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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri gula di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Pada 

saat itu Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun 1930-

an dengan jumlah pabrik gula (PG) yang beroperasi 179 pabrik, produktivitas 

sekitar 14,80%, dan rendemen 11%−13,80%. Produksi puncak mencapai sekitar 3 

juta ton dan ekspor gula 2,40 juta ton. Namun kondisi ini tidak berlanjut dimasa 

setelah kemerdekaan. pada periode 1989-1999, Indonesia mengalami peningkatan 

volume impor gula dengan laju peningkatan mencapai 21,62%/tahun pada periode 

tersebut, padahal laju impor pada dekade sebelumnya (1979−1989) hanya 

0,98%/tahun. Hal ini terjadi karena pada saat itu industri gula Indonesia 

menghadapi berbagai masalah yang serius diantaranya adalah peningkatan 

konsumsi dengan laju 2,56%/tahun pada periode 1989−1999, sementara produksi 

gula dalam negeri menurun dengan laju -2,02%/tahun. Pada tahun 1997-2002, 

produksi gula bahkan mengalami penurunan dengan laju 6,14%/tahun (Musthafa, 

2014)   

Sentra produksi tebu di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. 

Tahun 2013 produksi gula dari provinsi ini mencapai 1.260.632 ton. Produksi ini 

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

kabupaten dengan produksi tebu terbesar adalah Kab. Malang, Kediri, Lumajang, 

Jombang, dan Mojokerto dengan kontribusi kelima kabupaten ini terhadap 

produksi gula Provinsi Jawa Timur mencapai 57,36% Kabupaten Malang pada 
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tahun 2014 tercatat memproduksi 273.540 ton gula hablur atau 21,70% produksi 

tebu Provinsi Jawa Timur (Musthafa, 2017). 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) adalah komoditas penting sebagai 

bahan baku pembuatan gula. Hal ini dikarenakan dalam batang tebu terkandung 

20% cairan gula. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia, 

kebutuhan gula terus mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum 

dapat diimbangi produksi gula dalam negeri sebagai akibat semakin sempitnya 

luas area pertanaman tebu. Persaingan dengan komoditas lain menjadi satu dari 

penyebab berkurangnya luas areal pertanaman tebu, sedangkan dalam beberapa 

tahun mendatang diperkirakan permintaan gula dalam negeri akan terus 

meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 produksi gula dalam negeri 

hanya mencapai 3.528 juta ton dengan luas wilayah 435.000 hektar (Adinugraha, 

et.al, 2016). 

KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan jenis usaha yang digolongkan dalam 

ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. 

Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk 

kinerja KUD. Kekuatan ekonomi rakyat akan dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik apabila ada sinergi kolektif yang dinaungi oleh KUD berjalan 

sebagaimana mestinya. KUD juga berperan sebagai penyedia kredit yang 

diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini 

didasarkan kepada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan 

punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat 

dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada KUD. Kegiatan unit usaha 
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ini akan menimbulkan multiplier effect ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 

(Nafanu, 2016) 

Keuntungan atau profitabilitas sangat penting bagi keberlangsungan suatu 

usaha untuk mengukur tingkat efisiensi operasional dalam menggunakan biaya 

yang dimilikinya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Profitabilitas Usaha 

Tani Tebu Di Pabrik Gula Kebonagung, Kabupaten Malang (Studi Kasus 

KUD Sumberpucung II).” untuk dan mengukur tingkat keuntungan produksi 

tebu pada petani.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat kita susun identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses Pasokan Tebu dari Lahan ke Pabrik Gula ? 

2. Bagaimana Pendapatan Usaha Tani Tebu di Pabrik Gula Kebonagung ? 

3. Bagaimana Profitabilitas/Keuntungan yang diperoleh petani tebu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut :  

1. Menganalisis Proses Pasokan Tebu dari Lahan ke Pabrik Gula. 

2. Menganalisis Pendapatan Usaha Tani Tebu di PG Kebonagung. 

3. Menganalisis Profitabilitas/Keuntungan yang diperoleh petani tebu. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka kegunaan penelitian ini 

antara lain :  

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi penulis 

dan para akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi 

sebagai bahan referensi, evaluasi dan pertimbangan untuk profitabilitas usaha 

tani tebu. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui ruang lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak jauh dari 

lingkup penelitian, beberapa batasan istilah sebagai berikut: 

a. Profitabilitas (profitability) adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan 

efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. 

b. Penerimaan adalah semua hasil yang diterima petani dari hasil penjualan 

tebu dan outputnya. 

c. Pendapatan  jumlah uang dan gula yang diterima petani dari tebu hasil 

giling. 
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d. Usaha Tani adalah kegiatan sarana produksi pertanian dan teknologi dalam 

suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. 

e. Tebu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan produk gula kristal. 

Selama proses produksi tebu menjadi gula kristal, selain menghasilkan 

gula sebagai produk utama, juga menghasilkan produk sampingan dan 

limbah buangan. Salah satu produk sampingan hasil dari proses produksi 

gula adalah tetes tebu (molasses).  

f. Pabrik Gula Kebonagung yang merupakan Agroindustri yang mengolah 

tebu rakyat dan tebu pabrik menjadi gula kristal putih 

g. Petani tebu rakyat yang tebunya berasal dari Kecamatan Sumberpucung. 

h. NGP (Nota Gula Petani) bukti penerimaan petani tebu pada periode 2A. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. TR (Total Revenue) adalah jumlah seluruh penerimaan perusahaan dari 

hasil penjualan sejumlah produk (barang yang dihasilkan). Diukur dengan 

satuan rupiah. 

b. TVC ( Total Variabel Cost) adalah jumlah seluruh biaya yang habis pakai 

dan jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar 

pula jumlah biaya variabelnya, diukur dengan satuan rupiah/hektar. 

c. TFC (Total Fix Cost) adalah biaya  seluruh pengeluaran yang jumlahnya 

tetap tanpa memperhatikan perubahan kegiatan dalam tingkat yang 

relevan, diukur dengan satuan rupiah/hektar. 
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d. TC (Total Cost) Biaya tetap adalah biaya yang dalam periode tertentu

jumlahnya tetap tidak tergantung  jumlah produksi., diukur dengan satuan

rupiah/hektar.

e. P (Price) atau harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh

pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau

menggunakan suatu produk atau jasa, diukur dengan satuan

rupiah/kwintal.

f. Q (Quantity) segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil

kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan

dengan angka, diukur dengan satuan kwintal.

g. π adalah  profitabilitas/keuntungan diperoleh dari hasil pengurangan TR

(Total Revenue) dan TC (Total Cost), diukur dengan satuan rupiah/hektar.

h. R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) merupakan efisiensi usaha, yaitu ukuran

perbandingan antara penerimaan usaha (Revenue = R) dengan total biaya

(Cost = TC), dengan nilai R/C, dapat diketahui apakah suatu usaha

menguntungkan atau tidak menguntungkan, usaha efisiensi

(menguntungkan) jika nilai R/C > 1 , diukur dengan satuan rupiah.


