
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 Perkebunan 

adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau 

media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan 

barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan pengetahuan dan 

teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Volume 16 Nomor 

2 yaitu Tanaman perkebunan lebih dominan dibudidayakan dengan volume luasan 

dan area yang sangat luas dengan jangka waktu budidaya tertentu dan 

perencanaan untuk mengolah hasil dari tanaman tersebut. Tanaman perkebunan 

sangat identik dengan komponen industri-industri besar, menyerap lebih banyak 

lapangan pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan negara (investasi modal 

dalam negeri dan asing) untuk menjadikan produk hasil bumi berstandar 

internasional dan untuk tujuan ekspor di seluruh dunia. 

Macam-macam tanaman sektor perkebunan salah satunya adalah tanaman 

Tebu. Tebu merupakan tanaman komoditas unggulan perkebunan yang paling 

komersial penghasil bahan baku gula dan vetsin. Tanaman dengan famili Poaceae 

yang berkerabat dekat dengan jenis tanaman rumput-rumputan seperti jagung, 

padi, sorgum dan gandum. Produk hasil olahan tanaman tebu lebih dominan 

digunakan sebagai industri makan (makan dan minum), farmasi dan pakan ternak.
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Tebu (Saccharum officinarum) merupakan salah satu komoditi perkebunan 

yang penting dalam pembangunan sub sektor perkebunan antara lain untuk 

memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai komoditi ekspor penghasil devisa 

negara. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tebu serta 

mendukung keberhasilan Program Swasembada Gula Nasional. (Dinas 

Perkebunan Jawa Timur: 2017) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai areal lahan yang 

sangat luas, tapi sayangnya kita masih belum memaksimalkan potensi pertanian 

dan perkebunan yang ada. Bahkan sampai sekarang kita masih mengimpor 

komoditas seperti kedelai dan gula. Untuk produksi gula nasional yang 

seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah menilik besarnya potensi yang 

dimiliki bangsa ini untuk mewujudkan swasembada gula. 

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah penghasil gula kristal putih 

terbesar di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur 

(Jatim) mengharapkan agar predikat tersebut tetap melekat dan meminta petani 

tebu untuk tetap setia menanam tebu. 
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Tabel 1.1. Provinsi Sentra Produksi Tebu (PR, PBN dan PBS) di Indonesia rata-

rata 2012-2016 : 

No. Provinsi Penghasil Tebu Kontribusi Nasional 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Jawa Timur 

Lampung 

Jawa Tengah 

Sumatera Selatan 

Jawa Barat 

Sulawesi Selatan 

Sumatera Utara 

Gorontalo 

Yogyakarta 

48,33% 

28,93% 

10,48% 

3,44% 

3,40% 

1,18% 

1,35% 

1,38% 

0,53% 

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, diolah, 2017 

Produksi gula di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2012-2016 

secara rata-rata mencapai 1,28 juta ton per tahun. Produksi ini berkontribusi 

48,33% produksi tebu Indonesia pertahun. Untuk tahun 2014, gula hablur hasil 

produksi tebu dari provinsi ini mencapai 1.260.632 ton, jauh lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan provinsi penghasil tebu lainnya. Produksi ini tersebar 

hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, namun lima kebupaten 

dengan produksi tebu terbesar di Provinsi Jawa Timur adalah Kab. Malang, Kab. 

Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Jombang dan Kab. Mojokerto dengan kontribusi 

kelima kabupaten ini terhadap produksi gula Provinsi Jawa Timur mencapai 

57,36%.  

Kabupaten Malang pada tahun 2014 tercatat memproduksi 273.540 ton gula 

hablur atau 21,70% produksi tebu Provinsi Jawa Timur. Kabupaten penghasil gula 

hablur terbesar selanjutnya adalah Kabupaten Kediri dengan produksi 215.805 ton 

atau 17,12% dari produksi tebu Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya adalah 

Kabupaten Lumajang dengan produksi 121.600 ton atau 9,65% dari produksi tebu 
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di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang dengan produksi sebesar 57.749 ton 

atau 4,58% dari produksi tebu di Provinsi Jawa Timur. dan Kabupaten Mojokerto 

dengan produksi mencapai 54.342 ton atau 4,31% dari produksi tebu di Provinsi 

Jawa Timur. Data produksi tebu di 5 kabupaten/kota sentra Provinsi Jawa Timur 

tahun 2014 dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini. 

Tabel 1.2 Data Produksi Tebu di 5 Kabupaten/Kota sentra Provinsi Jawa Timur 

tahun 2014 : 

No. Daerah penghasil Tebu Kontribusi Jawa Timur 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kabupaten Malang 

Kabupaten Kediri 

Kabupaten Lumajang 

Kabupaten Jombang 

Kabupaten Mojokerto 

Lain-lain 

21,70% 

17,12% 

9,65% 

4,58% 

4,31% 

42,64% 

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, diolah, 2017 

Dengan hasil ini pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis dapat 

mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomer 17 Tahun 2012 tentang 

peningkatan Rendemen dan Hablur Tebu. Terutama kepada petani dan masyarakat 

yang terlibat langsung di sektor pergulaan. Serta penerapan Peraturan Gubernur 

Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur 

Tanaman Tebu.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian ini 

dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Tebu pada Sub 

Sektor Perkebunan Di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015”. 
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B. Perumusan Masalah 

Sehubungan pernyataan yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap produksi tebu 

pada perkebunan rakyat di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 ? 

2. Apakah ada perbedaan produksi tebu antar Kabupaten/Kota pada 

perkebunan rakyat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 ? 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini terlalu luas jika diteliti secara 

meyeluruh. Maka dari itu agar masalah tidak melebar kemana-mana penulis hanya 

membatasi pada ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah-daerah 

penghasil tebu pada perkebunan rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produksi tebu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah luas lahan dan jumlah tenaga kerja. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap 

produksi tebu pada perkebunan rakyat di  Provinsi Jawa Timur tahun 

2011-2015. 

b. Untuk mengetahui perbedaan produksi tebu pada Kabupaten/Kota 

penghasil tebu pada perkebunan rakyat di Provinsi Jawa Timur tahun 

2011-2015. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Pemerintah 

Sebagai sumbangan pemikiran baik pemerintah pusat maupun daerah 

khususnya di Provinsi Jawa Timur serta sebagai bahan pertimbangn 

dalam meningkatkan produksi tebu, sehingga nantinya dapat 

memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB di Provinsi 

Jawa Timur. 

b. Penulis selanjutnya 

Sebagai informasi lanjutan untuk penelitian sejenis, terutama yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan juga sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

 


