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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teori 

 

 

1. Budidaya Tanaman Tebu 

 

 

Tanaman tebu tergolong tanaman rumput-rumputan dan tanaman C4 yang 

merupakan tanaman pengubah energi surya menjadi energi biokima yang 

terefisien.  Sifat khas tanaman tebu yang lain adalah efisien dalam menggunakan 

air, responsif terhadap pemupukan, sanggup hidup pada tanah marjinal, dan tahan 

dikepras (Supriadi, 1992). 

 

Daerah penyebaran tebu berada di antara 35
o
 garis LS dan 39

o
 garis LU. Tebu 

dapat hidup pada berbagai ketinggian, mulai dari pantai sampai dataran tinggi 

(1400 mdpl).  Namun, mulai ketinggian 1.200 mdpl, pertumbuhannya menjadi 

lambat.  Bentuk lahan yang baik untuk tanaman tebu adalah tanah datar sampai 

berombak lemah dengan kemiringan kurang dari 8%, berstruktur sedang sampai 

berat, struktur baik dan mantap, tidak tergenang air, kadar garam kurang dari 1 

milimush/cm3, kadar klor kurang dari 0,06%, serta kadar natrium kurang dari 

12%.  

 

Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman tebu adalah tanah yang dapat 

menjamin ketersediaan air secara optimal dengan derajat keasamaan (pH) berkisar 

antara 5,7 – 7.  Apabila tebu ditanam pada tanah dengan pH dibawah 5,5, maka 
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perakarannya tidak dapat menyerap air maupun unsur hara dengan baik.  Apabila 

pH tanah berada diatas 7,5, tanaman akan sering mengalami kekurangan unsur P, 

karena mengendap sebagai kapur pospat. 

 

Faktor iklim yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tebu yang curah hujan 

tahunan berkisar antara 1500 – 3000 mm, suhu optimal antara 24
o
 – 30

o
 C, dengan 

beda suhu antara siang dan malam tidak lebih dari 10
o
 C dan kecepatan angin 

tidak lebih dari 10km/jam.  Pertumbuhan tanaman tebu tidak banyak dipengaruhi 

oleh kelembapan udara, asalkan kadar air tanah cukup tersedia, sedangkan radiasi 

sinar matahari sangat besar peranannya, terutama untuk fotosintesis yang 

selanjutnya akan mengatur pertunasan dan pemanjangan batang (Tim Penebar 

Swadaya, 2000). 

 

Bibit yang baik adalah berasal dari kebun bibit dasar (KBD) dengan jumlah 

sebanyak ± 45.000 mata tumbuh/hektar.  Masa tanam yang optimal untuk tanaman 

tebu adalah bulan mei – juli, sedangkan tanaman keprasan batas akhir adalah 31 

agustus.  Tanaman tebu yang layak ditebang atau mencapai masak optimal 

umumnya berumur ± 12 bulan.  Pada saat tebu ditebang harus diusahakan agar 

mutu tebangnya baik, kotoran minimal 3%.  

 

Menurut Supriyadi (1992), tinggi rendahnya gula yang dihasilkan tergantung pada 

besar kecilnya rendemen tebu yang dihasilkan.  Rendemen tebu dipengaruhi oleh 

varietas, teknik budidaya, cara tebang, dan pengangkutan tebu dari kebun ke 

pabrik gula. Masa kemasakan tebu adalah suatu gejala bahwa pada akhir dari 

pertumbuhannya terdapat timbunan sakrosa di dalam batang tebu.  Pada tebu yang 

masih muda, kadar sakrosa tertinggi berada di dalam ruas-ruas bawah dan kadar 
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sakrosa di ruas - ruas di atasnya hampir sama tingginya.  Adapun dalam proses 

kemasakan, ruas – ruas yang termuda, mengandung kadar glukosa yang tertua.  

Rendahnya kadar sakrosa di ruas – ruas atas berhubungan dengan belum 

dewasanya ruas – ruas itu. Sakrosa adalah bahan baku yang terpenting.  Gula ini 

diperlukan untuk pembentukan sel – sel dan semua keadaan yang dapat 

menimbulkan pertumbuhan baru.  

 

Tebu yang telah selesai ditebang harus segera diangkut ke pabrik gula untuk 

digiling.  Waktu tunggu tebu dari tebang sampai giling tidak melebihi 36 jam 

karena rendemen dapat menguap (Supriyadi, 1992). 

 

2. Gula Nasional 

 

a. Gula Kristal Putih (GKP) 

 

Gula kristal putih (GKP) lebih dikenal dengan istilah gula pasir. Gula ini banyak 

digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Adapun jumlah produksi dan konsumsi 

GKP dari tahun ke tahun ditampilkan pada Tabel 5. 

 

Stok GKP dari tahun ke tahun hampir selalu bernilai negatif.  Untuk menutupi 

defisit tersebut, pemerintah memberi ijin impor GKR yang diperuntukkan bagi 

industri pengguna gula.  Namun demikian, terkadang pemerintah tidak konsisten 

dengan mengijinkan GKR masuk ke pasar konsumsi untuk mengendalikan harga.  

Hal ini yang membuka peluang adanya GKR ilegal yang beredar di pasar 

(Mediadata, 2009). 
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Tabel 5. Produksi GKP di Indonesia, 2004 - 2008 

Tahun Produksi 

2000 1.780.130 

2001 1.824.575 

2002 1.901.326 

2003 1.991.606 

2004 2.051.642 

2005 2.241.742 

2006 2.307.000 

2007 2.623.800 

2008 2.668.428 

2009 2.849.769 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 

 

 

b. Gula Kristal Rafinasi (GKR) 

 

Sesuai regulasi di Indonesia, Gula Kristal Rafinasi (GKR) adalah gula yang 

dihasilkan dari gula mentah (raw sugar).  Gula ini memiliki banyak keunggulan 

jika dibandingkan dengan GKP, sehingga umumnya digunakan oleh industri 

makanan dan minuman.  Keunggulan GKR adalah memiliki warna yang lebih 

putih dan bersih.  Untuk mendapatkan raw sugar, industri GKR di Indonesia 

masih sepenuhnya menggantungkan kepada impor. 

 

Saat ini setidaknya ada delapan industri GKR di Indonesia yang tergabung di 

dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).  Berdasarkan hasil audit tahun 

2009, produksi GKR di Indonesia mencapai 2.178.645 ton per tahun.  Kebutuhan 

GKR untuk industri pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.257.500 ton 

(Korompis, 2010). 
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c.   Impor Gula Indonesia 

 

Gula diimpor ke Indonesia dalam tiga bentuk yaitu, raw sugar, GKP, dan GKR. 

Payung hukum yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 

19/M-DAG/PER/4/2006 tentang Ketentuan Impor Gula, Peraturan Menteri 

Perdagangan No. 256/M-DAG/3/2008 tentang Impor GKP, dan Peraturan Menteri 

Perdagangan  No. 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Impor Gula. 

  

Impor GKP hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) yang telah 

ditunjuk pemerintah. Importir-importir ini adalah PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, 

dan PT RNI.  Sedangkan GKR boleh diimpor oleh industri pengguna gula 

berdasarkan ijin pemerintah untuk dipakai sendiri sebagai bahan baku (Mediadata, 

2009). 

  

Volume impor gula Indonesia selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun.  Hal ini 

disebabkan fluktuasi permintaan pasar dan juga fluktuasi produksi gula yang 

dihasilkan pabrik-pabrik gula.  Dalam rentang 2001 – 2008, impor gula tertinggi 

terjadi pada tahun 2007 dengan total jumlah impor 2.972.788 ton gula.  Data 

impor gula 2001 – 2008 ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Perkembangan Impor Gula Indonesia, 2001 – 2008 

Jenis 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GKP 18.688 47.408 125.882 87.291 402.648 129.278 375.603 44.659 0

GKR 239.801 304.560 466.914 576.484 702.412 565.377 710.025 593.710 325.000

Raw Sugar 1.026.301 619.010 896.829 466.516 893.307 811.347 1.887.160 380.225 1.200.000

Total 1.284.790 970.978 1.489.625 1.130.291 1.998.367 1.506.002 2.972.788 1.018.594 1.525.000  

Sumber: Biro Pusat Statistik (2009) 
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3. Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu 

 

Sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Keuangan Negara 

menyatakan mulai tahun 2005, anggaran pembangunan dana rutin diubah menjadi 

penganggaran terpadu dan berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi sudah mendasar pada indikator kinerja, sehingga 

program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

 

Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, terlihat bahwa peran sektor 

pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan yang kuat antara hulu dan hilir.  

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai 

kendala, untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan 

pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang 

perubahan sikap, perilaku dan pola kerja. 

 

Pada pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama ditingkat usahatani  

(modal petani) dan belum berkembangnya usaha di hulu-hilir dan jasa penunjang 

dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi, SDM dan 

kelembagaan petani.  Salah satu perwujudan Pemberdayaan dilaksanakan melalui 

fasilitasi penguatan modal yang langsung ditransfer kerekening kelompok.  

Pemanfaatan dana penguatan modal kelompok dilakukan dalam format bergulir 

dalam rangka pemanfaatan kelembagaan kelompok, peningkatan kewirausahaan 

dan pembinaan usaha ekonomi produktif.  Pola pemberdayaan seperti ini 

diharapkan dapat merangsang tumbuhnya usaha kelompok usaha dan 

mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi 
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embrio tumbuhnya inti kawasan pembangunan wilayah (Dinas Perkebunan, 

2007).   

 

Pedoman pengelolaan dana guliran Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) 

Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula disusun guna dipakai sebagai 

pedoman/panduan/acuan khususnya oleh para petugas dan penyelenggara kegiatan 

dilapangan, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah sesuai 

sasaran yang diharapkan.  Sedangkan untuk dukungan permodalan bagi usahatani 

tebu selain dana giliran PMUK, agar mengacu pada pedoman yang diterbitkan 

oleh masing-masing sumber pembiayaan.   

 

Sasaran yang diharapkan dari pemanfaatan Dana Guliran melalui pola PMUK ini 

adalah : 

a. Berkembangnya usaha petani tebu melalui peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia petani dan dukungan penguatan modal, sehingga usaha tersebut 

mampu berkembang menjadi perusahaan petani tebu yang dikelola dengan 

manajemen usaha yang lebih professional. 

b. Terbangunnya sistem dan usaha agribisnis berbasis tebu dikawasan pabrik 

gula secara lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 

c. Meningkatnya daya saing produksi gula petani melalui peningkatan produksi 

dan produktivitas usaha yang didukung oleh usaha jasa lainnya serta 

berkembangnya upaya pengembangan produk (product development). 

d. Tersosialisasinya pembangunan lembaga ekonomi mikro. 

 

Untuk menilai keberhasilan Pengelolaan dana Guliran PMUK, maka ukuran 

keberhasilan yang akan dipantau secara intensif adalah : 
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a. Tumbuhnya usaha petani berbasis tebu yang mampu mengelola permodalan 

sesuai kaidah-kaidah bisnis. 

b. Terjadinya peningkatan produktivitas tanaman tebu dan SDM. 

c. Terjadinya pemupukan modal usaha sebagai ,modal dasar pengembangan 

usaha secara bertahap dalam bentuk Perusahaan Petani Tebu. 

d. Terjadinya penguatan kelompok usaha dengan posisi tawar yang kuat. 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2009). 

 

4. PAM (Policy Analysis Matrix)  

 

Menurut Pearson, Gotsch, dan Bahri (2005) metode PAM membantu pengambil 

kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menelaah tiga isu sentral 

analisis kebijakan pertanian.  Isu pertama berkaitan dengan daya saing sebuah 

sistem usahatani pada tingkat harga dan teknologi yang ada.  Isu kedua ialah 

dampak investasi publik, dalam bentuk pembangunan infrastruktur baru, terhadap 

tingkat efisiensi sistem usahatani.  Isu ketiga berkaitan erat dengan isu kedua, 

yaitu dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap 

tingkat efiensi sistem usahatani.  

 

Tabel 7. Policy Analysis Matrix (PAM) 

No Keterangan Penerimaan Keuntungan

Output Input Tredeable Input Nontredeable

1 Harga privat A B C D

2 Harga sosial E F G H

3 Dampak kebijakan I J K L

Biaya

 

Sumber : Monke dan Pearson , 1995 

dimana:  

Keuntungan Finansial    (D) = A-(B+C)  

Keuntungan Ekonomi    (H) = E-(F+G)  

Transfer Output    (OT) (I) = A-E  
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Transfer Input Tradeable    (IT) (J) = B-F  

Transfer Input Nontradeable    (FT) (K) = C-G  

Transfer Bersih     (NT) (L) = I-(K+J)  

Rasio Biaya Privat     (PCR) = C/(A-B)  

Rasio BSD      (DRC) = G/(E-F)  

Koefisien Proteksi Output Nominal   (NCPO) = A/E  

Koefisien Proteksi Input Nominal   (NPCI) = B/F 

 

Tujuan utama dari metode PAM pada hakekatnya ialah memberikan informasi 

dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam tiga isu sentral 

di atas.  Sebuah tabel PAM untuk suatu usahatani memungkinkan seseorang untuk 

menghitung tingkat keuntungan privat.  Tujuan kedua dari analisis PAM adalah 

menghitung tingkat keuntungan sosial sebuah usahatani.  Tujuan ketiga dari 

analisis PAM adalah menghitung transfer effects, sebagai dampak dari sebuah 

kebijakan.  

 

Matriks PAM terdiri atas dua identitas, yaitu identitas tingkat keuntungan 

(profitability identity) dan identitas penyimpangan (divergences identity).  

Identitas keuntungan pada sebuah tabel PAM adalah hubungan perhitungan lintas 

kolom dari matriks.  Identitas penyimpangan (divergences identity) adalah 

hubungan lintas baris dari matriks.  

 

Identitas keuntungan (profitability identity) – keuntungan privat hanya 

memperlihatkan angka-angka yang ada pada baris pertama dari tabel PAM, yang 

berisikan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga privat (harga aktual yang 

terjadi di pasar).  Huruf A adalah simbol untuk pendapatan pada tingkat harga 

privat, huruf B adalah simbol untuk biaya input tradabel (tradeable inputs) pada 

tingkat harga privat, huruf C adalah simbol biaya faktor domestik pada tingkat 

harga privat, dan huruf D adalah simbol keuntungan privat.  
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Identitas keuntungan (profitability identity) – keuntungan sosial hanya menyajikan 

angka-angka yang terdapat pada baris kedua, berisikan angka-angka budget yang 

dinilai dengan harga sosial (harga yang akan menghasilkan alokasi terbaik dari 

sumberdaya, dan dengan sendirinya menghasilkan pendapatan tertinggi).  Huruf E 

adalah simbol pendapatan yang dihitung dengan harga sosial (pendapatan sosial), 

huruf F adalah simbol biaya input tradable sosial, huruf G adalah simbol biaya 

faktor domestik sosial, dan huruf H adalah simbol keuntungan sosial. Sebuah 

negara akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengedepankan 

aktivitas-aktivitas yang menghasilkan keuntungan sosial yang tinggi (H positif 

yang besar). 

 

Identitas divergensi (divergentes identity) menampilkan seluruh entry untuk 

sebuah tabel PAM, yang menggunakan simbol huruf A sampai L.  Sel dengan 

simbol I mengukur tingkat divergensi revenue (atau pendapatan) yang disebabkan 

oleh distorsi pada harga output.  Simbol J mengukur tingkat divergensi biaya 

input tradeable yang disebabkan oleh distorsi pada harga input tradabel.  Simbol 

K mengukur divergensi biaya faktor domestik yang disebabkan oleh distorsi pada 

harga faktor domestik, dan simbol L mengukur net transfer effects atau mengukur 

dampak total dari seluruh divergensi. 

 

Barang dan jasa yang diperjualbelikan dapat digolongkan menjadi 2 golongan, 

yaitu tradeable goods (barang-barang yang diperdagangkan) dan nontradeable 

(barang-barang yang tidak diperdagangkan). Menurut Kadariah (2001), yang 

dimaksud dengan barang-barang yang diperdagangkan (tradeable goods) adalah: 

 



 21 

(1) Pada barang ekspor  

(a) Jika harga f.o.b. lebih tinggi daripada biaya produksi dalam negeri, atau  

(b) Barang ekspor dengan campur tangan pemerintah, dengan mendapat subsidi    

      ekspor dan semacamnya.  

(2) Pada barang impor  

     Jika biaya produksi dalam negeri lebih tinggi daripada harga c.i.f.  

 

Barang-barang yang tidak diperdagangkan (non-tradeable goods) adalah barang:  

(1) dengan harga c.i.f. lebih tinggi daripada biaya produksi dalam negeri dan biaya  

      produksi dalam negeri lebih tinggi daripada f.o.b.  

(2) yang tidak diperdagangkan karena adanya campur tangan pemerintah berupa  

      larangan impor, kuota, dan semacamnya. 

 

5. Strategi Pengembangan Proyek 

 

Pengembangan usaha adalah sebagian perluasan modal, baik perluasan modal 

kerja saja/modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus 

menerus di dalam perusahaan.  Artinya perusahaan butuh modal untuk 

perluasan/penambahan aktiva berupa aktiva tetap untuk menambah peralatan 

produksi yang ada. 

 

Menurut Rangkuti (2004), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.  Analisis ini didasarkan 

kepada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats).  Proses pengambilan keputusan strategis 
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selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan 

perusahaan.  Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-

faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam 

kondisi yang ada pada saat ini,  hal ini disebut dengan analisis situasi.  Model 

yang paling popular untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. 

 

Kinerja perusahaan termasuk agroindustri dapat ditentukan oleh kombinasi faktor 

internal dan faktor eksternal.  Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam 

analisis SWOT.  SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal Strength dan 

Weaknesses serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi 

dua bisnis.  Kombinasi tersebut dapat diterangkan pada Gambar 1.  

 

 

3. Mendukung strategi    1.  Mendukung strategi 

turn around         agresif 

 

 

 

4. Mendukung strategi    2.  Mendukung strategi  

Defensive         diversifikasi 

 

 

Gambar 1. Diagram analisis SWOT 

 

Keterangan gambar: 

Kuadran 1 :  Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan.  Perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat 

Berbagai Peluang 

Kelemahan 

Internal 

Kekuatan Internal 

Berbagai ancaman 
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memanfaatkan peluang yang ada.  Strategi yang harus diterapkan 

dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif (Growth oriented strategy). 

Kuadran 2 :  Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal.  Strategi yang harus 

diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi 

(produk/pasar). 

Kuadran 3 :  Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi 

dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan 

internal.  Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal perusahaan hingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 :  Ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan tersebut 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

 

6. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian pada jurnal ekonomi rakyat mengenai usahatani tebu pada lahan sawah 

dan tegalan telah dilakukan oleh Sri Nuryanti pada tahun 2010 dengan judul 

penelitian ”Usahatani Tebu Pada Lahan Sawah dan Tegalan di Yogyakarta Jawa 

Tengah”.  Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk mengkaji aspek finansial, 

yaitu biaya dan pendapatan usahatani dengan variasi jenis lahan, luas garapan, dan 

pola tanam.  Analisa komparatif dilakukan terhadap biaya dan pendapatan 

usahatani tebu antara sawah dan tegalan, luas garapan kurang dari satu dan lebih 

dari satu hektar pola tanam tanam awal dan keprasan.  Disimpulkan bahwa 



 24 

usahatani tebu di lahan sawah lebih menguntungkan pada lahan kurang dari satu 

hektar dengan pola keprasan.  Implikasinya, acceleration program akan berhasil 

diterapkan secara luas dengan pola tanam awal pada lahan sawah. 

 

Penelitian mengenai identifikasi potensi lahan untuk mendukung pengembangan 

agribisnis tebu telah dilakukan oleh Mohamad Mulyadi, Aris Toharisman dan 

Mirzawan pada tahun 2009 dengan judul penelitian ”Identifikasi Potensi Lahan 

untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Tebu di Wilayah Timur Indonesia”.  

Indonesia bagian timur merupakan kawasan potensial pengembangan areal 

perkebunan tebu.  Hasil telaah karakteristik fisik lingkungan pada tingkat tinjau 

mendalam dan semidetil dijumpai sekitar 141.279 ha lahan di kawasan ini sesuai 

untuk tebu yang tersebar di 6 propinsi.  Hasil survei pada tingkat semidetil di 

kawasan ini yang dilakukan P3GI Pasuruan pada tahun 1992-2006 menunjukkan 

sekitar 113.200 ha lahan potensial yang siap untuk dikembangkan menjadi areal 

perkebunan tebu.   

 

Urutan prioritas lahan untuk pengembangan tebu berdasarkan persyaratan sifat 

fisik lingkungan dan aksesibilitasnya adalah Kabupaten Tinanggae-Sulawesi 

Tenggara, Kabupaten Wajo-Sulawesi Selatan, Kabupaten Merauke-Papua, dan 

Kabupaten Sambas-Kalimantan Selatan.  Untuk mendorong percepatan 

pembangunan industri gula di indonesia bagian timur, perlu dilakukan perbaikan 

aksesibilitas dan infrastruktur, kemudahan akses informasi dan penempatan 

potensi lahan untuk tebu pada prioritas tinggi, dukungan kebijakan pemerintah 

yang kondusif dan konsisten untuk mendukung agribisnis gula. 
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Penelitian mengenai peteni tebu kemitraan telah dilakukan oleh Syafei pada tahun 

2009 dengan judul penelitian “Analisis Finansial Usahatani Tebu (Kasus pada 

Petani Tebu Rakyat Kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bunga 

Mayang di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara)”. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perkebunan tebu 

rakyat di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara layak diusahakan 

secara finansial. Pada tingkat suku bunga 12% kriteria dan investasi pada analisis 

finansial menunjukkan nilai NPV sebesar 13.960.569, IRR (%) sebesar 82,77%, 

Gross B/C sebesar 1,33, Net B/C sebesar 2,33, payback periode selama 1,99 

tahun. Secara umum, NPV, IRR, dan Net B/C Ratio Sensitif terhadap penurunan 

produksi sebesar 8,87%, dan penurunan harga gula sebesar 10%, hanya pada 

perhitungan kriteria investasi Gross B/C ratio dan payback produksi sebesar 

16,32% dan kenaikan biaya sebesar 8,87%. Pola hubungan kemitraan antara 

petani tebu dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bunga Mayang 

adalah perkebunan inti rakyat. 

 

Penelitian mengenai perbandingan keuntungan usahatani tebu rakyat dengan 

usahatani ubi kayu telah dilakukan oleh Y Febriano Chrisxando Indiako pada 

tahun 2011 dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Keuntungan 

Usahatani Tebu Rakyat (Mitra PT. Gunung Madu Plantations) Dengan Usahatani 

Ubi Kayu”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

analisis perbandingan keuntungan usahatani tebu rakyat (Mitra PT. Gunung Madu 

Plantations) dengan usahatani ubi kayu.  Keuntungan usahatani ubi kayu per 
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hektar adalah sebesar Rp 6.579.962.  Keuntungan usahatani tebu per hektar adalah 

sebesar Rp 21.743.369.  Usahatani yang paling menguntungkan diantara usahatani 

tebu dan ubikayu adalah usahatani tebu dengan perbedaan keuntungan sebesar   

Rp 15.163.407 atau sebesar 53%. 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia.   

Gula juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan sumber kalori 

yang relatif murah.  Karena merupakan kebutuhan pokok, maka dinamika harga 

gula akan mempunyai pengaruh langsung terhadap laju inflasi.  Walaupun pada 

dua tahun terakhir kinerja industri gula nasional menunjukkan peningkatan, pada 

dekade terakhir secara umum kinerjanya mengalami penurunan, baik dari sisi 

areal, produksi maupun tingkat efisiensi.  Sejalan dengan revitalisasi sektor 

pertanian, industri gula nasional, atau industri gula berbasis tebu secara umum, 

harus melakukan revitalisasi.  Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan 

investasi merupakan suatu syarat keharusan.   

 

Investasi pada industri gula berbasis tebu cukup prospektif.  Dari aspek pasar, 

permintaan gula dalam negeri masih terbuka sekitar 1,4 juta ton per tahun.  

Pemerintah dengan berbagai kebijakan promotif dan protektifnya telah 

menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan industri gula 

berbasis tebu.   Guna mewujudkan sasaran pembangunan industri gula berbasis 

tebu, maka diperlukan investasi baik pada usahatani, pabrik gula dan produk 

derivatnya, serta investasi pemerintah.  
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Memperhatikan posisi industri gula yang sedemikian strategis, Pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Pertanian bersama Stakeholders pergulaan nasional 

menyusun Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasioanal yang 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan konsumsi gula langsung rumah 

tangga sekaligus persiapan untuk menghadapi pemenuhan gula nasional pada 

saatnya nanti.   

 

Upaya ini membutuhkan dukungan bibit bermutu dan insentif pembongkaran 

tanaman ratoon yang setiap hektar membutuhkan pembiayaan yang relatif mahal.  

Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk membantu membiayai agar 

program bisa berjalan.  Melalui dana APBN yang disalurkan dalam bentuk 

Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan model guliran diharapkan 

dapat membantu petani merehabilitasi tanamannya, serta pada waktunya 

memupuk modal usaha dan membangun lembaga usaha milik petani yang lebih 

kokoh. 

 

Propinsi Lampug, khususnya kabupaten Lampung Utara, merupakan daerah yang 

menerima dana PMUK untuk akselerasi peningkatan produktivitas tebu.  Untuk 

mengetahui pencapaian sasaran peningkatan produksi gula nasional melalui 

program akselerasi tebu di Propinsi Lampung, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai analisis keuntungan usahatani tebu, daya saing usahatani tebu, dan 

analisis strategi peningkatan produksi gula.  Berdasarkan uraian di atas, maka 

diagram alir kerangka pemikiran dapat diringkas seperti Gambar 2.
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Gambar 2. Paradigma Kerangka Pemikiran Analisis Daya Saing dan Strategi 

Peningkatan Produksi Gula melalui Program Akselerasi di Provinsi 

Lampung 

Usahatani Tebu 
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