYBACK PERIOD (tahun) 3 Tahun 3 Bulan 

 INTERNAL RATE of RETURN 13.52%

 MODIFIED RATE of RETURN 12.53%

 NET PRESENT VALUE 292,033,512

 PROFITABILITY INDEX 1.15

R/C 2,21

B/C 1,21

PENILAIAN INVESTASI DENGAN BERBAGAI KRITERIA

 Investasi Awal

 Aliran kas 

 Tingkat suku bunga
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9. Return Cost Ratio (R/C Ratio) 

Return Cost Ratio adalah perbandingan antara penerimaan 

penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses hingga 

menghasilkan produk, dikatakan menguntungkan bila R/C ratio >1. 

Dalam perhitungan diatas didapat R/C ratio   : 2,21, dimana usaha 

ini layak dilaksanakan dengan ratio R/C 2,21 artinya setiap usaha 

dengan dengan modal Rp. 1.000.000,- yang dikeluarkan akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2.210.000,- 

 

10. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

B/C merupakan perbandingan antara tingkat keuntungan yang 

diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan, dimana usaha ini 

dikatakan bermanfaat bila nilai B/C ratio >0.  

Berdasar perhitungan diatas didapat B/C ratio = 1.21 yang artinya 

setiap pengeluaran Rp 1.000.000,- akan menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp. 1.210.000 

 

ANALISA INDUSTRI PENGOLAHAN COKELAT DAN FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

Potensi Wilayah 

 Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi 

faktor-faktor seperti prospek usaha, pasar, persaingan, tingkat suku bunga, 

kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan dan regulasi, infrastruktur, 

ketersediaan bahan baku dan lainnya yang yang berpengaruh terhadap 

kegiatan investasi.  Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh  faktor-

faktor  lain yang mendorong berkembangnya investasi  antar lain fasilitas 

keamanan dan ketertiban wilayah,  kemudahan proses perijinan,  dan 

 ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing 

sediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. 

 Potensi bahan baku 

Bahan baku yang digunakan untuk industri pengolahan cokelat 

ini merupakan modal dasar bagi kelangsungan industri, oleh karena 

itu ketersediaan bahan baku sangat penting bagi invertor dalam 

merencanakan investasinya. Dalam hal industri cokelat maka bahan 

baku utama adalah tersedianya produk olahan kakao yang cukup 

bagi kelangsungan produksi, di Kabupaten Blitar sebagai sumber 

bahan baku cacao sangat ideal sebagai lokasi industry cokelat. 

 Sumber Daya Manusia 

Dari segi sumberdaya manusia, di daerah Kabupaten Blitar  

masih tersedia tenaga terampil maupun tenaga teknis yang mampu 

mengelola dan menggarap industri ini secara baik. 
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Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Blitar   

   

 Infrastruktur 

 Fasilitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Blitar secara 

umum memadai, dimana terdapat : Jalan Raya yang menghubungkan 

antar Kabupaten Blitar ke kabupaten lainnya. Terdapat jalan yang 

menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Blitar, serta jalan-

jalan menuju desa-desa yang cukup bagus, sehingga transportasi ke 

desa-desa penghasil kakao mudah dijangkau. Panjang jalan di 

Kabupaten Blitar adalah 4.466 km dan jarak antara Kabupaten Blitar 

dengan Kabupaten sekitarnya cukup dekat dan dihubungkan dengan 

jalan beraspal yang lebar dan bisa dilalui oleh kendaraan angkut 

besar. Jalan ke Kabupaten Kediri, jalan ke Kabupaten Malang, Jalan 

ke Kabupetan Tulungagung, jalan ke Kabupaten Jombang juga 

merupakan jalan utama yang ramai dan memadai untuk angkutan 

barang. Untuk pelabuhan Udara, lebih dekat ke Bandara Abdulrahman 

Saleh Malang atau Bandara Juanda Surabaya, sedangkan untuk ke 

Pelabuhan Laut bisa melalui Pelabuhan Tan jung Perak Surabaya, 

dimana jalan kearah bandara maupun pelabuhan laut cukup bagus 

dan memadai untuk angkutan barang. Dengan demikian untuk 

infrastruktur guna distribusi barang bisa berjalan dengan mudah. 

 Daerah untuk area Industri di Kabupaten Blitar terdapat di 

beberapa kecamatan dan hal ini bisa merupakan pilihan bagi investor 

untuk mendirikan pabrik. Lahan dan fasilitas masih tersedia luas 

sehingga para investor dapat merancang industry ini dengan leluasa. 

Bulan   SD SMTP SMTA D1/D2 D3/S1 Jumlah Total 

    L P L P L P L P L P L P L+P 

Januari - -  28  33  281  67  79 - - - -  160  388  488 

Pebruari -  4  32  23  282  45  67 - - - -  72  381  453 

Maret -  1  25  23  208  26  50 - - - -  50  283  333 

April -  1  17  24  211  44  41 - - - -  69  269  338 

Mei -  8  25  41  212  71  80 -   - -  120  317  437 

Juni -  6  16  31  172  83  65 - - - -  120  253  373 

Juli - 
 

12 
 23  44  231  133  110 - - - -  189  364  553 

Agustus - -  19  18  143  144  227 - - - -  162  389  551 

Septemb
er 

-  4  31  35  342  310  480 - - - -  349  853 
1 

202 

Oktober -  5  24  34  325  55  94 - - - -  94  443  537 

Nopemb
er 

- 
 

11 
 13  29  212  58  67 - - - -  98  292  390 

Desembe
r 

-  5  16  30  207  38  41 - - - -  73  264  337 

     Kab. 
Blitar 

                            

     TH 2013 
 

 
57 

 
269 

 
365 

2 
826 

1 
074 

1 
401 

- - - - 
1 

496 
4 

496 
5 

992 
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Fasiltas tenaga listrik dan air di wilayah kabupaten Blitar sudah 

mencukupi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk industry cokelat ini. 

 

 Regulasi dan Birokrasi 

Regulasi dan birokrasi di Kabupaten Blitar memberi ruang yang 

luas untuk membantu investor dalam mengembangkan usahanya. 

Sistem perijinan sudah dilayani dengan baik, dengan system satu atap 

serta dipermudah. Waktu pengurusan ijin juga semakin cepat karena 

adanya system yang sudah baku di Kabupaten Blitar ini. Proses 

pengajuan perijinan di Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik, 

sehingga investor dapat kepastian tentang prosedur dan waktu 

pengurusan ijin 

 

Factor Pendukung Industri Hilir Cokelat 

 Potensi Pasar Produk Cokelat 

Potensi pasar untuk industri cokelat sangat besar, hal ini dapat dilihat 

dari konsumsi masyarakat terhadap makanan minuman, khususnya 

untuk makanan dan minuman berbahan baku cokelat, seperti permen, 

es krim, susu, roti, makanan ringan, cokelat batangan dan lain 

sebagainya. Pasar cokelat selain diserap oleh masyarakat Kabupaten 

Blitar, juga untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur, selain itu untuk 

konsumsi nasional. Contoh industry ice cream di Kabupaten Blitar, 

dimana terdapat 1 industri ice cream dengan kapasitas produksi 12 

ton per tahun, nilai nominal omset  Rp. 2.400.000.000. Hal ini masih 

belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ice cream di Kabupaten 

Blitar sendiri, sehingga potensi pasar masih sangat luas dan masih 

besar kalau mau dikembangkan ke wilayah kabupaten sekitarnya. 

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat konsumsi 

masyarakat Jawa Timur untuk makanan dan minuman pada tahun 

2000 sebesar  Rp. 13.928.000 per tahun per kepala keluarga dan 

berkembang setiap tahunnya sehingga pada tahun 2012 menjadi Rp. 

112.566.000 per tahun per keluarga. Apabila diasumsikan bahwa dari 

jumlah tersebut untuk pembelian makanan minuman berbahan baku 

cokelat sebesar 25% maka tingkat konsumsi rata-rata masyarakat 

sebesar Rp 28.141.500 per tahun per keluarga. Jumlah tersebut 

cukup besar bila peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara baik. 

Selain itu import makanan minuman yang masuk ke Indonesia saat ini 

cukup besar, hal ini dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik yang 

menyebutkan pada tahun 2009 untuk import makanan dan minuman 

sebesar US $ 1,367,300,000 dan meningkat menjadi US $ 

2,443,000,000  pada tahun 2013. Dengan asumsi dari komoditi 

tersebut merupakan import makanan minuman berbahan baku cokelat 
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maka dapat diperkirakan sebesar US $ 610,750,000, jumlah yang 

cukup besar bagi industri cokelat. Oleh karena itu potensi industri 

cokelat di Jawa Timur maupun Indonesia secara umum masih besar. 

Oleh karena itu market yang perlu dikembangkan adalah market untuk 

wilayah Jawa Timur, bahkan bisa untuk memasuk market di wilayah 

lain. Dengan demikian pemasaran produk coklat ini bisa lebih luas, 

tidak saja untuk kebutuhan pasar di Kabupaten Blitar saja. 

 

 Pesaing 

Untuk pesaing, saat ini masih belum ketat, karena produk berbahan 

baku cokelat selama ini banyak didatangkan dari luar negeri alias 

import, dan juga industri berbahan baku cokelat yang ada selama ini 

merupakan industrio rumah tangga atau industri kecil dan omset dan 

pemasarannya terbatas. Perusahaan besar yang bergerak dalam 

usaha ini, antara lain : Nestle, Sari Roti, Walls Ice Cream, dan 

beberapa lainnya. 

Untuk Es Krim, ada data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan 

adanya export es krim yang cukup signifikan perkembangannya. Hal 

ini memperlihatkan adanya potensi usaha di bidang makanan 

minuman dari bahan cokelat. 

Pada tahun 2011 ekspor es krim baik yang menggunakan bahan 

cokelat maun bukan cokelat sebesar 3,687,232 kg dengan nilai US $ 

5,121,199, pada tahun 2012 sebesar 3,645,635 kg dengan nilai US $ 

5,991,032 dan pada tahun 2013 sebesar 2,971,498 kg dengan nilai 

US $ 8,354,017. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekspor 

es krim mengalami kenaikan yang cukup tajam. 

. 

 Daya Beli Masyarakat 

Peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan tren yang 

naik dari tahun ke tahun, hal ini menjadi peluang bagi investor karena 

peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan adanya daya beli 

masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan 

bahwa 51,52% pendapatan masyarakat Jawa Timur, termasuk 

Kabupaten Blitar  digunakan untuk belanja makanan dan minuman. 

Pengeluaran rata-rata masyarakat Kabupaten Blitar untuk keperluan 

makanan minuman jadi sebesar  Rp. 79.938 per bulan, lebih besar 

dibandingkan pengeluaran rata-rata masyarakat Jawa Timur untuk 

keperluan makanan minuman jadi sebesar Rp. 74.720 per bulan. 
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 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di Forum Grup Diskusi, didapat masukan dan 

saran untuk perbaikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Daerah di Kabupaten Blitar merupakan daerah yang potensial untuk 

pengembangan industri pengolahan cokelat, hal ini didukung oleh 

infrastruktur yang memadai, baik berupa sarana dan prasarana yang 

sudah lengkap, mulai dari jalan raya yang menghubungkan antara 

desa ke desa maupun kecamatan dan kabupaten,  jalan yang 

menghubungkan kabupaten dengan pelabuhan udara maupun 

pelabuhan laut, kawasan untuk pengembangan industri yang sudah 

ada di kabupaten Blitar  dengan lokasi yang cukup baik untuk 

investasi. Sarana untuk pengembangan pabrik dan industri 

pengolahan coklat banyak terdapat di beberapa Kecamatan di 

Kabupaten Blitar. 

 

 Sumber daya manusia sebagai pendukung pengembangan industri 

pengolahan cokelat juga banyak tersedia, baik untuk tenaga kerja 

terampil maupun tenaga kerja kasar. Tingkat pendidikan calon tenaga 

kerja bervariasi dan dapat memenuhi kreteria yang dibutuhkan oleh 

industri pengolahan cokelat. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di 

Kabupaten Blitar juga masih relative rendah, dimana Upah Minimum 

Kabupaten Blitar tahun 2015 sebesar Rp. 1.260.000,00/bulan. 

 

 Potensi ketersediaan bahan baku kakao yang dihasilkan oleh petani 

kakao di Kabupaten Blitar merupakan potensi yang dapat menjamin 

ketersediaan bahan baku. Selain itu bahan baku dapat juga 

didatangkan dari daerah lain, karena fasilitas transportasi dari daerah 

asal ke Kabupaten Blitar cukup mudah. Selain itu pengembangan 

perkebunan kakao yang diproyeksikan pemerintah Kabupaten Blitar 

juga menjadi potensi yang dapat dipertimbangkan. 

 

 Dari segi pemasaran dan persaingan usaha, industri pengolahan 

cokelat masih mempunyai potensi pasar yang luas karena belum 

banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut dan 

kalaupun ada masih belum dapat meenuhi kebutuhan yang ada. 

Sehingga persaingan usaha belum ketat dan masih mempunyai ruang 

untuk mengembangkan usaha ini ke depan. 

 

 Berdasarkan perhitungan NPV, IRR, MIIR, PI, R/C Ratio, B/C ratio 

dan perhitungan aspek investasi lainnya, industri pengolahan cokelat 
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ini dikatakan layak untuk dijalankan, sehingga pengembangan industri 

ini cukup menjanjikan sebagai jenis usaha yang dapat dikembangkan. 

 

 Dukungan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun 

pemerintah prrrooovinsi untuk menarik investor dan mengembangkan 

usaha di sekor agribisnis sangat besar dan proses perijinan untuk 

investasi cukup mudah karena pemerintah sudah membuat layanan 

perijinan yang mudah,   murah dan cepat. Hal ini sangat membantu 

calon investor untuk berinvestasi. 

 Keberhasilan Kampoeng Cokelat dalam mengembangkan usaha 

cokelat menjadi motivasi bagi calon investor bahwa usaha di bidang 

cokelat juga mempunyai harapan yang baik. 

 

Saran 

 Tanaman Kakao sebagai bahan baku industri pengolahan cokelat, 

selayaknya dapat dikembangkan lagi dengan bekerjasama dengan 

instansi terkait dengan menggalakkan tanaman kakao di Kabupaten 

Blitar. Sehingga ketersediaan bahan baku ini dapat ditingkatkan. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar perlu mensosialisasikan lagi 

tentang potensi investasi di sektor kakao ini di Kabupaten Blitar, 

karena sebagian besar pelaku usaha hanya menjual hasil kebunnya 

keluar daerah atau di ekspor. Sehingga efek yang didapatkan dari 

industri kakao di Kabupaten Blitar belum maksimal meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar. 

 Pengembangan kawasan untuk industri kakao di Kabupaten Blitar 

agar dipersiapakan infrastrukturnya sehingga calon investor tertarik 

untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar. 
 


