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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tebu (Saccarum officanarum L.) adalah tanaman yang hanya dapat 

tumbuh di daerah beriklim tropis yang termasuk jenis rumput-rumputan. Tebu 

memiliki kadar gula yang tinggi, oleh karena itu tebu dikenal pemanfaatannya 

sebagai bahan pokok pembuatan gula. Pemerintah sedang menggalakkan 

penanaman tebu untuk mengatasi rendahnya produksi gula di Indonesia. Gula 

merupakan komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia karena merupakan 

kelompok bahan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Gula merah selain bisa 

diproduksi dari nira pohon aren, nipah dan kelapa bisa juga diproduksi dengan 

nira tebu. Gula merah tebu mempunyai bentuk seperti gula merah yang telah 

beredar di pasaran, seperti gula pasir yang memiliki cita rasa manis tetapi 

berwarna coklat. 

Gula merah hampir menjadi kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat 

yang tinggal di Jawa karena banyak digunakan untuk bahan tambahan berbagai 

macam olahan makanan serta sebagai bahan tambahan industri, salah satunya 

industri pembuatan kecap. Pada tahun 2017, total konsumsi gula nasional baik 

konsumsi industri maupun rumah tangga sebesar 5,7 juta ton. Jumlah tersebut 

terdiri dari gula industri sebesar 2,8 juta ton dan gula konsumsi rumah tangga 2,9 

juta ton. Produksi gula domestik hanya mencapai 2,2 juta ton, sementara 

kebutuhan mencapai 5,7 juta ton. Impor tambahan dibutuhkan sekitar 2,5-3 juta 

ton gula pertahun (Katadata News and Research, 2017). 
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Industri gula merah tebu merupakan salah satu industri berpotensi meraup 

keuntungan besar. Hal ini karena proses pembuatan gula merah tebu yang relatif 

mudah, alat-alat yang dibutuhkan serta digunakan sederhana, dan dapat menjadi 

alternatif pengolahan tebu selain diolah menjadi gula kristal putih dipabrik gula. 

Industri ini juga dapat dijalankan dengan mudah karena biaya investasi yang 

dibutuhkan relatif kecil sehingga dapat diusahakan pada skala industri kecil 

maupun rumah tangga. Potensi tersebut juga didukung oleh pemerintah dan 

kebutuhan gula merah juga sangat tinggi, misalnya di Jawa Timur dari kebutuhan 

sebesar 30-40 ribu ton pertahun, pengrajin hanya bisa memenuhi kebutuhan 

produksi sekitar 5 ribu ton (Rosdiansyah, 2017). 

Menurut data dari Dinas Perdangan dan Perindustrian Kabuaten Kediri, 

produksi gula merah tebu yang terdaftar pada tahun 2016 sampai tahun 2018 

mengalami penurunan produksi yang sangat jauh.  

Bagan 1. Data Produksi Gula Merah Jawa Timur 

 
Sumber: Dinas Perdangan dan Perindustrian Kabuaten Kediri, 2018 
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Berdasarkan diagram di atas, jumlah produksi gula merah tahun 2016 

sebesar 8951 ton, tahun 2017 sebesar 802 ton, dan tahun 2018 sebesar 180 ton. 

Jumlah produksi yang sangat menurun dari tahun 2016 samai dengan 2018 

sehingga tidak mampu mencukupi permintaan gula merah yang cukup tinggi. 

Kediri merupakan salah satu pusat pembutan gula merah tebu di Jawa Timur, 

salah satunya terletak di kecamatan kras. Tahun 2018 jumlah pengrajin yang 

terdapat pada Kecamatan Kras tidak sebanyak dari tahun-tahun sebelumnya. 

Permintaan gula merah yang cukup tinggi berbanding terbalik dengan 

produksi gula merah yang semakin menurun. Produksi gula merah yang menurun 

salah satunya diakibatkan karena Industri gula merah yang gulung tingkar. 

Pengrajin yang gulung tikar dikarenakan tidak semuanya memiliki akses pasar 

langsung. Sebagian masih melalui jalur pengepul. Pengaruh cuaca juga menjadi 

salah satu pengaruh kualitas rendemen tebu menjadi kurang baik yang 

mengakibatkan produksi gula merah menurun. Kualitas rendemen yang kurang 

baik juga akan membuat proses pemasakan gula semakin lama sehingga biaya 

operasional yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Sehubungan dengan hal 

itu, maka perlu dilakukan penelitian yang menitikberatkan permasalahan pada 

besarnya biaya, penerimaan, pendapatan, dan nilai tambah yang diberikan dari 

pengolahan tebu menjadi gula merah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana struktur biaya, penerimaan, pendapatan, dan efisiensi pengolahan 

gula merah tebu di Kecamatan Kras? 

2. Bagaimana nilai tambah pengolahan gula merah tebu di Kecamatan Kras? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui struktur biaya, penerimaan, pendapatan, dan efisiensi dari 

industri pengolahan gula merah tebu di Kecamatan Kras. 

2. Mengetahui nilai tambah dari industri pengolahan gula merah tebu di 

Kecamatan Kras. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian akan bermanfaat untuk 

1. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai tambahan pengalaman dan 

pengetahuan, disamping untuk melengkapi salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Pemerintah dan pihak lembaga yang terkait, diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam 

menentukan kebijakan terutama dalam pengembangan industri pengolahan 

tebu menjadi gula merah dalam bidang pertanian. 

3. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna 

sebagai tambahan informasi maupun pengetahuan. 
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4. Bagi produsen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai nilai tambah yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. 

1.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Usaha pengolahan gula merah tebu adalah proses pengolahan tebu sampai 

menjadi gula merah. 

2. Tebu adalah tanaman pertanian yang digunakan sebagai bahan baku pembutan 

gula merah. 

3. Gula merah tebu merupakan pemanis yang terbuat oleh pemasakan nira tebu 

serta bahan tambahan lainnya. 

4. Kapur merupakan bahan tambahan yang berguna untuk menghilangkan 

kotoran dan tekstur gula merah tidak lembek. 

5. Tenaga Kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan pribadi mapun 

masyarakat banyak. 

6. Total biaya (Total Cost) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi atau jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. 

7. Biaya tetap (Fixed Cost) merupakan biaya yang tidak terpengaruh oleh besar 

kecilnya volume dan aktifitas produksi. 

8. Biaya variabel (Variabel Cost) merupakan biaya yang jumlah pengeluarannya 

tergantung pada besar kecilnya volume produksi. 

9. Penerimaan (Total revenue) merupakan biaya yang diterima oleh 

perusahaandari hasil penjualan output. 
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10. Pendapatan (𝝅) merupakan keuntungan yang diterima perusahaan dari jumlah 

penerimaan dikurangi total biaya. 

11. R/C adalah perbandingan dari total biaya dan penerimaan. 

12. Nilai tambah merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui 

pertambahan nilai suatu komoditi karena adanya input fungsional yang 

diberikan kepada komoditi tersebut. 

1.5 Pengukuran Variabel 

1. Total biaya (Total Cost) merupakan hasil keseluruhan biaya produksi yang di 

dapat dari penjumlahan biaya tetap (Fixed Cost) dan biaya variabel (Variabel 

Cost). 

2. Biaya tetap (Fixed Cost) meliputi alat yang digunakan untuk proses produksi 

diantaranya mesin, penggiling tebu, wajan besar, saringan dan mangkuk 

cetakan (Rp/produksi). 

3. Biaya variabel (Variabel Cost) meliputi bahan yang digunakan untuk proses 

produksi seperti:  

 Tebu (Rp/Kg),  

 Solar (Rp/liter),  

 Listrik (Rp/produksi),  

 Kapur (Rp/Kg). 

4. Penerimaan (Total revenue) merupakan hasil perkalian dari harga jual 

produksi (Rp) dan jumlah hasil produksi (Kg)  

5. Pendapatan (𝝅) merupakan hasil dari pengurangan antara total penerimaan 

(Rp) dengan total biaya (Rp) yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 
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6. Koefisien tenaga kerja adalah hasil bagi antara tenaga kerja (jam/hari) dengan 

bahan baku yang digunakan (Kg/hari). 

7. Upah rata-rata tenaga kerja merupakan hasil bagi seluruh biaya tenaga kerja 

dengan jumlah tenaga kerja yang dinyatakan dalam satuan (Rp/hok). 

8. Nilai output merupakan hasil kali dari faktor konvensi dengan harga produk 

rata-rata yang dinyatakan dalam satuan (Rp/Kg). 

9. Nilai tambah merupakan hasil dari nilai output dikurangi sumbangan input 

lain dikurangi harga bahan baku yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp/Kg). 


