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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi disuatu 

negara. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang menghasilkan 

berbagai macam produk baik dari sektor hortikultura maupun perkebunan. Seiring 

dengan perkembangan zaman, luas lahan pertanian di Indonesia terus menurun. 

Sehingga ketersediaan lahan untuk sektor pertanian terus berkurang setiap 

tahunnya. Alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian tidak dapat dihindari lagi.  

Pembangunan sektor pertanian meliputi sub sektor perkebunan, kehutanan, 

tanaman pangan sangat diperlukan untuk memenuhi ketersediaan bahan makanan 

serta untuk menambah devisa negara. Perikananserta kehutanan menduduki 

peringkat ketiga teratas dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menyumbangkan 14% produk 

domestik bruto  tahun 2004-2012 (Kementan, 2013).Subsektor pertanian yang 

menyumbang produk domestik bruto paling besar adalah subsektor tanaman 

pangan sebesar 49 %. Sedangkan subsektor perkebunan dan perikanan sebesar 

16%, peternakan 13%, dan kehutanan 6% (Kementan,2013).Salah satu produk 

pertanian yang sangat strategis adalah tebu. Produk utama yang dihasilkan dari 

proses penggilingan tebu adalah gula kristal putih sedangkan produk sampingnya 

adalah ampas, blotong, dan tetes. Gula pasir tergolong 
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kebutuhan pokok dari masyarakat setelah beras yang cukup strategis yaitu sebagai 

bahan pangan yang menempati urutan keempat setelah padi-padian, pangan 

hewani serta minyak dan lemak dengan pangsa sebesar 6,7 % (Sugianto, 2007). 

Menurut Selosoemardjan dalam (Mubyarto, 1983), industri gula merupakan 

Industri yang paling penting di Indonesia sejak sebelum perang dunia II. Sebagian 

besar perkebunan tebu berada di Pulau Jawa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa Timur. Tahun 1928 industri gula menyumbang ¼ dari 

penerimaan pemerintahan Hindia Belanda dengan jumlah pabrik gula di Jawa 

sebanyak 178 pabrik dengan luas panen 200.000 Ha dan menghasilkan 3 juta ton 

gula (Mubyarto,1983). Pada tahun 1928Pulau Jawa menduduki peringkat kedua 

ekspor gula di dunia setelah Kuba akan tetapi pada tahun 1966 kebutuhan gula 

nasional mulai didatangkan dari luar negeri. Penurunan industri gula di Indonesia 

mengalami penurunan sejak tahun 1932 dilihat dari luas lahan dan produksinya 

tetapi pada tahun 1936 industri gula mulai bangkit dari keterpurukan sejak tahun 

1936 (Mubyarto,1983). Penurunan industri gula di Indonesia disebabkan 

penurunan kondisi ditingkat on-farm maupun off-farm. Salah satu kondisi on-farm 

yang mempengaruhi produksi gula di Indonesia adalah luas areal tanam. Menurut 

Departemen Pertanian (2014), luas areal tanam tebu secara nasional dalam kurun 

waktu 2007-2012 berturut-turut adalah 427,799 Ha, 436,505 Ha, 441,440 Ha, 

454,111 Ha, 451,788 Ha, 451,255 Ha. Perubahan pergulaan nasional terjadi dari 

berbagai sisi mulai kebijakan pemerintah maupun perubahan kondisi tanah. 

Perubahan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya produksi yang 

dihasilkan oleh sektor ini.  
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Kondisi sosial yang dialami oleh petani di Indonesia semakin memperburuk 

kondisi pertanian saat ini salah satunya petani tebu.Komoditi tebu dahulunya 

menjadi primadona dikalangan petani Indonesia tetapi banyak petani yang beralih 

untuk menanam tanaman pangan lainnya seperti padi, kacang kedelai, serta 

jagung karena musim tanam yang relatif singkat dibandingkan menanam tebu. 

Waktu yang diperlukan dalam sekali musim tanam membutuhkan waktu 1 tahun 

dari penyebaran bibit sampai tebu siap giling. Kondisi inilah yang menjadi alasan 

petani mulai meninggalkan tebu dan beralih untuk menanam tanaman lain. Kurun 

waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2010-2013 produksi gula nasional sebanyak 

9.680.215 ton sedangkan 5.394.000 ton berasal dari perkebunan rakyat atau 

sekitar 55,72% produksi gula nasional berasal dari tebu rakyat (BPS,2014). 

Sehingga hampir setengah dari produksi gula nasioanal dihasilkan dari tebu yang 

disetor oleh petani ke pabrik gula. 

Konsumsi gula nasional mengalami pengembangan yang sangat pesat baik 

dalam skala rumah tangga maupun industri makanan dan minuman pada dekade 

terakhir. Semakin banyaknya industri makanan serta minuman diberbagai daerah 

di Indonesia mengakibatkan permintaan gula meningkat. Produksi gula dalam 

negeri belum mampu menutupi konsumsi nasional. Oleh karena itu, upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan impor gula dari luar 

negeri. Kebijakan inilah yang merugikan petani tebu di Indonesia karena harga 

gula impor jauh lebih murah dibandingkan gula nasional. Upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk menekan angka impor salah satunya adalah meningkatkan 

kuantitas serta kualitas tebu yang berasal dari rakyat.Upaya yang sudah dilakukan 
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oleh lembaga peneliti tebu untuk meningkatakan kualitas serta kuantitas tebu 

salah satunya adalah kualitas bibit. Peningkatan kualitas bibit diharapkan dapat 

menghasilkan tebu siap giling yang bagus. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatakan kualitas bibit tebu adalah menggunakan bud chips. Pembibitan 

dengan bibitbud chips adalah metode pembibitan yang diadopsi dari Columbia 

oleh PT. Perkebunana Nusantara X. Metode pembibitan ini yaitu dengan cara 

mengambilsatu mata tunas pada tanaman induk yang berumur enam bulan untuk 

dijadikan bibit dengan berbagai perlakuan seperti sterilisasi mata tunas dari virus 

dan penyakit, sterilisasi media pembibitan mata tunas hal ini dapat menekan 

kegagalan panen. Keunggulan dari metode ini yaitu satu mata tunas akan 

menghasilkan 10-15 batang tebu. Perbedaan bibit bud chips dengan bibit 

konvensional terletak pada jumlah anakan yang dihasilkan dari bibit tersebut. 

Bibit yang berasal dari bud chips cukup steril dibandingkan dengan bibit bagal. 

Pada bibit bagal, tanaman tebu induk dipotong tanpa adanya perlakuan sterilisasi 

sebelum ditanam sehingga bibit rentan terserang virus serta bibit penyakit. 

Pembibitan dengan bud chipsadalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 

industri gula disisi on-farm. Peranan penyuluh petanian untuk mensosialisasikan 

metode ini sangat penting keberadaannya. pembibitan bud chips.  

Pabrik Gula Ngadiredjo merupakan unit usaha dari PT. Perkebunan 

Nusantara X yang terletak di Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri 

Jawa Timur. Pabrik Gula Ngadiredjo merupakan salah satu kapal induk yang 

dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara X. Suplai tebu utama di pabrik gula ini 

berasal dari rakyat atau yang sering disebut sebagai tebu rakyat. Jumlah petani 
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mitra Pabrik Gula Ngadiredjo sampai tahun 2014 sebanyak 1.847 petani yang 

tersebar di Kabupaten Kediri dan Blitar. Kecamatan Kandat merupakan salah satu 

wilayah kerja Pabrik Gula Ngadiredjo yang terletak di Kabupaten Kediri Provinsi 

Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang didapat dari Pabrik Gula Ngadiredjo, 

jumlah petani tebu yang menggunakan bibit bud chips sebanyak 32 orang pada 

tahun 2010. Kondisi sosial ekonomi petani tebu dilingkungan Pabrik Gula 

Ngadiredjo memberikan pengaruh nyata terhadap adopsi penerapan pembibitan 

bud chips. Pelaksanaan sosialisasi penerapan pembibitan bud chips dimulai sejak 

tahun 2010. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka, salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah menganalisis kondisi sosial ekonomi petani tebu. Kondisi 

sosial ekonomi serta karakteristik bibit bud chips ini yang merupakan faktor 

pendorong petani tebu menerapkan penanaman tebu dengan bibit bud chips.Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mengambil topik serta melakukan penelitian 

yang lebih mendalam dengan judul Kajian Sosial Ekonomi Penerapan Penanaman 

Bud Chips Petani Tebu(Studi Kasus Petani Mitra Pabrik Gula Ngadiredjo Kediri 

Jawa Timur) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diawal, terdapat 

beberapa rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Rumusan masalah 

tersebut meliputi: 

1. Bagaimana keadaan sosial petani dilihat dari umur, pendidikanformal, dan 

pendidikan nonformalyang menerapkan budidaya tebu dengan bibit bud chips? 
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2. Bagaimana keadaan ekonomi petani yang menerapakan budidaya tebu dengan 

bibit bud chips dilihat dari luas lahan dan pendapatan? 

3. Bagaimana proses adopsi penggunaan bibit bud chips dalam usahatani tebu? 

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tebu yang 

menggunakan bud chips?(X) 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui keadaan sosial petani dilihat dari umur, pendidikan formal, dan 

pendidikan nonformalyang menerapkan budidaya tebu dengan bibit bud chips 

2. Mengetahui keadaan ekonomi petani yang menerapakan budidaya tebu dengan 

bibit bud chips dilihat dari luas lahan dan pendapatan 

3. Mengetahuiproses adopsi penggunaan bibit bud chips dalam usahatani tebu 

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tebu yang 

menggunakan bud chips) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari kegiatan penelitian dengan objek petani tebu yang menerapkan 

bud chips di lingkungan Pabrik Gula Ngadiredjo adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai bahan informasi untuk mendorong 

petani tebu dalam meningkatkan produksi on-farm dengan menggunakan bibit 

bud chips serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

2. Manfaat bagi perusahaan yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani tebu yang menggunakan bibit bud chips 
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3. Manfaat bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan rujukan untuk meneliti secara 

lebih dalam 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Petani tebu yang diteliti adalah petani tebu yang menerapkan penananam 

dengan bibit bud chipsdan yang menjadi mitra Pabrik Gula Ngadiredjo. 

2. Pendapatan yang diukur dalam penelitian ini diperoleh dari penerimaan pada 

panen pertama (plant cane) dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama satu musim tanam dihitung pada satu hektar lahan. 

3. Klentek adalah kegiatan menghilangkan daun tebu untuk mengurangi jumlah 

daun yang melekat dalam batang tebu. Dalam penelitian ini klentek yang 

dilakukan oleh responden sebanyak dua kali 

4. Walik Gulud adalah kegiatan mengolah tanah dengan cara membalik tanah 

dengan tujuan agar terjadi sirkulasi udara. Kegiatan walik gulud yang 

dilakukan oleh responden dilakukan sebanyak satu kali pada saat tebu berumur 

dua bulan setelah tanam. Akan tetapi, tidak semua responden melakukan 

kegiatan walik gulud karena kelangkaan sumberdaya manusia yang ada. 

5. Tebang adalah proses panen tebu yang dilakukan mulai bulan mei sampai 

bulan november. Kegiatan tebang dilakukan menggunakan dua cara yaitu cara 

tradisional dan modern. Cara tradisional dalam tebang menggunakan 

sumberdaya manusia sedangkan cara modern menggunakan mesin.  

6. Rendemen adalah kadar gula yang terkandung didalam batang tebu. 

Perhitungan rendemen dilakukan dengan dua cara yaitu perhitungan rendemen 
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sementara dan efektif. Tujuan perhitungan rendemen sementara untuk 

menentukan bagi hasil gula petani secara cepat 

7. Juringan adalah lubang tanam untuk meletakkan bibit tebu 

8. Dibor adalah melubangi batang tebu yang bertujuan untuk mengambil mata 

kemudian mata tersebut ditanam dipolybag 

9. Gembor adalah alat yang digunakan untuk menyiram bibit tebu terbuat dari 

besi atau plastik 

10. Got adalah tempat untuk menampung dan membuang air 

11. Blotong adalah produk samping dari proses penggilingan tebu menjadi gula 

yang berbentuk padatan dan berwarna hitam pekat. Blotong dapat digunakan 

sebagai pupuk organik yang bisa diaplikasikan pada tanaman tebu 

12. Ampas adalah produk samping dari proses penggilingan tebu menjadi gula 

yang berbentuk serat. Ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar untuk 

proses penggilingan.   

13. Tetes adalah produk samping dari penggilingan tebu yang berbentuk cairan 

pekat berwarna coklat. Tetes tebu dapat digunakan sebagai pupuk cair. 

14. Brix adalah jumlah zat padat semu yang larut dalam setiap 100 gram larutan. 

15. Sogolanadalah anakan tebu yang tumbuh setelah tebu mencapai kemasakan 

optimal dan indukan sudah siap untuk dipanen. Sogolan ini dapat megurangi 

kadar gula yang terdapat didalam tebu induk 

16. Pucukanadalah bagian ujung atas tebu dicirikan dengan tumbuhnya bunga 

17. Dadukadalah daun tebu yang sudah kering dan berwarna coklat 
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18. Giling adalah proses pemasakan tebu menjadi gula yang dilakukan 

menggunakan mesin di Pabrik Gula Ngadiredjo  

1.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel merupakan konstruk yang sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk 

bilangan yang mempunyai variasi nilai (Ibrahim, 1996). Sedangkan definisi 

operasional variabel merupakan petunjuk pelaksanaan mengukur variabel yang 

digunakan dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1987). Definisi operasional akan 

memudahkan dan membantu peneliti lain, apabila akan menggunakan variabel 

yang sama. Definisi operasional dan pengukuran variabel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Umur responden adalah umur yang diukur dari responden lahir sampai 

dilakukannya penelitian yang diukur dengan satuan tahun. 

2. Pendidikan formal responden adalah pendidikan yang ditempuh oleh responden 

dibangku sekolah yang diukur dalam satuan jenjang pendidikan dengan 

pendekatan skor. 

3. Pendidikan nonformal responden adalah pendidikan yang diperoleh oleh 

responden diluar bangku sekolah. Dalam penelitian ini, pendidikan nonformal 

responden adalah banyaknya penyuluhan yang diikuti selama satu tahun 

terakhir dihitungan dengan pendekatan skor. 

4. Luas lahan adalah luas lahan tebu yang dimiliki oleh petani dan ditanami 

dengan bibit bud chipsyang diukur dengan satuan m
2
.  

5. Proses adopsi adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh responden dalam 

mengadopsi penggunaan bibit bud chips. Dalam proses adopsi ini peneliti 
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hanya mendeskribsikannya berdasarkan hasil study lapang yang telah 

dilakukan.  

6. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam satu musim tanam setiap satu hektar lahan. 

Pendapatan yang diukur adalah pendapatan dari tanam pertama diukur dengan 

menggunakan satauan rupiah. 

7. Biaya Pupukadalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam pengadaan 

pupuk yang diukur dengan satuan rupiah. 

8. Biaya Bibit adalah biaya yang dikeluarkan petani dalam pengadaan bahan baku 

yaitu bibit bud chips yang diukur menggunakan satuan rupiah. 

9. Biaya Tenaga Kerjaadalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

pengadaan tenaga kerja mulai dari persiapan lahan sampai dengan panen yang 

diukur dengan satuan rupiah. 

 


