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ABSTRACT

INCOME ANALYSIS AND DISTRIBUTION OF SMALLHOLDER
SUGARCANE FARMERS IN BUNGAMAYANG SUB-DISTRICT

LAMPUNG UTARA REGENCY

By

Emalia Gustiana

The study aims to analyze smallholder sugarcane farmers (1) income, (2)
household income, and (3) income distribution in Bungamayang Sub-District,
Lampung Utara Regency. Furthermore, this research is conducted in the village
of Negara Tulang Bawang and Tulang Bawang Baru.  The location is purposively
selected. 52 Respondents are taken by a simple random sampling method. In
addition this research is selected by survey methods, from November 2015 to
March 2016. The data analysis method uses the farm income, household income
and Gini Ratio using Oshima criteria. The results show that (1) average of the
smallholder sugarcane farm income is Rp19.670.852,61/hectare, (2) the average
of the smallholder sugarcane farmers household income is Rp50.187.402,16/year
coming. From several source such as farming and non farming activity, and (3)
the household income distribution of smallholder sugarcane farmers in
Bungamayang Sub-district of North Lampung Regency is evenly distributed with
Gini Index value of 0.36.

Keywords: sugarcane farmer, Gini Ratio, income.



ABSTRAK

ANALISIS PENDAPATAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
USAHATANI TEBU RAKYAT DI KECAMATAN BUNGAMAYANG,

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

Emalia Gustiana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendapatan usahatani tebu rakyat,
(2) pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat dan (3) distribusi pendapatan
petani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara.
Penelitian dilakukan di Desa Negara Tulang Bawang dan Tulang Bawang Baru.
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Sampel penelitian ini
sebanyak 52 responden yang dipilih secara simpel random sampling. Penelitian
ini dilakukan dengan metode survei pada bulan November 2015 sampai Maret
2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan usahatani,
analisis pendapatan rumah tangga dan analisis gini rasio menggunakan kriteria
Oshima. Hasil penelitian menunjukkan (1) rata-rata pendapatan usahatani tebu
rakyat sebesar Rp19.670.852,61/hektar, (2) rata-rata pendapatan rumah tangga
petani sebesar Rp50.187.402,16/tahun yang bersumber dari pendapatan usahatani
dan aktivitas di luar kegiatan pertanian, (3) distribusi pendapatan rumah tangga
petani tebu  rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara sudah
merata dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,36.

Kata Kunci: Gini Rasio, Pendapatan, Petani Tebu.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Pertanian memegang peran penting sebagai penopang pembangunan di

Indonesia. Indonesia masih banyak bergantung pada aktivitas dan hasil

pertanian Menurut BPS Provinsi Lampung (2014), mata pencarian di bidang

ini masih mendominasi lapangan pekerjaan utama. Sebagai negara agraris,

pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung (2014), Provinsi Lampung

merupakan provinsi dimana serapan tenaga kerja pada sektor pertanian lebih

dominan dibandingkan sektor lainnya. Adapun persentase penduduk yang

bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Lampung pada tahun

2012 – 2014 disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, persentase penduduk Lampung yang bekerja menurut

sektor lapangan pekerjaan utama sedikit mengalami perubahan tiap tahun.

Sektor pertanian masih merupakan lapangan pekerja utama sebagian besar

penduduk yang bekerja yaitu 48,51 persen.  Disusul dua lapangan pekerjaan

lain yakni berturut – turut perdagangan/rumah makan dan jasa akomodasi

(19,77 persen) serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (13,56

persen).
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Dari Tabel 1 dapat dilihat persentase lapangan pekerjaan utama di bidang

pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan menurun pada

tahun 2013 dan 2014 sedangkan bidang akomodasi mengalami peningkatan

persentase setiap tahun nya dan  persentase lapangan pekerjaan utama lainnya

mengalami fluktuatif.

Tabel 1.  Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan
utama di Provinsi Lampung tahun 2012 – 2014

Lapangan Pekerjaan 2012 2013 2014
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,
Perburuan & Perikanan 51,98 49,80 48,51
Pertambangan dan penggalian 0,76 0,84 1,12
Industri 8,28 7,36 8,21
Listrik, Gas dan Air Minum 0,21 0,17 0,08
Konstruksi 2,85 3,71 3,57
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa
Akomodasi 18,93 19,63 19,77
Transportasi, Pergudangan &
Komunikasi 3,15 3,66 3,51
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha
Persewaan & Jasa Perusahaan 1,06 0,95 1,66
Jasa Kemasyarakatan, Sosial &
Perorangan 12,78 13,88 13,56
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014

Berdasarkan bidang usaha, sektor pertanian dibagi atas sub sektor tanaman

pangan/palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian,

perikanan dan kehutanan. Sasaran pembangunan pertanian saat ini lebih

ditekankan pada ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, termasuk

didalamnya adalah pengembangan sub sektor perkebunan.

Komoditas tebu merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di

Provinsi Lampung khususnya penyedia lapangan kerja dan devisa negara

melalui ekspor. Berdasarkan data BPS (2013), di Provinsi Lampung tetes tebu
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merupakan komoditas perkebunan terbesar kelima yang di ekspor setelah

minyak inti sawit dengan volume ekspor sebesar 180.149,43 ton. Adapun

perkembangan luas areal tanam dan produksi tebu rakyat menurut kabupaten di

Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas areal tanam, produksi dan produktivitas tebu rakyat menurut
kabupaten penghasil tebu rakyat di Provinsi Lampung Tahun 2013

Kabupaten/ Kota Jumlah
(ha)

Produksi
(ton)

Lampung Selatan - -

Lampung Tengah 3.170 21.257

Lampung Timur - -

Lampung Utara 4.440 22.473
Way Kanan 3.900 28.525

Lampung Barat - -

Tulang Bawang 504 3.153

Tanggamus - -

Bandar Lampung - -

Pesawaran - -

Pringsewu - -

Lampung 12.014 75.408
Sumber:  Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2014.

Kabupaten Lampung Utara dikenal sebagai salah satu sentra produksi tebu

rakyat di Provinsi Lampung.  Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui luas areal

tanam tebu terbesar berada di Kabupaten Lampung Utara.  Namun produksi

tebu rakyat di kabupaten tersebut masih rendah dibandingkan produksi tebu

rakyat di Kabupaten Way Kanan dengan produksi sebesar 28.525 ton dan luas

areal sebesar 3.900 hektar.

Adapun sebaran luas areal dan produksi tebu rakyat per kecamatan di

Kabupaten Lampung Utara 2013 disajikan pada Tabel 3
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Tabel 3. Luas areal dan produksi komoditas tebu rakyat per kecamatan di
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013

Kecamatan Jumlah
(ha)

Produksi
(ton)

Sungkai Selatan 338 1.712
Sungkai Utara - -
Muara Sungkai 1.152 5.833
Bunga Mayang 2.950 14.928
Jumlah 4.440 22.473

Sumber:  Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2014

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa usahatani tebu rakyat di Kecamatan

Bungamayang memiliki luas areal tanam sebesar 2.950 hektar.  Nilai ini

merupakan luas areal tanam terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di

Kabupaten Lampung Utara.  Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi

pengembangan tebu rakyat guna menopang perekonomian masyarakat melalui

pendapatan dari usahatani tebu rakyat tersebut, namun Kecamatan

Bungamayang memiliki produktivitas tebu terendah dibandingkan kecamatan

lainnya. Kondisi ini dikarenakan dalam perkembangan usahatani tebu rakyat

di Kecamatan Bungamayang masih banyak mengalami kendala seperti

rendahnya intensitas penggunaan sarana produksi, rendahnya penyerapan

informasi, penggunaan teknologi dalam usahatani tersebut dan kurang baiknya

perencanaan masa tanam.

Kurang optimalnya penggunaan faktor – faktor produksi seperti luas lahan,

tenaga kerja, pupuk dan obat - obatan menyebabkan rendahnya produktivitas

tebu yang dihasilkan di Kecamatan Bungamayang sehingga berpengaruh

terhadap menurunnya pendapatan yang diterima petani dari usahatani tersebut.
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Pendapatan yang diterima petani dapat menjadi salah satu indikator

keberhasilan usahatani tersebut.

Kemampuan sektor pertanian untuk memberikan kontribusi secara langsung

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga tani

tergantung pada tingkat pendapatan usahatani dan surplus yang dihasilkan oleh

sektor itu sendiri.  Dengan demikian tingkat pendapatan usahatani disamping

merupakan penentu utama kesejahteraan rumah tangga tani, juga muncul

sebagai salah satu faktor penting yang mengkondisikan pertumbuhan ekonomi

(Agrica, 2007).

Menurut Taryoto (1995), sebagian besar wilayah miskin berada pada zona

agroekosistem lahan kering, tadah hujan, pantai dan lahan rawa yang tergolong

marjinal.  Karakteristik wilayah miskin adalah sebagai berikut: (1) penguasaan

teknologi budidaya pertanian umumnya rendah, bahkan masih bersifat

tradisional; (2) kurang berfungsinya lembaga–lembaga penyedia sarana

produksi; (3)ketiadaan atau kurang berfungsinya lembaga pemasaran sehingga

orientasi usahatani dan komunikasi, rendahnya produktivitas kerja serta

marketable surplus hasil usahatani.  Beberapa karakteristik diatas dapat

menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan usahatani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Bungamayang bekerja pada sektor

pertanian dan sebanyak 4.214 petani mengusahakan tanaman tebu sebagai

tanaman utama. Hal ini didukung dengan adanya pabrik gula milik negara

sehingga biaya angkut tebu dapat diminimalisir oleh petani. Sebagai tanaman
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utama yang diusahakan, tanaman tebu menjadi salah satu sumber pendapatan

petani di kecamatan ini

Besarnya jumlah petani tebu rakyat menggantungkan hidup mereka pada

komoditas tebu, sudah pasti hal ini yang harus dimanfaatkan sebagai upaya

meningkatkan hasil produksi tebu rakyat dalam rangka meningkatkan ekspor

komoditas tebu dalam bentuk tetes tebu, disamping itu besarnya jumlah petani

tebu rakyat merupakan sebagian beban tanggung jawab bagi pemerintah daerah

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di Indonesia petani umumnya menguasai lahan yang relatif sempit, sehingga

pendapatan dari usahatani saja sering tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah-

tangga.  Selain itu, sifat pertanian yang musiman dan terbatasnya pendapatan

dari sektor pertanian menyebabkan rumahtangga di perdesaan mencari

pekerjaan di luar sektor pertanian.  Bahkan ada kecenderungan kegiatan

ekonomi sebagian masyarakat di perdesaan beralih dari sektor pertanian ke luar

sektor pertanian.  Fenomena ini oleh Rasahan (1989), dipandang sebagai suatu

transformasi struktural perekonomian rumah tangga di pedesaan.

Pendapatan petani tebu rakyat yang ada di Kecamatan Bungamayang juga

bersumber dari hasil usahatani tanaman lain,seperti, singkong, kelapa,

pisang,sayuran.  Selain itu beberapa petani juga mempunyai pekerjaan

sampingan di luar usahatani, seperti menjadi pedagang, buruh bangunan, buruh

tani, wiraswasta.  Maka dari itu, pendapatan bersih petani dapat dikatakan

berasal dari banyak sumber.



7

Dengan banyaknya sumber pendapatan petani tebu rakyat di Kecamatan

Bungamayang, seharusnya masyarakat di kecamatan ini mampu memenuhi

semua kebutuhan rumah tangganya, baik kebutuhan primer dan sekunder, atau

bahkan tersiernya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka

penelitian menyangkut pendapatan usahatani tebu, pendapatan rumah tangga,

distribusi pendapatan usahatani tebu dan distribusi pendapatan rumah tangga

petani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang ini perlu dilakukan guna

mengetahui tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan petani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang.

B. Perumusan Masalah

Kecamatan Bungamayang merupakan kecamatan yang menghasilkan produksi

tebu rakyat terbesar di Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan

kecamatan lainnya.  Menurut data BPS Provinsi Lampung (2013) besarnya

produksi tebu rakyat pada tahun 2013 mencapai 14.928 ton dengan luas areal

tanam seluas 2.950 hektar.  Dengan demikian usatani tebu rakyat ini dapat

menunjang perekonomian petani dan dapat meningkatkan kesejahteraan nya.

Rendahnya produksi tebu petani di akibatkan oleh kurang nya pengetahuan,

sarana yang dimiliki, teknologi yang digunakan, penggunaan faktor – faktor

produksi yang kurang tepat serta perencanaan masa tanam yang kurang tepat.

Sangat wajar apabila petani juga merasakan kurang maksimalnya usahatani

yang dilakukannya, sehingga mereka melakukan usaha disamping usaha
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pertaniannya guna mendapatkan tambahan pendapatan dan dapat memenuhi

kebutuhan rumah tangganya.

Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua sektor, yaitu

sektor pertanian dan non pertanian.  Sumber pendapatan dari sektor pertanian

dapat dirincikan lagi menjadi pendapatan dari usahatani, ternak, buruh tani,

menyewakan lahan dan bagi hasil.  Sumber pendapatan dari sektor

nonpertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga,

perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian, serta buruh sub sektor

pertanianlainnya (Sajogyo,1990).

Pendapatan rumah tangga petani dihitung dengan menjumlahkan penerimaan

total hasil usaha tani petani tebu rakyat dari lahan tebu yang diusahakannya dan

penerimaan nonpertaniannya yang didapatkan dari kegiatan sampingan mereka

selain sebagai petani, yaitu pedagang, pegawai, atau tukang bangunan

Berdasarkan fenomena – fenomena yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan

beberapa masalah yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini yakni:

1) Bagaimana tingkat pendapatan usahatani tebu rakyat di Kecamatan

Bungamayang Kabupaten Lampung Utara?

2) Bagaimana tingkat pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara?

3) Bagaimana distribusi pendapatan usahatani tebu rakyat di Kecamatan

Bungamayang Kabupaten Lampung Utara?

4) Bagaimana distribusi pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan, maka penelitian ini

bertujuan untuk:

1) Mengetahui besarnya tingkat pendapatan usahatani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara

2) Mengetahui besarnya tingkat pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara

3) Mengetahui distribusi pendapatan usahatani tebu rakyat di Kecamatan

Bungamayang Kabupaten Lampung Utara

4) Mengetahui distribusi pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat di

Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1) Petani, sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah – langkah

usahanya untuk meningkatkan pendapatan

2) Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan

peningkatan pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat

3) Masukan bagi para peneliti, mahasiswa, dan instansi lain yang mengkaji

permasalahan yang sama
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Tebu

Tebu (Sacharum officinaum) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan

baku gula. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis.

Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak

ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih satu tahun. Di

Indonesia tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera.

Sistematika tanaman tebu sebagai berikut :

Divisi :Spermatophyta

Sub divisi :Angiospermae

Kelas :Monokotyledone

Keluarga :Poaceae

Genus :Saccaharum

Spesies :Saccharum officinarum

Tanaman tebu terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu akar, batang,

daun dan bunga.  Masing–masing memiliki karakteristik sendiri –sendiri.

Tanaman tebu sebagai salah satu tanaman monokotil memiliki tipe



11

perakaran serabut.  Akar tebu dapat dibedakan menurut perkembangannya,

yaitu akar primer dan akar sekunder.  Akar primer adalah akar yang tumbuh

dari mata akar buku ruas stek batang bibit, akarnya lebih halus dan

bercabang banyak.  Akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari dari mata

akar dalam buku ruas tunas yang tumbuh dari stek bibit, bentuknya lebih

besar, lunak, dan sedikit bercabang. Menurut

Supriyadi (2002), pertumbuhan akar ada yang tegak lurus ke bawah dan ada

yang mendatar dekat permukaan tanah.

Tanaman tebu mempunyai sosok yang tinggi kurus, tidak bercabang dan

tumbuh tegak.  Tanaman yang tumbuh baik tinggi batangnya dapat

mencapai 3–5 meter atau lebih.  Termasuk dalam jenis rumput–rumputan

bertahunan, besar,tinggi sistem perakaran besar, menjalar, batang kokoh,

dan terbagi ke dalam ruas–ruas; ruas beragam panjangnya 10–30 cm,

menggembung, menggelendong, atau menyelindris.  Pada batangnya

terdapat lapisan lilin yang berwarna putih keabu–abuan, daun berpangkal

pada buku batang dengan kedudukan yang berseling (Penebar Swadaya,

2000).

Bunga tersusun dalam malai yang terbentuk setelah pertumbuhan vegetatif.

Bunga berkembang pada pagi hari dengan jangka waktu pembungaan pada

satu malai berlangsung beragam antara 5 sampai 12 hari. Memiliki tipe

bunga sempurna. Tangkai sari dan tepung sari menjurai keluar setelah

bunga cukup matang. Kepala putik berambut yang umumnya berwarna
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keunguan. Buahnya termasuk buah padi-padian, bijinya hanya satu

berukuran kecil memiliki panjang antara 1.0-1.5 mm dan lebar 0.5 mm.

Tebu pada umumnya dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki

iklim tropis dan sub tropis dengan daerah penyebaran 39° LU dan 35° LS.

Dibutuhkan suhu rata-rata tahunan di atas 21°C, apabila suhu kurang dari

20°C maka pertumbuhannya akan terhambat dan pertumbuhan tebu akan

terhenti pada suhu 16°C. Suhu perkecambahan tunas stek tebu antara 32-

38°C. Suhu yang diperlukan untuk dapat menghasilkan sukrosa yang tinggi

adalah antara 26-27°C. Curah hujan tahunan yang dikehendaki adalah 1

500-2 500 mm per tahun dengan penyebaran merata. Kelembaban yang

baik bagi pertanaman tebu adalah 63-85%.

Tanaman tebu menghendaki penyinaran matahari secara langsung.

Penyinaran matahari penting bagi tanaman tebu untuk pembentukan gula,

tercapainya kadar gula yang tinggi pada batang, dan mempercepat proses

pemasakan. Menurut Setyamidjaja dan Husaini (1992), kadar sukrosa

terrtinggi dapat dicapai pada penyinaran matahari selama 7-9 jam per hari.

Ketinggian tempat yang memenuhi syarat pertumbuhan tebu adalah tidak

lebih dari 600 dpl maka dari itu di Indonesia tebu banyak dibudidayakan di

dataran rendah.
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2. Budidaya Tanaman Tebu

a. Budidaya Tanaman Tebu Untuk Tanaman Pertama

Budidaya tanaman tebu untuk tanaman pertama memiliki beberapa

tahapan. Tahapan tersebut adalah (Sutardjo, 2002):

1) Perencanaan

Perencanaan tanaman tebu yaitu meliputi jenis tebu yang akan

ditanam, bukaan kebun, waktu penanaman, waktu perabukan, dan

pemeliharaan tanaman. Perkiraan letak dapat diketahui dengan

adanya denah sementara. Berdasarkan pengolahan tanah, panjang got

dan jumlah lubang per hektar dapat diperkirakan. Got keliling, got

mujur, got malang, dan lubang masing-masing ±200, 150, 1.500, dan

1.500 meter. Perencanaan memungkinkan petani menyelesaikan

semua pekerjaan tepat pada waktunya. Perencanaan sangat penting

karena menyangkut harapan produksi yang akan didapat.

2) Pembukaan kebun

Pembukaan sebaiknya dimulai dari petak yang paling jauh dari jalan

utama. Jangan membuka semua petak sekaligus, sebaiknya

diselesaikan per petak. Sebelum ditanam sebaiknya got-got sudah

mencapai ukuran standar yaitu got keliling atau mujur (lebar 60 cm

dalam 70 cm) dan got malang (lebar 50 cm dalam 60 cm). Buangan

tanah got diletakkan di sebelah kiri got. Apabila got diperdalam lagi

setelah tanam, maka tanah buangannya diletakkan disebelah kanan

got, sehingga masih ada jalan untuk mengontrol tanaman
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3) Siap tanam

Tanah tegal dan tanah-tanah yang berpadas ukuran standar tidak dapat

dicapai meskipun stek kedua sudah dikerjakan. Sebagai kasuran tanah

di dalam juringan dapat digarpu atau diratakan. Tebalnya kasuran

tergantung pada keadaan. Apabila masih banyak hujan atau tanahnya

basah, maka tebalnya ± 10 cm. Musim kemarau yang terik, tebal

kasuran ± 15-20 cm dari permukaan tanah aslinya. Kasuran untuk

bibit atau stek tebu harus halus, rata dan dibuat agak tinggi sebelah

dengan bagian yang rendah terletak di sebelah yang ada jalan

airnya.

4) Tanam

Jenis tebu yang akan ditanam adalah jenis tebu yang hasil produksinya

tinggi dan sesuai dengan jenis tanah kebun. Bibit stek harus ditanam

berimpitan agar mendapatkan jumlah anakan semaksimal mungkin.

bibit yang dibutuhkan ± 70.000 bibit stek per hektar.

Pemeriksaan yang teliti apakah lahan sudah siap ditanam, apakah

rumput sudah dibersihkan, dan apakah kasuran sudah cukup tebal dan

halus perlu dilakukan sebelum penanaman. Bibit yang akan ditanam

harus benar-benar diseleksi di luar kebun. Penyeleksiannya meliputi

apakah bibit itu baik, apakah matanya tidak cacat, dan apakah bibit itu

berpenyakit atau tidak.

Menanam juringan-juringan harus diairi terlebih dahulu untuk

membasahi kasuran, sehingga kasuran hancur dan halus. Cara tanam
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yaitu tanah kasuran harus diratakan dahulu dan digaris dengan

kedalaman ± 5-10 cm. Bibit dimasukkan k edalam bekas garisan

dengan mata bibit menghadap kesamping. Selanjutnya bibit-bibit

tersebut ditimbun dengan tanah. Semua tunas dari bibit rayungan

menghadap ke satu arah, kecuali tunas yang berada diakhir juringan

menghadap ke arah yang berlawanan.

5) Penyiraman

Penyiraman pada waktu tanam tidak boleh berlebihan. Sebaiknya

tidak boleh menanam secara kering, karena bibit tidak bisa melekat di

tanah.

6) Penyulaman

Penyulaman sisipan hanya boleh dikerjakan 5-7 hari sesudah tanam,

yaitu untuk tanaman rayungan bermata satu. Sulamam ke satu

diambil dari tanaman rayungan bermata dua atau dari pembiitan.

Sulaman ini dikerjakan pada tanaman berumur tiga minggu dan

berdaun 3-4 helai. Cara penyulaman yaitu bibit yang mati dicabut

lalau dibuat lubang yang diisi dengan tanah gambur. Setelah tanah

disirami, bibit yang baik ditanam dan ditimbun dengan tanah

kemudian disiram lagi.

7) Pembumbunan tanah

Tambah tanah biasanya dilakukan ketika tebu berumur 3-4 minggu

yaitu tanaman sudah berdaun empat helai. Rumput dibubut dan

tanaman disiram sampai kenyang sebelum pembumbunan tanaman.
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Sesudah pembersihan rumput kemudian dilakukan penyiraman.

Tebalnya pembumbunan tidak boleh lebih dari 5-8 cm dan harus rata.

Bibit harus tertimbun tanah semua agar tidak cepat mengering jika

terkena terik matahari.

Pembumbunan yang ke dua dapat dilakukan jika anakan tanaman tebu

sudah lengkap dan cukup besar ±20 cm. Umur batang tebu yang

normal ± 2 bulan. Penyulaman ke dua (terakhir) diusahakan sudah

selesai sebelum pembunbunan ke dua dimulai. Pembunbunan ke tiga

(bacar) yang baik diberikan di sekitar dan diantara rumpun-rumpun

tebu dan sedikit membukit. Sesudah itu semua got harus diperdalam

lagi, got mujur sedalam 70 cm dan got malang 60 cm.

8) Kletek (melepaskan daun kering)

Pengkletekan pertama dilakukan setelah membalik tanah dengan

garpu. Bersamaan dengan pengletekkan, anakan tebu yang

diperkirakan tidak akan tumbuh subur sebaikknya dimatikan saja.

Pengletekan yang ke dua dilakukan ketika tebu berumur 6-7 bulan.

Daun-daun yang dilepaskan adalah daun dari ± 7-9 ruas diatas

guludan sampai batas daun-daun yang hijau.

9) Penambahan pupuk

Penambahan pupuk sama dengan penambahan bibit di setiap lubang

tanaman, semakin tua tanaman tebu maka semakin kurus tanahnya,

sehingga mulai menua perlu menambah pupuk Za. Ketentuan standar

untuk tebang satu 0,5-1 kw/Ha dan untuk tebang dua 1,5-2 kw/Ha.
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Perabukan juga diberikan sebelum tanam yaitu dengan pupuk TSP.

Kemudian ± 25 hari sesudah tanam setelah selesai penyulaman kesatu

diberikan rabuk Za kesatu lalau disiram. Kebun harus bersih dari

rumput-rumputan. Perabukan Za kedua diberikan setelah tanaman

berumur ± 1 ½ bulan dan setelah selesai penyulaman kedua. Selesai

perabukan semua petak harus disiram dengan hati-hati supaya rabuk

tidak mengalir keluar.

b. Penggarapan Keprasan Tebu Rakyat

Sifat tebu keprasan adalah menumbuhkan kembali bekas tebu yang telah

ditebang baik bekas tebu giling ataupun tebu bibitan. Dalam budidaya

tebu, penanaman dilakukan pada tahun pertama yang dikenal dengan

istilah Plant Cane. Pemeliharaan tanaman keprasan atau yang disebut

dengan tanaman ratoon, dilakukan secepat mungkin setelah tanaman tebu

ditebang agar tunas yang dikepras masih dalam keadaan segar sehingga

pertumbuhan nantinya baik. Sebelum keprasan, dilakukan pembersihan

sisa-sisa tanaman. Keprasan dilakukan dengan cara manual

menggunakan cangkul. Bentuk hasil keprasan pertama disebut ratoon I

dan keprasan pada tahun-tahun berikutnya disebut dengan tanaman tebu

ratoon II dan ratoon III. Pemeliharaan tanaman yang penting dalam

proses kepras adalah putus akar, tindakan memotong akar tebu lama

dengan menggunakan disc bedder dan atau brujul sapi. Manfaat putus

akar adalah untuk menggemburkan tanah di barisan tebu, meluruskan
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arah rumpun keprasan, dan membuat paliran untuk pemupukan (Litbang

PG, 2012). Urut-urutan penggarapan tersebut yaitu :

1) Pembersihan kebun dari klaras dan sisa-sisa tebangan dengan cara

membakar sampah (daun kering setelah tebangan).

2) Pengeprasan tunggak/tunggul tebu dengan cangkul yang tajam.

Pengeprasan dilakukan paling lambat satu minggu setelah tebu

ditebang. Pengeprasan tebu dengan bentuk huruf U terbalik, atau

huruf W pada tanaman tebu di sawah, sedangkan cara mengepras di

lahan tegalan adalah mendatar di permukaan tanah.

3) Pembumbunan (tambah tanah)

Lima hari atau satu minggu setelah dikepras, tanaman diairi. Setelah

itu dilakukan penggarapan sebagai bumbun kesatu dan pembersihan

Rumput rumputan, selanjutnya pembumbunan ke dua 2-3 minggu.

4) Pemupukan

Pemupukan kesatu dilakukan setelah 7-10 hari setelah keprasan lalu

pemberian air. Jenis pupuk yang biasa digunakan adalah ZA kecuali

pada kebun-kebun percobaan yang menggunakan pupuk majemuk,

misalnya NPK. Jika keadaan memungkinkan tebu rakyat

menggunakan pupuk pelengkap seperti TSP dan KCL. Pemupukan ke

dua dilakukan setelah bumbunan ke dua. Cara pelaksanaannya sama

dengan pemupukan ke satu. Hanya saja pupuk ditaburkan disamping

kiri rumpun tebu.
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5) Penggarapan lainnya yaitu meliputi kletek, dan pemeliharaan got.

Penanganan hama penyakit juga diperlukan untuk kelangsungan hidup

tanaman.

3. Konsep Usahatani

Ilmu usahatani merupakan proses menentukan dan mengkoordinasikan

penggunaan faktor – faktor produksi pertanian untuk memperoleh

pendapatan atau keuntungan yang maksimal (Suratiah, 2006).

Usahatani merupakan kegiatan bercocok tanam dengan mengalokasikan

sumber-sumber daya seperti tanah, lahan, tenaga kerja, modal, dan air untuk

memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini seperti

yang telah diungkapkan Soekartawi (2002), bahwa usahatani adalah ilmu

yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang

ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang

tinggi pada waktu tertentu.  Dikatakan efektif bila petani atau produsen

dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki (yang dikuasai)

sebaik – baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya

tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input).

Usahatani memiliki empat unsur pokok. Unsur yang pertama adalah lahan.

Lahan berperan sebagai faktor produksi yang dipengaruhi oleh tingkat

kesuburan, luas lahan, lokasi, intensifikasi, dan fasilitas. Unsur ke dua

adalah tenaga kerja yang dapat berasal dari orang lain atau dari anggota

keluarga sendiri. Unsur ke tiga adalah modal yang digunakan untuk
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meningkatkan produktivitas kerja dan kekayaan usahatani. Unsur ke empat

adalah pengelolaan dalam menentukan, mengkoordinasi, dan

mengorganisasikan faktor-faktor produksi pertanian sebagaimana yang

diharapkan (Hernanto, 1996).

Menurut Hernanto (1999), faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan

usahatani digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal.  Faktor internal adalah faktor yang ada pada usahatani itu sendiri;

seperti petani pengelola, lahan usahatani, tenaga kerja, modal, tingkat

teknologi, kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga, dan

jumlah keluarga. Faktor eksternal adalah faktor - faktor di luar usaha tani,

seperti tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, aspek - aspek yang

menyangkut pemasaran hasil dan bahan usahatani (harga hasil, harga

saprodi, dan lain - lain), fasilitas kredit, dan sarana penyuluhan bagi petani.

Keberhasilan usahatani dibidang produksi akan dilihat dari besarnya

pendapatan yang diperoleh petani.

Dalam berusahatani tak luput dari biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Biaya adalah sejumlah nilai uang yang dikeluarkan oleh produsen atau

pengusaha untuk mengongkosi kegiatan produksi (Supardi, 2000). Biaya

usahatani merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh produsen (petani,

nelayan, dan peternak) untuk memperoleh faktor-faktor produksi, yang akan

digunakan dalam mengelolah usahanya dalam mendapatkan hasil maksimal

(Rahim dan Hastuti,2007). Biaya usahatani berdasarkan sifatnya dibagi

menjadi dua (Soekartawi, 1994) yaitu:
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a. Biaya tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar

kecilnya produksi  dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses

produksi. Sewa atau bunga tanah berupa uang adalah contoh dari biaya

tetap.

b. Biaya variabel, yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan dengan

besar kecilnya produksi. Pengeluaran membeli bibit, obat-obatan, biaya

persiapan, dan biaya pembuatan kandang adalah contoh dari biaya

variabel.

4. Teori Pendapatan

Menurut Gustiyana (2004), pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu

pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga.  Pendapatan

merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total.  Pendapatan

rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani

ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usahatani.

Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan

biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim

tanam.  Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh

sebagai akibat melakukan kegiatan di luar usahatani seperti berdagang,

mengojek, buruh bangunan, pembantu rumah tangga.

a. Pendapatan Usahatani

Pendapatan atau keuntungan usahatani adalah selisih antara penerimaan

dan semua biaya.  Analisis pendapatan usahatani dapat dipakai sebagai
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ukuran untuk melihat apakah suatu usahatani menguntungkan atau

merugikan, sampai seberapa besar keuntungan atau kerugian tersebut

(Soekartawi,2006)

Untuk menghitung biaya dan pendapatan dalam usahatani dapat

digunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan nominal (Nominal

Approuch), pendekatan nilai yang akan datang (Future Value Approuch),

dan pendekatan nilai sekarang (Present Value Approuch). Khusus untuk

tanaman semusim, pendektan yang dipakai adalah pendekatan nominal

(Nominal Approuch). Pendekatan nominal memakai perhitungan harga

yang berlaku tanpa memperhitungkan nilai uang dan waktu (Time Value

of Money), sehingga dapat langsung dihitung jumlah pengeluaran dan

jumlah penerimaan dalam satu periode proses produksi usahatani

(Suratiah, 2006).

Menurut Suratiah (2006) pendapatan dan biaya usahatani ini dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur

petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jumlah

tenaga kerja, luas lahan dan modal. Faktor eksternal berupa harga dan

ketersedian sarana produksi.

Ketersedian sarana produksi dan harga tidak dapat dikuasai oleh petani

sebagai individu meskipun dana tersedia. Bila salah satu sarana produksi

tidak tersedia maka petani akan mengurangi penggunaan faktor produksi

tersebut, demikian juga dengan harga sarana produksi misalnya harga
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pupuk sangat tinggi bahkan tidak terjangkau akan mempengaruhi biaya

dan pendapatan.

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan,

baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi

berlangsung. Biaya produksi yang digunakan terdiri dari sewa tanah,

bunga modal, biaya sarana produksi untuk bibit, obat-obatan serta

sejumlah tenaga kerja (Soekartawi, 2003). Penerimaan usahatani adalah

perkalian antara volume produksi yang diperoleh dengan harga jual.

Harga jual adalah harga transaksi antara petani (penghasil) dan pembeli

untuk setiap komoditas menurut satuan tempat. Satuan yang digunakan

seperti satuan yang lazim dipakai pembeli/penjual secara partai besar,

misalnya: kg, kwintal, ikat dan sebagainya (Soekartawi, 2006).

Menurut Sukirno (2002) pendapatan total usahatani (pendapatan bersih)

adalah selisih penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan

dalam proses produksi, dimana semua input miliki keluarga

diperhitungkan sebagai biaya produksi. Total Revenue (TR) adalah

jumlah produksi yang dihasilkan, dikalikan dengan harga produksi dan

pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan total biaya. Secara

sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan :
π = Pendapatan (Rp/musim tanam)
TR = Total Penerimaan (Rp/musim tanam)
TC = Total biaya (Rp/musim tanam)
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Menurut Soekartawi (1994), untuk mengetahui apakah usahatani

menguntungkan atau tidak secara ekonomi, maka dapat dianalisis dengan

menggunakan perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya atau

yang biasa disebut analisis R/C (Return Cost Ratio).

Kriteria pengukuran pada R/C (Return Cost Ratio) adalah :

1) Jika R/C = 1 artinya usahatani yang dilakukan tidak menguntungkan

dan tidak pula merugikan atau berada pada titik impas (Break Even

Point) yaitu besarnya penerimaan sama dengan besarnya biaya yang

dikeluarkan.

2) Jika R/C > 1, artinya suatu usahatani yang dilakukan itu dapat

dikatakan menguntungkan.

3) Jika R/C < 1,  maka usahatani itu dapat dikatakan merugikan.

b. Pendapatan Rumah Tangga

Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan indikator yang penting

untuk mengetahui tingkat hidup rumah tangga.  Umumnya pendapatan

rumah tangga di pedesaan tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal

dari dua atau lebih sumber pendapatan.  Tingkat pendapatan tersebut

diduga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga

petani.

Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan kedalam dua sektor, yaitu

sektor pertanian dan non pertanian.  Sumber pendapatan dari sektor

pertanian dapat dirincikan lagi menjadi pendapatan dari usahatani,
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ternak, buruh petani, menyewakan lahan dan bagi hasil.  Sumber

pendapatan dari sektor non pertanian dibedakan menjadi pendapatan dari

industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh non pertanian

serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1990).

Pendapatan RT =  Pendapatan off farm + Pendapatan on farm +
pendapatan non farm

Tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumah tangga

untuk bekerja atau berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.  Semakin besar pendapatan keluarga petani cenderung lebih

berani menanggung resiko.  Pendapatan besar mencerminkan tersedianya

dana yang cukup untuk usahatani selanjutnya dan pendapatan yang

rendah menyebabkan menurunnya investasi dan upaya pemupukan

modal.

6. Konsep Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan

kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang

berada dibawah garis kemiskinan.  Kebanyakan dari ukuran dan indikator

yang mengukur tingkat distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam

menggambarkan tingkat kesejahteraan.  Masalah utama dalam distribusi

pendapatan adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat

dalam daerah tersebut. Oleh karenanya sering juga disebut tingkat

ketidakmerataan (Mardani, 2006).
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Analisis distribusi pendapatan dimaksudkan untuk menelaah perolehan

pendapatan antar berbagai individu atau kelompok orang/keluarga atau antar

wilayah.  Analisis untuk mengetahui distribusi pendapatan yang sering

digunakan adalah Gini Ratio. Gini Ratio (Indeks Gini) adalah suatu

variabel yang dinamis dan dapat berubah - ubah menurut waktu, daerah dan

sektor usaha yang ada dalam suatu wilayah tertentu.  BPS (2007)

menggunakan rumus untuk menghitung angka Gini sebagai berikut :

k

G = 1 - ∑   Pi (Ii +  Ii - 1)
1

Keterangan :
G = Bilangan Gini yang besarnya berkisar antara 0 sampai 1 ditulis

sampai angka di belakang koma
Pi = Persentase kumulatif penerima pendapatan sampai kelompok ke-i
Ii = Persentase kumulatif pendapatan yang diterima sampai dengan

kelompok ke-i
k = Jumlah kelompok penerima pendapatan
1 = konstanta

Untuk memberikan penilaian tinggi rendahnya ketimpangan distribusi

pendapatan tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (a) Indeks

Gini kurang dari 0,4 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang

rendah; (b) Indeks Gini antara 0,4 – 0,5 menunjukkan ketimpangan

distribusi pendapatan sedang; (c) Indeks Gini lebih besar atau sama dengan

0,5 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Makin

mendekati nol berarti makin baik distribusinya, sebaliknya makin mendekati

satu, distribusi pendapatan makin buruk atau timpang.
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7. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung

penelitian yang dilakukan.  Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran kepada penulis tentang penelitian terdahulu dengan penelitian

yang dilakukan. Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran kepada

penulis tentang penelitian sejenis yang akan dilakukan, sehingga dapat

dijadikan referensi bagi penulis.

Peneliti Rohmah (2014), melakukan penelitian mengenai analisis

pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani tebu tanam dan

keprasan di Kabupaten Bantul.  Metode yang digunakan pada penelitian ini

adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa nilai koefisien variansi pendapatan secara berurutan

dari yang paling tinggi adalah tebu keprasan2, tebu tanam dan tebu keprasan

1. Hal ini menunjukkan tebu keprasan 2 memiliki risiko pendapatan paling

tinggi. Pendapatan rumah tangga tani dalam penelitian ini merupakan hasil

penjumlahan dari pendapatan usahatani tebu, pendapatan bukanusahatani

tebu, dan pendapatan luar usahatani. Keberagaman sumber pendapatan

yang dimiliki oleh rumah tangga petani memiliki nilai kontribusi masing-

masing pada total pendapatan rumah tangga petani. Kontribusi pendapatan

tebu untuk tebu tanam, tebu keprasan1 dan tebu keprasan 2 terhadap

pendapatan total menunjukkan nilai lebih besar dari 75%, yaitu 82%, 87%

dan 81%. Nilai kontribusimenunjukkan nilai yang sangat tinggi. Hal
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ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani tebudi Kabupaten Bantul

sumber utama penghasilan rumah tangganya adalah usahatani tebu.

Saskia dan Waridin (2012) dalam Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu

menurut Status Kontrak (studi kasus di PT IGN Cepiring, Kab. Kendal)

menyatakan bahwa biaya produksi rata-rata per hektar ptk (petani tebu

kredit) terdapat pada petani yang memiliki luas lahan 12-21 ha, yaitu

sebesar Rp20.275.171,00. Biaya produksi rata-rata terendah ptk terdapat

pada petani tebu yang memiliki lahan di atas 31 ha, yaitu sebesar

Rp7.275.485,00. Biaya produksi rata-rata per ha untuk PTG (petani tebu

kredit) yang paling besar dihasilkan oleh petani tebu yang memiliki lahan

kurang dari 2 ha, yaitu sebesar Rp43.513.000,00 dan yang paling kecil

dihasilkan oleh PTG yang memiliki lahan di atas 31 ha, sebesar

Rp22.730.119,00. Biaya transaksi rata-rata per ha PTK dihasilkan petani

yang memiliki lahan seluas 12-21 ha, sebesar Rp4.446.108,00 dan yang

paling kecil dihasilkan oleh ptk yang memiliki lahan seluas lebih dari 31 ha,

yaitu sebesar Rp1.236.876,00. Biaya transaksi rata-rata per hektar PTG

paling besar dihasilkan oleh PTG yang memiliki lahan seluas 2-11 ha

dengan besar biaya Rp490.308,00 dan yang paling kecil dihasilkan oleh

PTG yang memiliki lahan seluas lebih dari 31 ha dengan biaya sebesar

Rp59.167,00.

Fitriani dkk (2013) dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi,

Curahan Kerja dan Konsumsi Petani Tebu Rakyat di Provinsi Lampung

menyatakan bahwa luas lahan petani tebu rata-rata 0,59 ha. penggunaan
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pupuk untuk luasan rata-rata sebesar 0,59 ha mencapai mencapai 210 kg

urea, 157 kg sp36, dan 135 kg kcl. Tenaga kerja dalam keluarga yang

dialokasikan pada usahatani tebu rata-rata mencapai 3 orang per keluarga

dengan curahan kerja mencapai 106 hok/musim, sedangkan tenaga kerja

luar keluarga yang digunakan mencapai 52 hok/musim. Biaya produksi

total yang dikeluarkan mencapai Rp9.914.700,00. Rata-rata bagian gula

yang diterima dari pabrik gula PTPN VII Unit Bungamayang yang diterima

petani sebesar 2.100 kg dengan harga Rp7.320,00 per kg. Tingkat

pendapatan yang diterima petani tebu mencapai Rp9.143.922,36,- per

musim. Selain itu variabel bebas lahan dan pupuk SP36 memiliki pengaruh

nyata pada α = 10% dan 5%. sementara variabel pupuk urea, TK dan

dummy luas lahan tidak berpengaruh secara nyata.  Variabel dummy luas

lahan betanda negatif. hal ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan kurang

dari 0,5 ha cenderung kurang menguntungkan dalam pengembangan

usahatani tebu.

Asmara (2010) dalam analisis pendapatan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan petani tebu dalam keanggotaan suatu koperasi

menyatakan dari hasil pendapatan antara kedua koperasi yaitu koperasi

Saribumi dan Jaya Usaha berdasarkan hasil uji t yang dilakukan

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara keduanya dimana

pendapatan rata-rata koperasi Saribumi sebesar Rp8.840.921,05 dan untuk

koperasi Jaya Usaha sebesar Rp10.555.397,24. Tidak terdapat perbedaan

secara nyata pendapatan petani tebu dikarenakan keanggotaan petani dalam

suatu koperasi tidak berengaruh terhadap pendapatan yang diterima. Dari
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hasil perhitungan R/C ratio menunjukkan bahwa nilai R/C ratio pada

koperasi Saribumi sebesar 1,26 dan Jaya Usaha sebesar 1,33. Dimana hasil

tersebut menunjukkan bahwa usahatani tebu menguntungkan bagi petani.

Wijaya (2011) dalam Analisis Produksi dan Pendapatan Tebu Kemitraan

Mandiri PT Gunung Madu Plantations Provinsi Lampung menyatakan

bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi produksi tebu kemitraan mandiri

adalah luas lahan dengan koefisien regresi sebesar 82.307,763 dan

pendugaan fungsi produksi adalah Y = -1.607,382 + 82.307,763 X1. Faktor

Dummy (D) tidak berpengaruh nyata terhadap produksi tebu kemitraan

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, kriteria petani tidak

mempengaruhi produksi tebu karena produksi tebu tergantung pada

perawatan yang dilakukan oleh petani. Usahatani tebu kemitraan mandiri

PT Gunung Madu Plantations secara keseluruhan menguntungkan dengan

R/C rasio atas biaya tunai sebesar 2,65 dan R/C rasio atas biaya total sebesar

2,18.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian

Rohmah (2014), Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis kuantitatif (statistik) dan juga analisis deskriptif kualitatif.

Analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan usahatani tebu. Selain

itu penelitian tersebut menghitung distribusi pendapatan petani selaras

dengan penelitian ini. Untuk mengetahui distribusi pendapatan petani tebu

dilakukan pengujian dengan menggunakan indeks Gini sama hal nya dengan

penelitian penulis.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada

penelitian Asmara (2010), penelitian lebih ditekankan pada faktor faktor

yang mempengaruhi pendapatan sedangkan pada penelitian ini penulis

ingin mengetahi jumlah pendapatan usahatani tebu serta distribusi

pendapatan usahatani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu

adalah pada penelitian ini nilai rendemen berbeda beda tiap individu sesuai

dengan kondisi tebu saat dipanen, sedangkan pada penelitian Wijaya

(2011) nilai rendemen diakumulasi dari seluruh petani sehingga tidak ada

perbedaan nilai rendemen tebu antara petani yang memiliki hasil produksi

dengan kualitas tinggi dengan petani yang memiliki hasil produksi dengan

kualitas rendah ( terdapat banyak seresah-seresah tebu)

B. Kerangka Pemikiran

Petani sebagai produsen merupakan suatu bagian terpenting yang ikut

menentukan di dalam pengembangan suatu komoditas pertanian. Proses

produksi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Keuntungan dari usahatani tebu ditentukan oleh besarnya input-input atau

biaya produksi yang dikeluarkan dan besarnya penerimaan yang akan diterima

oleh petani.

Kecamatan Bungamayang merupakan kecamatan yang memiliki luas areal

terbesar dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Utara dengan

luas lahan sebesar 2.950 hektar, namun produktivitas tebu di Kecamatan
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Bungamayang merupakan produktivitas tebu terendah dibandingkan dengan

produktivitas tebu di kecamatan lainnya.

Peningkatan produksi tebu akan dapat meningkatkan pendapatan usahatani jika

kombinasi input-input yang digunakan optimal. Faktor – faktor produksi

tersebut Luas lahan, pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCL, pestisida, tenaga

kerja lain - lain. Proses produksi pertanian merupakan serangkaian kegiatan

dari pengolahan lahan hingga pemanenan.  Namun, dalam perkembangannya

usahatani tebu rakyat di Kabupaten Lampung Utara masih banyak mengalami

kendala seperti rendahnya penggunaan intensitas penggunaan sarana produksi,

rendahnya penyerapan informasi dan teknologi dalam usahatani tebu rakyat,

rendahnya modal yang di miliki, dan sistem angkut /transportasi masih sulit.

Hal-hal tersebut yang akan berpengaruh terhadap pendapatan petani tebu di

Kecamatan Bungamayang.

Hasil penjualan produksi tebu akan memperoleh penerimaan. Biaya produksi

merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan petani selama kegiatan usahatani

dalam satu kali musim tanam. Identifikasi biaya dan penerimaan diperlukan

dalam analisis pendapatan cabang usaha tani tersebut.  Identifikasi biaya

dilakukan agar biaya – biaya produksi yang dikeluarkan dalam usahatani dapat

diketahui.  Harga jual juga diperlukan karena merupakan komponen

penerimaan cabang usahatani.  Keuntungan diperoleh dari total penerimaan

dikurang biaya yang dikeluarkan.  Penerimaan yang diterima untuk setiap

satuan unit biaya yang dikeluarkan dapat dihitung dengan pendekatan rasio
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R/C.  Usahatani yang dilakukan menguntungkan jika rasio tersebut lebih besar

dari satu.

Dalam meningkatkan pendapatan petani tebu rakyat dapat melakukan aktivitas

penganekaragaman atau diversifikasi pendapatan, baik di sektor pertanian atau

di luar sektor pertanian.  Misalnya, bidang usahatani non tebu, seperti palawija,

ubi kayu, sayuran dan sebagainya dan usaha non pertanian, seperti buruh,

berdagang, dan pekerjaan sampingan lainnya.

Dari sumber pendapatan tersebut, dapat di ketahui berapa besarnya sumbangan

pendapatan yang di terima petani dari usahatani tebu rakyat, usahatani non tebu

rakyat dan usaha non pertanian. Hal ini berarti bahwa pendapatan keluarga

dapat di lihat dari 3 sumber yaitu usahatani tebu rakyat, usahatani non tebu

rakyat, dan usaha non pertanian. Kerangka pemikiran analisis pendapatan dan

distribusi pendapatan tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten

Lampung Utara disajikan pada Gambar 1.
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= Fokus penelitian

= Bukan fokus peneltian

Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis pendapatan dan distribusi pendapatan petani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yakni informasi dikumpulkan

dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian ini

menggunakan metode dasar deskriptif analitis yaitu suatu prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu objek

penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.  Data primer diperoleh dari petani tebu rakyat sebagai responden

melalui teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan)

yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dari

lembaga-lembaga/instansi terkait, seperti BPS Provinsi Lampung, Dinas

Perkebunan Provinsi Lampung, PT Perkebunan Nusantara VII Distrik

Bungamayang.

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencangkup pengertian yang

digunakan untuk memperoleh data dan melakukan analisis yang berhubungan
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dengan tujuan penelitian.

Petani tebu adalah semua petani yang berusahatani tebu dan mendapatkan

pendapatan dari usahataninya.

Usahatani merupakan suatu organisasi produksi yang dilakukan oleh petani

untuk mengelola faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang

bertujuan untuk menghasilkan produksi dan pendapatan di sektor pertanian.

Usahatani tebu adalah kegiatan menanam dan mengelola tanaman tebu untuk

menghasilkan produksi, sebagai sumber utama penerimaan usaha yang

dilakukan oleh petani.

Penerimaan bagi hasil gula adalah bagian hablur yang diperoleh petani dari

hasil gula tebunya.  Bagian hablur petani sebesar 66% untuk rendemen ≤ 7%. .

Apabila rendemen >7% maka hasil langkah pertama ditambah dengan perhitungan

bagi hasil langkah kedua yakni 68% hasil gula milik petani sedangkan 32% milik

perusahaan.  Setelah itu hasil dikalikan dengan harga gula yang telah disepakati antar

petani dan perusahaan dengan harga tebu sebesar Rp1.037.500,00/kuintal, yang

diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Penerimaan tetes adalah penerimaan yang diperoleh petani dari hasil

pengolahan tebu yang tidak dapat dijadikan gula (dalam bentuk tetes).

Penerimaan tetes dihitung dari 3% dari jumlah kuintal tebu dikali dengan harga

tetes yang disepakati yaitu sebesar Rp133.000,00/kuintal.  Pengukurannya

dalam satuan rupiah (Rp)



37

Pendapatan usahatani tebu rakyat adalah penerimaan yang diperoleh petani

tebu rakyat setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi,

dalam hal ini biaya pembelian pupuk, bibit, upah, tenaga kerja, sewa lahan,

pajak lahan, dan biaya penyusutan alat-alat pertanian dalam satu kali musim

tanam.  Pendapatan usahatani diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Usaha non pertanian adalah usaha di luar bidang pertanian yang dilakukan oleh

anggota keluarga untuk menambah pendapatan keluarga, biasanya dilakukan

oleh anggota keluarga yang berusia kerja, misalnya, berdagang, buruh dan lain-

lain.

Pendapatan usaha non pertanian adalah seluruh pendapatan keluarga petani

yang berasal dari usaha non pertanian setelah dikurangi dengan pengeluaran

tunai yang diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Pendapatan rumah tangga adalah hasil penjumlahan antara pendapatan

usahatani dan pendapatan non usaha tani.

Produksi tebu adalah jumlah output atau hasil panen tebu dari luas lahan petani

per musim tanam yang diukur dalam satuan ton.

Rendemen adalah kematangan tebu untuk dijadikan gula yang baik. Rendemen

untuk PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang adalah sebesar 9%. Semakin

besar rendemen maka semakin banyak pula gula yang diperoleh petani dan

pabrik gula.
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Luas lahan adalah tempat yang digunakan oleh petani untuk melakukan

usahatani tebu secara monokultur selama satu musim tanam yang diukur dalam

satuan hektar (ha).

Jumlah bibit adalah banyaknya bibit yang digunakan petani pada proses

produksi dalam satu musim tanam, diukur dalam satuan batang.

Jumlah pupuk adalah banyaknya pupuk TSP, Urea dan pupuk KCl yang

digunakan oleh petani pada proses produksi dalam satu kali musim tanam.

Jumlah pupuk diukur dalam satuan kilogram (kg).

Jumlah pestisida, yaitu banyaknya masukan obat-obatan untuk memberantas

hama dan penyakit yang digunakan dalam proses produksi per hektar per

musim, diukur dalam satuan gram bahan aktif.

Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses

produksi selama musim tanam, terdiri dari tenaga kerja pria, wanita, hewan,

dan mesin diukur dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK).

Biaya produksi adalah nilai korbanan yang dikeluarkan selama proses produksi

tebu berlangsung dalam satu kali musim tanam, yang terdiri dari biaya tetap

dan biaya variabel, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani, yang besar

kecilnya tidak tergantung dari besar kecilnya output yang dihasilkan, seperti

pajak serta penyusutan peralatan dan bangunan, diukur dalam satuan rupiah per

tahun (Rp/tahun).
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Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani, yang besar

kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, diukur dalam satuan

rupiah.

C. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung

Utara. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive)

dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu

sentra produksi tebu rakyat di Provinsi Lampung. Kecamatan Bungamayang

dipilih dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan penghasil

terbesar produksi tebu pada tahun 2014 dengan total produksi sebesar 14.928

dengan luas areal sebesar 2.950 hektar. Dari pertimbangan keterbatasan

perusahaan memberikan data jumlah petani serta akses yang ada maka dipilih

dua desa secara sengaja sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Negara Tulang

Bawang dan Desa Tulang Bawang Baru

Populasi petani tebu rakyat di Desa Negara Tulang Bawang adalah 51 petani

dan populasi petani tebu rakyat di Desa Tulang Bawang Baru adalah 107

petani, sehingga jumlah populasi petani tebu rakyat adalah 158 petani.  Dari

jumlah populasi petani tebu rakyat yang ada diketahui petani tebu tanam

sebanyak 30 petani dan petani tebu kepras sebanyak 128 petani.Kemudian dari

jumlah populasi petani tebu di dua desa tersebut ditentukan jumlah sampel

dengan menggunakan rumus yang merujuk pada teori Sugiarto,

dkk. (2003) sebagai berikut :
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Keterangan :
n = Jumlah sampel petani tebu rakyat
N = Jumlah populasi petani tebu rakyat
Z = tingkat kepercayaan (95% = 1,96)
S2 = Varian sampel (5% = 0,05)
d = Derajat penyimpangan (5% = 0,05)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh

jumlah sampel sebanyak 52 petani tebu rakyat. Kemudian dari jumlah sampel

yang didapat, ditentukan alokasi proporsi sampel untuk petani tebu awal tanam

dan petani tebu kepras dengan rumus :

dimana : na = Jumlah sampel petani tebu kepras atau awal tanam
nab = Jumlah sampel keseluruhan
Na = Jumlah populasipetani tebu kepras atau awal tanam
Nab = Jumlah populasi keseluruhan,

sehingga diperoleh :

npetani tebu kepras = 128 x 52
158

= 42,126 ≈ 42 orang
npetani tebu non kepras = 30 x 52

158
= 9,873 ≈ 10 orang

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh sampel dari petani tebu kepras

sebanyak 42 petani dan dari petani tebu awal tanam sebanyak 10 petani.

Pengambilan sampel dari masing masing kriteria petani dilakukan dengan

ab
ab

a n
N

N
na 
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metode acak sederhana. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan

November 2015 sampai Maret 2016.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif (statistik) dan juga analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif

adalah analisis yang menggunakan angka-angka dan data-data statistik

sedangkan analisis kualitatif adalah analisis yang salah satu prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku

orang-orang yang diamati.

1. Pendapatan Usahatani Tebu Rakyat

Analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah analisis

pendapatan usahatani tebu rakyat. Analisis pendapatan digunakan untuk

melihat manfaat (keuntungan) dari suatu usaha, sehingga dapat dinilai

tingkat kelayakan suatu usaha tersebut. Untuk pendapatan dari usaha tani

digunakan rumus sebagai berikut :





n

i

BTTPxiXiPyY
1

..

Keterangan :
Π = pendapatan
Y = hasil produksi (kg)
Py = harga hasil produksi (Rp)
Xi = faktor produksi ke-i
Pxi = harga faktor produksi ke - i (Rp/Satuan)
BTT = biaya tetap total
I = 1, 2, 3, 4, 5, n
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Untuk mengetahui apakah usahatani tebu tersebut menguntungkan atau

merugikan, maka dilakukan analisis R/C rasio. Analisis Return Cost (R/C)

ratio merupakan perbandingan (ratio atau nisbah) antara penerimaan

(revenue) dengan biaya (cost). Nilai R/C rasio diperoleh menggunakan

rumus di bawah ini :







n

i

BTTPxiXi

PyY
RC

1

.

.

Keterangan :

Y = hasil produksi (Kg)
Py = harga hasil produksi (Rp)
Xi = faktor produksi ke-i
Pxi = harga faktor produksi ke - i (Rp/Satuan)
BTT = biaya tetap total

Kriteria pengambilan keputusan :

a. Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan belum menguntungkan.

b. Jika R/C>1, maka usahatani yang dilakukan menguntungkan.

c. Jika R/C = 1, maka usahatani yang dilakukan berada pada titik impas.

2. Pendapatan Rumah Tangga

Analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan yang ke dua adalah

analisis kuantitatif dengan menggunakan model persamaan pendapatan

rumah tangga sebagai berikut (Sukartawi, 1995):

Prt =  P1 + P2 + P3

Keterangan :

Prt =  pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat per-tahun
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P1 =  pendapatan on farm (usahatani tebu rakyat dan pekarangan)
P2 =  pendapatan off farm (buruh tani, sewa bajak)
P3 =  pendapatan di luar sektor pertanian / non farm (buruh bangunan,

jasa, perdagangan, dll)

3. Distribusi Pendapatan Usahatani Tebu Rakyat dan Distribusi
Pendapatan Rumah Tangga Petani Tebu Rakyat

Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi

pendapatan yaitu dengan Indeks Gini.  Indeks Gini suatu distribusi

pendapatan makin merata jika nilainya mendekati 0 (nol). Sebaliknya

distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Indeks

Gininya makin mendekati (satu). Adapun kategori ketimpangan ditribusi

pendapatan ditentukan dengan menggunakan kriteria Oshima (1976):

1) Distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi jika G > 0,5

2) Distribusi pendapatan tingkat ketimpangan sedang jika 0,4 ≤ G ≤ 0,5

3) Distribusi pendapatan tingkat ketimpangan rendah jika G < 0,4

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah

tangga digunakan Indeks Gini dengan formula :

   

k

i
ii YYfiGR 11

Keterangan :
fi = Proporsi jumlah rumah tangga penerima dalam strata ke-i
Yi = Proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga

sampai strata ke-i
k = Jumlah strata
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Bungamayang adalah salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang

berada di Kabupaten Lampung Utara dengan luas kecamatan sebesar 12.576

ha. Kecamatan Bungamayang secara geografis memliki batas-batas sebagai

berikut :

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakuon Ratu

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Sealatan

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sungkai

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Utara

B. Topografi dan Iklim

Dilihat dari topografinya Kecamatan Bungamayang terletak pada ketinggian

40 meter diatas permukaan laut.  Kecamatan Bungamayang memiliki iklim

tropis dengan temperatur rata-rata 24 C-340 C, curah hujan rata-rata di wilayah

Kecamatan Bungamayang adalah 2.500 mm/tahun. Jenis tanah di wilayah ini

yaitu Podzolik merah kuning (Ultisol dan Oxisol) dengan nilai pH berada di

antara 4,5 sampai dengan 5,0 (PTPN VII, 2010).  Jenis tanah dan kondisi tanah

asam yang sesuai untuk ditanami tebu.
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C. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Penggunaan lahan di Kecamatan Bungamayang meliputi perkebunan,

perladangan, sawah tadah hujan, pekarangan yang ditanami komoditas

pertanian, perumahan/permukiman dan lainnya. Adapun luas penggunaan

lahan di Kecamatan Bungamayang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas dan persentase penggunaan lahan di Kecamatan Bungamayang

No Penggunaan Lahan Hektar Persentase (%)
1. Lahan Sawah 500,00 3,37
2. Lahan Peladangan 3.115,00 21,02
3. Lahan Perkebunan 9.500,00 64,12
4. Lahan Pekarangan 750,00 5,06
5. Lain-lain 950,00 6,41

Jumlah 14.815,00 100,00
Sumber: Monografi Kecamatan Bungamayang, 2013

Tabel 4 menunjukkan sebagian besar penggunaan lahan di Kecamatan

Bungamayang digunakan untuk sektor pertanian yaitu perkebunan 9.500 ha

(64,12%). Tanaman perkebunan yang mendominasi di daerah ini adalah

tanaman tebu, sehingga cukup banyak petani yang menggantungkan hidupnya

dari hasil bertani tebu. Hal ini menunjukkan Kecamatan Bungamayang masih

memiliki potensi untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian.

D. Potensi Demografi

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012, kecamatan Bungamayang

berpenduduk 32.003 jiwa, terdiri dari 16.513 jiwa jumlah laki-laki dan
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15.485 jiwa jumlah perempuan. Secara keseluruhan penduduk Kecamatan

Bungamayang terperinci sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Bungamayang

No Nama Desa Jumlah Kepala
Keluarga

Jumlah Jiwa

1. Negara Tulang Bawang 1.941 7.032
2. Kota Napal 856 3.463
3. Tanah Abang 977 1.836
4. Tulang Bawang Baru 786 3.159
5. Sukadana Udik 756 2.855
6. Sukadana Ilir 362 1.442
7. Haduyang Ratu 902 1.547
8. Isorejo 1.118 4.039
9. Mulyorejo I 656 2.487
10. Mulyorejo II 687 2.478
11. Suka Maju 432 1.665

Jumlah 9.473 32.003
Sumber: Statistik Kecamatan Bungamayang, 2013.

Berdasarkan Tabel 5 Desa Negara Tulang Bawang memiliki jumlah

penduduk lebih banyak dibandingkan desa lainnya yakni sebanyak 7.032

jiwa sedangkan jumlah penduduk yang terendah berada di Desa Sukadana

Ilir sebanyak 1.442 jiwa.

2. Keadaaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bungamayang jika ditinjau dari pendidikan formal

memiliki pendidikan yang beragam yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi. Secara rinci

jumlah penduduk Kecamatan Bungamayang berdasarkan tingkat pendidikan

dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No Tingkat Pendidikan Laki laki
(jiwa)

Perempuan
(jiwa)

Total
(jiwa)

1. Tamat SD/ sederajat 1.350 1.365 2.715
2. Tamat SMP/ sederajat 800 874 1.674
3. Tamat SMA/ sederajat 360 396 756
4. Tamat D-1/ sederajat 121 121 242
5. Tamat D-2/ sederajat 80 120 200
6. Tamat D-3/ sederajat 100 121 221
7. Tamat S-1/ sederajat 26 30 56

Jumlah 2.837 3.027 5.864
Sumber: Statistik Kecamatan Bungamayang, 2008.

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan

Bungamayang tertinggi berada pada tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak

2.715 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi kedua berada pada

tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu sebesar1.674 jiwa.

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam

mengelola usahataninya. Petani yang memiliki tingkat pendidikan yang

lebih baik biasanya memiliki kemampuan menganalisa lebih baik serta lebih

mudah menerima inovasi-inovasi baru yang ditawarkan kepadanya sehingga

mampu mengelola usahataninya ke arah yang lebih baik.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bungamayang terdiri dari berbagai

macam kegiatan pekerjaan, namun dengan demikian yang paling dominan

bermata pencaharian sebagai petani.  Penduduk bermata pencaharian

sebagai petani sebesar 75 %, PNS, ABRI  dan karyawan swasta sebesar

12%, pengusaha dan pedagang sebesar 4%, buruh sebesar  7% dan lain-lain
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sebesar 2 %.  Persentase mata pencarian sebagai petani paling besar

dibandingkan mata pencaharian lainnya, hal ini dikarenakan iklim dan

potensi wilayah yang mendukung untuk tanaman perkebunan. Sebagian

besar penduduk bermata pencarian sebagai petani tebu dan buruh tani.

E. Sarana, Prasarana dan Keadaan Pertanian

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi

terlaksananya kegiatan penduduk, khususnya bidang pertanian. Sarana dan

prasarana transportasi dapat menghubungkan Kecamatan Bungamayang

dengan daerah lain di sekitarnya. Kegiatan hasil-hasil pertanian

memerlukan sarana dan prasarana transportasi bagi pemasaran hasil ke

pasar. Sarana transportasi pertanian di Kecamatan Bungamayang berupa

truk yang mengangkut hasil panen dari kebun ke pabrik untuk diolah

menjadi gula.  Kondisi jalan menuju Kecamatan Bungamayang yang

melalui perkebunan tebu milik PTPN VII masih berupa tanah bebatuan yang

tidak di aspal.  Sehingga menyulitkan pengendara melalui jalan tersebut

ketika datangnya musim penghujan Adapun sarana perkonomian per desa

di Kecamatan Bungamayang dapat dilihat pada Tabel 7.

Dilihat dari sarana perekonomian di kecamatan bungamayang dapat kita

ketahui sudah cukup baik karena terdapat tiga pasar di kecamatan ini,

dimana petani dapat menjual hasil pertanian mereka.  Selain itu terdapat nya

pertokoan baik yang menjual kebutuhan pokok, sandang, pangan serta

sarana produksi pertanian sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam
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penyediaan sarana produksi. Untuk mendapatkan sarana produksi, petani

di Kecamatan Bungamayang selain membeli dari KUD juga membeli dari

kios-kios pertanian yang ada.

Tabel 7. Sarana dan prasarana di Kecamatan Bungamayang tahun 2008

No Nama Desa Pasar KUD Toko
1. Negara Tulang Bawang 1 - 23
2. Kota Napal - - -
3. Tanah Abang - 1 -
4. Tulang Bawang Baru - 2 9
5 Isorejo 1 - 8
6. Mulyorejo I 1 - 4

Jumlah 3 3 44

Untuk tanaman perkebunan rakyat di Kecamatan Bungamayang, tanaman

tebu masih mendominasi baik luas areal dan jumlah petani pekebun

dibandingkan tanaman perkebunanan lainnya. Hal ini dikarenakan kondisi

tanah yang cocok untuk dilakukannya usahatani tebu serta adanya

perkebunan negara yang terdapat di Kecamatan ini sehingga mayoritas

petani berusahatani tebu rakyat.  Dengan adanya PT. Perkebunan Nusantara

di wilayah ini, maka dapat menekan biaya angkut dalam usahatani

dikarenakan lahan tebu rakyat yang tidak terlalu jauh dari pabrik pengolahan

tebu.
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Pendapatan usahatani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang Kabupaten

Lampung Utara sebesar Rp41.112.081,95 dengan R/C rasio atas biaya tunai

sebesar 2,32 dan R/C rasio atas biaya total sebesar 1,96 sedangkan

pendapatan usahatani tebu rakyat per 1 ha atas biaya tunai sebesar

Rp23.067.504,55 dan pendapatan atas biaya total sebesar Rp19.670.852,61.

2. Pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang

Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp50.187.402,16/tahun yang bersumber

dari pendapatan usahatani dari kegiatan budidaya sendiri (on farm), kegiatan

usahatani di luar kegiatan budidaya (off farm) dan aktivitas di luar kegiatan

pertanian (non farm).

3. Distribusi pendapatan usahatani tebu rakyat di Kecamatan Bungamayang

Kabupaten Lampung Utara berada pada kriteria sedang dengan nilai Indeks

Gini sebesar 0,43.
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4. Distribusi pendapatan rumah tangga petani tebu rakyat di Kecamatan

Bungamayang Kabupaten Lampung Utara sudah merata dengan nilai Indeks

Gini sebesar 0,36.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dalam

penelitian ini adalah :

1. Petani hendaknya melakukan pembersihan kotoran atau seresah yang

menempel pada hasil panen tebu karena hal tersebut dapat menurunkan

kadar rendemen

2. Petani yang memiliki pendapatan yang rendah dapat menambah

pendapatan dengan bekerja di luar usahatani tebu rakyat guna

memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga secara merata.

.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan

pendapatan usahatani tebu rakyat saja.  Oleh karena itu diharapkan

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu di

Kecamatan Bungamayang.
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