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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor pertanian mempunyai peranan penting untuk menyongsong 

perekonomian di Indonesia, karena sektor pertanian lebih tahan menghadapi 

krisis ekonomi dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini terbukti  pada saat 

Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor pertanian bangkit dengan 

memberikan kontribusi devisa yang tidak sedikit. Sektor pertanian bahan dasar 

lokalnya menggunakan basis kekayaan alam sehingga pada saat krisis moneter 

produk sektor pertanian tidak terhempas dengan kenaikan nilai tukar dollar US. 

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang 

memiliki peran besar dalam perkembangan pertanian di Indonesia. Potensi 

hasil dari subsektor perkebunan sangat dibutuhkan oleh industri pengolahan 

sebagai bahan baku produk. Salah satu komoditas subsektor perkebunan yang 

memiliki peran strategis adalah tebu. Dikatakan memiliki peran strategis 

karena tebu merupakan bahan baku pembuatan gula pasir, sedangkan gula pasir 

sendiri merupakan salah satu komoditi sembilan bahan pokok (sembako) bagi 

masyarakat. Ketersediaan gula pasir di pasar sangat tergantung pada jumlah 

bahan bakunya, yaitu tebu. 

Permintaan gula di Indonesia, semakin tahun akan semakin tinggi 

mengingat perkembangan penduduk di Indonesia semakin meningkat dan 

kebutuhan gula di masyarakat sangat beragam, baik untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga maupun untuk kebutuhan industri. 
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Produksi tebu yang merupakan bahan baku dari gula perlu ditingkatkan untuk 

memenuhi kebutuhan gula masyarakat. 

BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Malang tahun 2018 mencatat 

Kecamatan Bululawang memiliki luas tanaman 2.400 Ha dengan produksi 

yang dihasilkan 227.378 ton. Hal ini bisa dijadikan objek bisnis usaha tani 

mengingat luas lahan yang ada di Kecamatan Bululawang cukup luas. Selain 

itu, terdapat pula Pabrik Gula Rajawali Baru di Kecamatan Bululawang yang 

menjadi pusat produksi gula di Kabupaten Malang selain Pabrik Gula 

Kebonagung. Maka tidak sedikit petani di Kecamatan Bululawang yang 

menjadikan lahan sawahnya ditanami tebu. Banyak juga diantara petani tebu 

yang menyewa lahan orang lain dengan kontrak yang telah ditentukan untuk 

ditanami tebu. 

Mengingat kebutuhan akan gula semakin meningkat, maka tidak heran 

jika hasil panen tebu memberikan tingkat keuntungan yang tinggi. Di sisi lain, 

tebu juga memiliki beberapa keunggulan dalam proses penanaman hingga 

masa panen. Diantaranya adalah investasi awal yang dikeluarkan untuk 

memulai bisnis usaha tani tebu ini meliputi, sewa lahan (jika yang 

menggunakan sistem sewa lahan), bibit dan biaya pengolahan lahan. Selain itu, 

tebu merupakan tanaman yang paling mudah perawatannya karena walaupun 

tidak mendapatkan pengairan yang sempurna seperti ketika menanam padi, 

tebu bisa tetap tumbuh dengan perawatan dari tumbuhan hama. 

Melihat kondisi iklim di Kecamatan Bululawang yang cocok untuk 

pengembangan tanaman tebu menjadikan peluang bagi masyarakat sekitar 
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maupun para kreditur agribisnis untuk berinvestasi pada perkebunan tebu di 

Kecamatan Bululawang. Mengingat kebutuhan gula tiap tahun semakin 

meningkat serta produksi tebu yang semakin menurun. Peluang ini diharapkan 

adanya peningkatan luas lahan ditiap tahunnya yang akan membantu 

pemenuhan konsumsi gula masyarakat sehingga Indonesia tidak perlu 

mendatangkan impor gula lagi.  

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan studi kelayakan 

usahatani tebu sebagai alat pengambilan keputusan apakah mayarakat atau 

kreditur layak berinvestasi pada usaha tani tebu di Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang karena dengan adanya studi kelayakan bisnis, akan 

membantu untuk pengambilan keputusan apakah usaha itu layak untuk 

dijalankan atau tidak. 

Semua pekerjaan yang baik harus didahului dengan studi kelayakan, 

dan harus dipastikan menghasilkan sesuatu yang memuaskan sebelum 

pekerjaan tersebut dimulai. Selalu ada perencanaan, perhitungan secara 

matematis, dan berbagai penelitian sebelum pekerjaan itu dilakukan. Studi 

kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek bisnis 

(biasanya merupakan proyek bisnis investasi) dilaksanakan dengan berhasil. 

(Husnan dan Muhammad, 2014:4) 

Dari penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti tentang kelayakan 

usahatani tebu, karena sepengetahuan penulis belum banyak penelitian tentang 

kelayakan usahatani tebu. Padahal usahatani tebu sangat menarik untuk diteliti 

karena tebu merupakan bahan baku gula yang sangat dibutuhkan bagi 
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kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul penelitian 

“Analisis Kelayakan Usaha Tani Tebu Dengan Menggunakan Sistem Sewa 

Lahan Di Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana hasil analisis studi 

kelayakan usaha tani tebu dengan menggunakan sistem sewa lahan di Desa 

Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang? 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini lebih menekankan pada aspek finansial/ keuangan. 

Aspek-aspek lain seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 

teknologis, aspek manajemen dan organisasi serta aspek ekonomi dan sosial 

merupakan aspek pendukung dalam penelitian ini. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kelayakan usaha tani tebu dengan menggunakan 

sistem sewa lahan di Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten 

Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Petani 
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Sebagai bahan informasi bagi petani yang sedang/ akan melakukan bisnis 

usahatani tebu. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berguna bagi peneliti selanjutnya. 
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