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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional terutama dalam upaya peningkatan 

pendapatan, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa. Kontribusi PBD 

(Pendapatan Dosmetik Bruto), penyediaan bahan baku industri, dan sebagai 

pendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru serta pelestarian lingkungan. 

Kedepan peran penting sub sektor perkebunan ini akan terus ditingkatkan seiring 

dengan target dan sasaran pembangunan nasional. (Kementrian Pertanian, 2012). 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Ditjenbun menyebutkan 

sejumlah indikator makro subsektor perkebunan, hingga triwulan III 2013, 

pertumbuhan PDB perkebunan mencapai Rp132 triliun. Pada tahun sebelumnya  

kontribusi sektor perkebunan sebesar Rp159,7 triliun atau 18,5 persen terhadap 

PDB pertanian 2012. 

Subsektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap 

sumbangan PDB adalah subsektor tanaman pangan. Sumbangan sub sector 

tanaman pangan menduduki peringkat pertama disusul sub sector perkebunan, 

perikanan, peternakan, dan kehutanan berdasarkan grafik Kontribusi Subsektor 

Tanaman Pangan pada tahun 2012. 
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 Grafik 1.  Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan pada tahun 2012 

Sumber :Kementrian Pertanian, 2013 

Salah satu komoditas yang cukup strategis dan memegang peranan penting 

di sub sector perkebunan dalam perekonomian nasional adalah tanaman tebu. 

Tebu memiliki arti penting sebagai bahan baku pada industri gula di Indonesia. 

Pengembangan tanaman tebu ditujukan untuk menambah pasokan bahan baku 

pada industri gula dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tebu 

dengan cara partisipasi aktif petani tebu tersebut. Selain itu, industri tebu dapat 

menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan merupakan salah 

satu sumber pendapatan bagi petani tebu.Industri gula tebu diharapkan dapat 

memberikan dampak terhadap struktur perekonomian wilayah dengan 

meningkatkan pendapatan daerah.  
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Tenaga kerja yang terlibat di sektor perkebunan pada 2013 sebanyak 21,4 

juta orang dengan penyerapan investasi yang sebesar Rp77,2 trilun, meningkat 

dari 2012 sebesar Rp75,4 triliun. (Kemetrian Pertanian, 2014). 

Gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian 

Indonesia. Kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi langsung rumah tangga 

maupun industri akan terus meningkat sejalan dengan meningkatknya jumlah 

penduduk. Pada tahun 2014 kebutuhan gula nasional mencapai 5.700 juta ton. 

Untuk memenuhi kebutuhan gula nasional tersebut, maka diupayakan melalui 

Program Swasembada Gula Nasional pada tahun 2014. (Direktorat Jenderal 

Perkebunan, 2011). 

Permasalahan yang dihadapi oleh industri gula meliputi on-farm dan off-

farm, disisi on-farm adalah rendahnya tingkat produktivitas gula. Disisi off-farm 

dengan bertambahnya umur pabrik maka terjadi penurunan efisiensi pabrik yang 

memerlukan penggantian perlatan yang terkendala oleh ketersediaan dana 

investasi. Ketersediaan dan kebutuhan gula untuk konsumsi rumah tangga di 

Indonesia seperti grafik 2. 

Kebutuhan gula yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan 

gula untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula dalam negeri. Kurang tersedianya 

gula di dalam negeri dikarenakan rendahnya tingkat produksi. Turunnya produksi 

dan produktivitas gula disebabkan berbagai factor seperti: budidaya tebu di bawah 

standar, penanaman dibawah masa optimal, mayoritas lahan tebu adalah lahan 

kering dengan produktivitas lebih rendah dari lahan sawah, proporsi tanaman 



4 
 

 
 

keprasan lebih besar, mutu bibit tidak optimal, sistem tebang angkut yang tidak 

optimal dan adanya gangguan hubungan antara pabrik gula dan petani 

(Muslim,2002). 

Grafik 2 Ketersediaan dan Kebutuhan Gula Tahun 2000-2014 

Sumber :Kementrian Pertanian, 2014 

Produksi tebu di Indonesia belakangan ini mengalami kenaikan yang tidak 

terlalu signifikan. Selain itu, banyak ditemui beberapa masalah pada industri gula 

di Indonesia. Beberapa tahun terakhir harga gula sempat jatuh yang disebabkan 

oleh kebijakan pemerintah yang mengimpor gula rafinasi dan tidak adanya 

kepastian jaminan harga untuk gula petani. Hal ini mengakibatkan banyak petani 

tebu rakyat kurang intensif dalam pemeliharaan tebu mereka. Selain itu, cuaca 

juga berpengaruh terhadap produksi tebu belakangan ini. Produksi tebu tahun 

2006-2014 di Indonesia sesuai dengan grafik 3. 

Padahal salah satu tolak ukur keberhasilan dari usahatani tebu adalah 

dengan melihat hasil tingkat produktivitas tebu dan rendemen yang dihasilkan 

dalam berusahatani. Meningkatnya hasil produktivitas dan rendemen akan 
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mempengaruhi tingkat pendapatan usaha tani tebu yang diterima oleh petani. 

Analisis pendapatan ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengukur apakah 

kegiatan usahatani pada saat ini berhasil atau tidak serta dapat memberikan 

gambaran untuk perencanaan lebih lanjut dari pendapatan saat ini. 

 Grafik 3 Produksi tebu Tahun 2006-2014 

Sumber :Kementrian Pertanian, 2015 

Dorongan pemerintah serta adanya hubungan saling membutuhkan antara 

pelaku usahatani tebu serta subsistem hilir yaitu pabrik gula juga menjadi alasan 

bagi keduanya untuk memilih melakukan hubungan kemitraan. Petani 

membutuhkan pinjaman modal, bantuan teknis budidaya, peralatan dan mesin-

mesin pertanian, dan pembeli tebu. PG membutuhkan kontinuitas pasokan bahan 

baku tebu dari petani serta berkepentingan untuk membina petani dan memberi 

bantuan teknis budidaya agar bahan baku tebu memenuhi standar kualitas tertentu 

(Najmudinrohman, 2010). 
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Pelaksanaan pengusahaan tebu terdapat perbedaan antara pola pengusahaan 

tebu mandiri dan kemitraan yang akan berpengaruh pada perbedaan struktur biaya 

dan pendapatan dalam berusahatani tebu. Petani merupakan seseorang yang 

memegang keputusan dalam mengusahakan usahataninya, serta akan memilih 

pola pengusahaan tebu sesuai dengan tujuan dan kemampuan petani dalam 

mengelola usahatani. 

Pola kemitraan tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun 

bagi petani itu sendiri. Manfaat bagi perusahaan adalah bahwa perusahaan akan 

memperoleh tebu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dalam jumlah relatif 

banyak dan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat menjamin 

kelancaran serta kesinambungan dalam proses produksinya, sedangkan manfaat 

bagi petani sendiri adalah petani mendapatkan jaminan pemasaran sampai dengan 

panen dan petani juga memperoleh pinjaman modal berupa sarana produksi, 

karena semua produksi yang dihasilkan akan dibeli oleh perusahaan inti. 

Pola kemitraan yang terjadi antara PG. Kebon Agung dengan petani adalah 

pola kemitraan dalam memproduksi tebu terikat suatu perjanjian kontrak dengan 

perusahaan inti dan dengan harga perjanjian yang telah disepakati bersama diawal. 

Pelaksanaan pola non kemitraan yang terjadi dalam memproduksi tebu melibatkan 

banyak perusahaan hal ini bebas menjual hasil panen tebunya ke luar pabrik, 

tetapi petani yang melaksanakan non kemitraan tidak mendapatkan fasiltas 

menyebabkan biaya sendiri harga terombang ambing. Petani non kemitraan 

disebabkan dua hal yaitu cenderung punya modal sendiri dan tidak ada informasi. 
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Perlu dilakukan penelitian mengenai analisis struktur biaya dan perbedaan 

pendapatan pengusahaan tebu sistem pola mitra dan mandiri pada lahan tegal 

(studi kasus wilayah kerja Pabrik Gula Kebon Agung Malang).  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur biaya pengusahaan tebu sistem pola kemitraan dan 

mandiri pada lahan tegal Pabrik Gula Kebon Agung? 

2. Bagaimana tingkat produktivitas, penerimaan dan pendapatan 

pengusahaan tebu sistem pola kemitraan dan mandiri pada lahan tegal 

Pabrik Gula Kebon Agung? 

3. Bagaimana efisiensi masing-masing pengusahaan tebu sistem pola 

kemitraan dan mandiri pada lahan tegal Pabrik Gula Kebon Agung. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Menganalisis perbedaan struktur biaya pengusahaan sistem pola 

kemitraan dan mandiri pada lahan tegal Pabrik Gula Kebon Agung. 

2 Menganalisis produktivitas, penerimaan dan pendapatan pengusahaan 

tebu sistem pola kemitraan dan mandiri pada lahan tegal Pabrik Gula 

Kebon Agung. 

3 Menganalisis efisiensi pengusahaan tebu sistem pola kemitraan dan 

mandiri pada lahan tegal Pabrik Gula Kebon Agung. 
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 1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1 Sebagai bahan informasi bagi petani tebu dalam  pengembangan atau 

perluasan  pengusahaan tebunya. 

2 Sebagai masukan bagi pihak PG untuk meningkatkan kinerja dalam 

melakukan kerja sama dengan petani sehingga dapat memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak (pihak PG dan petani tebu).  

3 Sebagai bahan refensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.4 Batasan Penelitian. 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Wilayah administratif Desa Sukolilo Kecamatan Jabung, penelitian ini 

hanya terbatas wilayah administratif Desa Sukolilo Kecamatan Jabung. 

Responden juga merupakan masyarakat wilayah Desa Sukolilo 

Kecamatan Jabung. 

2 Struktur Biaya yang digunakan pada penelitian ini adalah struktur 

biaya dalam pengusahaan tebu sistem bongkar ratoon (tebu 

tanam.awal). 

3 Petani mitra dan mandiri yang menjadi reponden pada penelitian ini 

adalah petani mitra dan non mitra yang memiliki tanaman tebu pada 

lahan tegal. 

 

 

 




