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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gula merupakan komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan luas areal 

tebu yang tidak kurang dari 400.000 ha, industri gula nasional pada saat ini merupakan salah satu 

sumber pendapatan bagi sekitar 195.5 ribu RTUT (Rumah Tangga Usahatani Tani) (BPS, 2009). 

Konsumsi gula per tahun tidak kurang dari 3 juta ton. Produksi dalam negeri selama beberapa 

kurun waktu cenderung mengalami penurunan sehingga mengakibatkan Indonesia masih harus 

mengimpor tidak kurang dari 2,2 juta ton (Kementerian Pertanian, 2012). Upaya pengembangan 

usaha tani tebu masih terkendala bukan  hanya oleh ketersediaan lahan namun juga oleh aspek 

teknis budidaya  usaha tani (penggunaan bibit unggul, pemupukan, aspek kelembagaan, dan 

sebagainya). Selain melalui fasilitasi perluasan lahan, strategi  pengembangan tebu harus disertai 

dengan upaya peningkatan produktivitas, yaitu melalui peningkatan efisiensi usaha tani tebu, 

atau dengan kata lain bagaimana meningkatkan output maksimum melalui pengelolaan 

sumberdaya serta teknologi yang ada.  

Perubahan sistem harus dilakukan agar kegiatan dapat memperoleh hasil yang sesuai, hal 

tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial dimana setiap perubahan 

sosial menimbulkan ketidakyakinan. Menurunnya produktivitas gula antara lain disebabkan,  (1) 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman petani dalam proses produksi tebu mengingat pada 

waktu-waktu sebelumnya hal ini banyak ditangani oleh PG, (2) komiditi tebu kalah bersaing 

dalam perolehan penghasilan dibandingkan komoditi lainnya dilahan sawah, sehingga 

mengurangi partisipasi petani dalam mengelola kebun tebunya, (3) keterlambatan masa tanam 

yang bergeser dari masa optimalnya yang sehingga dapat menurunkan rendemen , ini terjadi 
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karena petani cenderung menunda waktu penyerahan tanahnya untuk ditanami tebu karena 

mereka ingin memperoleh pendapatan ekstra dari tanaman pangan yang bisa mereka peroleh 

karena penundaan tersebut, (4) perluasan areal banyak dilakukan pada lahan-lahan yang lebih 

marjinal yang produktivitasnya lebih rendah.  

Dalam menjamin ketersediaan pada sektor gula perlu dilakukannya budidaya tebu yang 

mengarah pada keberhasilan produksi yang maksimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan usahatani tebu diantaranya dengan memperhatikan syarat tumbuh pada tanaman tebu 

: 1) keadaan iklim, dimana untuk mencapai hasil produksi yang tinggi tanaman tebu dapat 

tumbuh didaerah yang beriklim tropis, 2) keadaan tanah, untuk budidaya tanaman tebu 

dibutuhkan tanah yang tidak terlalu kering tetapi juga tidak terlalu basah jenis tanah yang paling 

baik untuk tanaman tebu adalah tanah lempung kapur yang dalam, lempung berpasir, dan pasir 

berlempung dengan aerasi dan draenase yang baik, 3) penyiapan lahan (pengolahan lahan), 4) 

penyiapan bahan bibit, 5) penanaman tebu, 6) pemeliharaan, diantaranya : penyiraman, 

penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan dan kletekan. Agar budidaya tebu tersebut 

dapat berjalan dengan baik, maka petani tebu perlu ditingkatkan keterampilan dalam menanam 

tebu, dengan begitu perlunya penyuluhan dalam memperbaiki kegiatan bertanam petani selama 

ini. Dalam melakukan penyuluhan yang baik kepada petani maka penyuluh dilihat kinerjanya, 

dengan begitu evaluasi pada kerja penyuluhan sangat penting dilakukan. 

Penyuluh pertanian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dinas pertanian dalam 

melakukan tugasnya membimbing para petani untuk mencapai kesenjangan hidup para petani 

dan keluarganya sekaligus terhadap masyarakatnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan 

politik ,seperti  meningkatkan produktivitas hasil panen dan cara pengaplikasiannya. Dalam 

dunia penyuluhan petani biasa disebut sebagai pelaku utama (PU).  Peranan penyuluh pertanian 
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menjadi faktor  penting dalam tujuan pembangunan pertanian dalam rangka swasembada 

pertanian berkelanjutan terutama pada tanaman tebu. Dengan adanya penyuluh pertanian sebagai 

mitra kerja bagi petani diharapkan mereka mampu menjadi pelopor perubahan agar kinerja 

mereka lebih produktif, modern dan berkarakter sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. 

1.2 Perumusan Masalah  

Permasalahan yang sering muncul dan menyebabkan belum optimalnya kegiatan adalah 

kurangnya kesadaran para penyuluh akan pentingnya kemajuan petani tebu saat ini. Oleh karena 

itu perlu adanya evaluasi terhadap kinerja para penyuluh dalam menerapkan ilmu pertanian yang 

didapatkannya kepada para petani. Hal ini penting dilakukan mengingat para petani di indonesia 

kurang mendapatkan kesejahteraan hidup anggotanya yang layak.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibuat adalah : 

1. Bagaimana  kinerja penyuluh pada penyuluhan teknis perlindungan tebu dalam memperbaiki 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani? 

2. Berapa besar hubungan kinerja penyuluh terhadap keberhasilan petani tebu pada teknis 

perlindungan tebu? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui kinerja penyuluh pada penyuluhan teknis perlindungan tebu dalam memperbaiki 

perubahan perilaku (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) petani. 

2. Mengukur berapa besar hubungan kinerja penyuluh terhadap keberhasilan petani tebu pada 

teknis perlindungan tebu. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 
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1. Bagi instansi sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam merancang strategi untuk 

meningkatkan kinerja penyuluh pada teknis perlindungan tebu. 

2. Bagi penulis merupakan sarana pengembangan wawasan serta pengalaman dalam 

menganalisis permasalahan khususnya pada bidang kinerja. 

3. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih 

mendalam. 

1.5 Batasan Istilah 

1. Kinerja berasal dari pengertian performance. Performance adalah hasil kerja atau prestasi 

kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja 

tetapi termasuk berlangsungnya proses pekerjaan. (Armstrong dan Baron, 1998).  

2. Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara 

sadar dengan tujuan membantu sasarannya memberikan pendapat sehingga dapat membuat 

keputusan yang benar. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut penyuluh 

pertanian (Van Den Ban dan Hawkins, 1999).  

3. Konsep dasar penyuluhan pertanian adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang disadari. 

Komunikasi yang disengaja melalui informasi adalah untuk membantu petani membentuk 

pendapat yang sehat dan membuat keputusan yang benar serta mengubah perilaku petani 

menjadi lebih baik.  

4. Output merupakan hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program dan 

diukur dengan menggunakan istilah volume (banyaknya) 

5. Outcome adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan 

suatu program. 
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6. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian 

guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau 

meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. 

7. Keberhasilan yaitu suatu pencapaian yang diperoleh atas kerja dan  proses yang telah 

dijalankan sesuai dengan  prosedur untuk mencapai tujuan. 
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