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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah gula. Sejak zaman 

penjajahan Belanda, Indonesia telah memproduksi gula dengan menggunakan bahan 

baku tanaman tebu. Industri gula merupakan salah satu industri yang keberadaannya 

tergolong tua di dunia. Hal ini dapat dilihat dari sejarah keberadaan industri gula di 

Thailand yang sudah ada sejak abad ke-13, di Brasil sejak abad ke-15, sedangkan di 

Indonesia sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. 

Hal ini disebabkan karena produktifitas pabrik gula di Indonesia tidak mencukupi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri yang disebabkan karena pabrik gula yang semakin 

tua, alat produksi yang kurang memadai, keahlian ketenagakerjaan yang kurang 

terlatih serta sulitnya perluasan lahan dengan biaya yang tinggi. Dengan dikuti 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1992 mengenai penggunaan lahan 

yang bawasannya petani memiliki hak otonomi terhadap lahan yang dimiliki untuk 

diolah sesuai dengan kepentingannya. Hal ini menyebabkan banyak petani yang 

beralih dari menanam tebu ke kebutuhan pokok yang lebih menguntungkan dalam 

jangka waktu panen yang lebih singkat. Oleh sebab itu pabrik gula tidak mampu 

memenuhi kebutuhan gula yang terus meningkat, sehingga untuk memenuhi atau 
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menstabilkan kebutuhan akan konsumsi gula, pemerintah melakukan impor gula yang 

dimana impor gula pertama kali dilakukan pada tahun 1986. 

Namun selain harus memikirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan akan gula, 

disisi lain pemerintah harus memperhatikan impor gula yang terus meningkat yang 

menyebabkan daya saing gula lokal mengalami keterpurukan baik dalam segi harga 

maupun kualitas gula, dimana gula impor memiliki kualitas yang lebih baik serta 

harga yang sangat terjangkau. Dan apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pemeritah, 

maka akan menyebabkan kalah saingnya gula lokal. Gula merupakan komoditas yang 

sangat peting di negara Indonesia, yang dimana pemerintah harus melakukan impor 

gula sebesar 47% pada periode tahun 1998-2002, serta impor gula mengalami 

kenaikan sebesar 1,5 ton atau 50% dari kebutuhan gula dalam negeri pada tahun 

2005. Dari hal ini dapat dilihat betapa pentingnya gula bagi masyarakat Indonesia, 

yang dimana gula merupakan komoditi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan 

masyarakat Indonesia maupun negara lain. Kebutuhan akan gula dari setiap negara 

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, tetapi juga karena gula 

merupakan bahan pemanis utama yang digunakan sebagai bahan baku industri 

makanan dan minuman.  
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Tabel 1.1  

Konsumsi, Produksi, Impor dan Stok Gula di Indonesia 

Tahun 1985-1986 dan 1995-2000 

Tahun 
Konsumsi 

(ribuan ton) 

Produksi 

(ribuan ton) 

Impor 

(ribuan ton) 

Stok 

(ribuan 
ton) 

Impor terhadap 

konsumsi (%) 

1985 2219 1707 1 857,7 0,045 

1986 2237 1719 54 772,4 2,41 

1995 2630 1454 574 950,4 21,82 

1996 2750 2092 850 295,4 30,91 

1997 2780 2094 1365 115,2 49,10 

1998 28000 2190 1702 493,7 60,79 

1999 3200 1491 1949 125,4 60,91 

2000 3300 1494 1591 378,9 48,21 

Sumber: P3GI dan www.fao.org 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi gula selalu mengalami fluktuasi, 

dimana pada tahun 1995 pabrik gula di Indonesia mengalami kenaikan produksi gula 

sebesar 2454 ton. Namun dalam selang waktu lima tahun telah mengalami penurunan 

produksi gula, dimana penurunan yang sangat drastis atau menonjol pada tahun 1991 

dan mengalami sedikit peningkatan sebesar 1494 pada tahun 2000 sedangkan 

konsumsi akan gula selama kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan 

yang tidak dapat dipenuhi dengan produksi gula lokal, serta peningkatan yang 

menonjol dapat dilihat pada tahun 2000 yaitu sebesar  3300 ton. 

fluktuasi yang tidak menentu karena kebijakan masing-masing negara produsen 

maupun pengimpor gula yang pada umumnya melakukan proteksi terhadap industri 

http://www.fao.org/
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gulanya. Harga gula dunia yang cenderung turun sejak tahun 1995 diakibatkan oleh 

tingginya proteksi terhadap industri gula di masing-masing negara, terutama negara maju 

yang menerapkan proteksi yang sangat tinggi. Seperti Jepang yang menerapkan tingkat 

proteksi 131% dan Uni Eropa sebesar 234% pada periode pra kesepakatan GATT. 

Melihat kondisi yang seperti ini, semestinya impor akan gula harus lebih bisa 

dikendalikan. Kita perlu membatasi impor gula yang masuk ke Indonesia untuk menjaga 

kelangsungan industri gula sekaligus menjaga harga gula lokal atau nasional yang 

terjangkau oleh masyarakat. Untuk bisa mengendalikan aliran gula impor yang masuk ke 

wilayah Indonesia, perlu kiranya mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 

besarnya impor gula dibandingkan dengan produksi gula nasional yang lebih sedikit 

produktifitasnya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul penelitian ini yaitu: 

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUKSI GULA, DAN PDB 

TERHADAP PERMINTAAN GULA DI INDONESIA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan produksi dan konsumsi gula di Indonesia? 

2. Adakah pengaruh jumlah penduduk, produksi gula dan PDB terhadap 

permintaan gula di Indonesia? 
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C. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian dapat lebih fokus, maka dalam penelitian ini dibatasi 

mengenai jumlah penduduk, produksi gula dan PDB terhadap permintaan gula di 

Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan produksi dan konsumsi gula di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah penduduk, produksi gula dan 

PDB terhadap permintaan gula di Indonesia. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti selanjutnya, informasi bagi para peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian dalam lingkup yang sama. 

b. Bagi Pabrik Gula (PG) sebagai sumbangan informasi yang positif bagi 

perkembangan PG di Indonesia. 

 


