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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan

dalam famili gramineae. Seperti halnya padi dan termasuk kategori tanaman

semusim, tanaman tebu tumbuh membentuk anakan, mengelompokkan dalam

bentuk rumpun dan menghasilkan karbohidrat yang begitu tinggi. Tanaman tebu

membutuhkan waktu untuk menghasilkan produksi gula mencapai 11 - 12 bulan.

Rata-rata bobot tebu yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan budidaya yang

baik dapat mencapai produktivitas tebu sekitar 1000 - 1200 ku/ha. Namun

dilapangan masih sering dijumpai pengelolaan tebu dengan tata cara yang tidak

baik sehingga produktivitas tebu yang dihasilkan menjadi rendah, kurang dari 700

ku/ha (Anonymous, 2005).

Kinerja industri gula nasional tidak terlepas dari situasi dan kondisi

industri gula di Jawa Timur, karena propinsi ini merupakan penghasil utama gula

di Indonesia. Sekitar 41% total produksi gula nasional berasal dari Jawa Timur

dan sekitar 44% area tebu Indonesia berada di Jawa Timur. Karena itu Jawa

Timur sebenarnya barometer industri gula nasional (Anonymous, 2005).

Berbagai penelitian terhadap komoditas tebu maupun gula sudah banyak

dilakukan, mengingat gula merupakan komoditas strategis dan sangat penting

peranannya bagi perekonomian Indonesia. Rahmat (1999) mendeskripsikan profil

tebu rakyat di Jawa Timur secara umum bahwa tebu telah diterima petani sebagai

komoditas yang memberi harapan sumber pendapatan rumah tangga. Langkah

yang dinilai bijaksana dalam rangka meningkatkan ketersediaan gula nasional
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adalah dengan jalan meningkatkan produksi gula dalam negeri. Hal ini karena

beberapa alasan yaitu (1) produksi gula dalam negeri masih dapat ditingkatkan

dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitasnya, (2) dapat menghemat

devisa negara, (3) terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, (4) peningkatan

pendapatan masyarakat, (5) perbaikan struktur perekonomian masyarakat

setempat (Anonymous, 1995).

Usaha budidaya tebu yang dilakukan oleh petani cenderung melakukan

pengeprasan secara berulang. Seiring program akselerasi, maka produktivitas dan

kelayakan usahatani tebu di lahan kering atau tegal dengan sistem keprasan perlu

dikaji guna menyakinkan petani bahwa usaha budidaya tebu tersebut masih

dianggap sebagai sumber pendapatan keluarga dan secara finansial layak untuk

diusahakan.

Selaras dengan diberlakukannya tebu keprasan, petani diberi kelonggaran

untuk menanam tebu di lahan kering atau tegalan. Dorongan untuk mengelola

keprasan antara lain karena biaya pengelolaan berkurang, sedangkan keluaran

hasilnya hampir tidak turun,sebagai upaya mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan

mengatasi makin terbatasnya lahan yang bisa ditanami tebu (Anonymous, 2005).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usahatani tebu dengan sistem

pengeprasan lebih dari tiga kali masih menguntungkan dibanding dengan

budidaya tanaman baru (plane cane), karena sisten keprasan membutuhkan biaya

relatif lebih kecil. Ini karena terdapat penghematan dari biaya pembelian bibit dan

pengolahan tanah. Namun demikian, budidaya keprasan juga tidak selamanya

menguntungkan karena pada tingkat keprasan tertentu diperolehan produksi yang

rendah tidak sebanding dengan pembiayaan. Pada kondisi tebu keprasan yang
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sudah tidak menguntungkan seharusnya tanaman tersebut dibongkar dan diganti

dengan tanaman tebu baru, agar petani saat panen tidak mengalami kerugian.

Perkembangan luas areal tanaman tebu, produksi tebu, dan produksi gula

di Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir, dari tahun 2009 sampai 2013

adalah berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Luas Areal Tanam, Produksi Tebu, dan Produksi
Gula Kabupaten Malang Tahun 2009 - 2013

Musim
Giling Luas Areal

Produksi
Tebu Rend.

Produksi
Gula

( Tahun ) ( Ha ) ( Kw ) ( % ) ( Kw )
2009 30.987,56 26.897.912 7,3 1.970.488
2010 33.872 32.985.286 6,6 1.965.579
2011 42.421 33.324.406 7,6 2.519.325
2012 44.267 37.538.798 8,6 3.220.829
2013 44.317 38.600.499 7,3 2.817.836

Sumber: Distanbun Kabupaten Malang Tahun 2014

Dari tabel di atas, diketahui perkembangan untuk luas areal tanaman tebu

dari tahun 2009 sampai tahun 2013 rata-rata sebesar 9,27%, untuk produksi tebu

juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,79%. Perkembangan rendeman

secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 rata-rata sebesar 0,90%

meskipun di tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 9,59%

begitu juga dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 15,12%.

Sedangkan untuk perkembangan produksi gula secara keseluruhan mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 10,65% meskipun di tahun 2012 ke tahun 2013

mengalami penurunan sebesar 13%, hal ini sebagai akibat adanya penurunan

rendeman  tahun 2013. Selain itu, adanya penurunan rendeman ini menyebabkan

tebu yang ada di wilayah Kabupaten Malang pada saat panen yang seharusnya

digiling di pabrik wilayah Kabupaten Malang yaitu PG. Kebon Agung dan PG.

Krebet Baru justru dikirim atau digiling di pabrik gula luar wilayah Kabupaten
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Malang. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Malang

mempunyai potensi yang besar dalam menghasilkan komoditi gula.

Dari latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai

“Analisis Produktivitas dan Kelayakan Usaha Budidaya Tebu di Lahan

Tegalan dengan Sistem Keprasan di Kabupaten Malang Jawa Timur “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan usaha

budidaya tebu pada lahan tegalan dengan sistem keprasan dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan faktor produksi luas lahan, bibit sulam, pupuk

anorganik, pupuk organik, tenaga kerja, pengalaman bertani, dan tingkat

pendidikan terhadap produktivitas tebu?

2. Apakah penggunaan faktor-faktor produksi dalam usaha budidaya tebu

sudah mencapai tingkat efisiensi?

3. Bagaimana tingkat kelayakan usaha budidaya tebu di lahan tegalan dengan

sistem keprasan, apakah layak untuk diusahakan?

1.3. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Peranan faktor produksi luas lahan, bibit sulam, pupuk anorganik, pupuk

organik, tenaga kerja, pengalaman bertani, dan tingkat pendidikan

terhadap produktivitas tebu.
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2. Tingkat efisiensi harga atau allocative efficiency penggunaan masing-

masing faktor produksi terhadap produktivitas tebu.

3. Kelayakan usaha budidaya tebu pada lahan tegalan dengan sistem

keprasan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai :

1. Bahan informasi dan pertimbangan bagi petani tentang faktor produksi

apa saja yang berperan terhadap produktivitas tanaman tebu dalam usaha

budidaya tebu di lahan tegalan dengan sistem keprasan.

2. Informasi  bagi petani dalam melaksanakan efisiensi harga penggunaan

faktor-faktor produksi dalam budidaya tanaman tebu.

3. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka

pengembangan dan peningkatan produksi tebu di lahan tegalan dengan

sistem keprasan.

1.5. Definisi Istilah

1. Produktivitas adalah banyaknya produksi yang dihasilkan per satuan luas

pada suatu periode tertentu.

2. Budidaya tebu adalah upaya menciptakan kondisi fisik lingkungan

tanaman tebu, berdasarkan ketersediaan sumberdaya lahan, alat dan tenaga

yang memadai agar sesuai dengan kebutuhan pada fase pertumbuhan

sehingga menghasilkan produksi yang diharapkan.
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3. Lahan tegalan adalah lahan yang mengandalkan air hujan untuk memenuhi

kebutuhan tanaman.

4. Sistem keprasan adalah suatu cara menumbuhkan kembali bekas tebu yang

telah ditebang, baik bekas tebu giling atau tebu bibitan.

5. Faktor produksi adalah input atau sarana yang digunakan untuk

menghasilkan barang/ produksi pada periode tertentu.

6. Produksi tebu adalah hasil fisik dari usaha budidaya tebu yang diperoleh

dalam satu kali periode proses produksi.

7. Kelayakan usaha adalah tingkat kesesuaian perbandingan antara

penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu

dalam kegiatan usaha budidaya tebu.

8. Penerimaan adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga jual produksi

pada saat panen.

9. Biaya adalah korbanan yang di keluarkan dalam proses produksi.

10. Keuntungan adalah hasil bersih dari usaha yang merupakan selisih antara

penerimaan dengan biaya produksi pada suatu periode tertentu.

11. Rendemen adalah merupakan persentase perbandingan jumlah gula yang

dihasilkan dengan jumlah tebu yang digiling.


