
 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pengertian Geografi 

 

 

Definisi geografi menurut hasil Seminar dan Lokakarya (SEMLOK) 1988 di 

Semarang dalam Suharyono dan Moch. Amien (2013: 19) bahwa geografi adalah 

ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut 

pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Sedangkan 

menurut Sumadi (2003: 1), geografi merupakan ungkapan atau kata dari bahasa 

Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu; Geo yang berarti bumi dan Graphy (yang 

dalam bahasa Yunani Graphien) yang berarti pencitraan, pelukisan atau deskripsi. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa geografi tidak hanya 

mempelajari keadaan fisik bumi saja, akan tetapi geografi juga mempelajari 

hubungan atau interaksi sosial manusia. Berkaitan dengan hal tersebut ilmu 

geografi sangat berperan dalam menggambarkan kejadian-kejadian alam maupun 

kehidupan sosial dengan variasi-variasi kewilayahan. 

 

Menurut Eva Banowati dan Sriyanto (2011: 5), Geografi Pertanian 

berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam konteks ruang; lokasi pertanian 

secara keseluruhan dan aktivitas-aktivitas di dalamnya yaitu tanaman dan 

peternakan, pengagihan output dan input yang diperlukan untuk produksi 

seperti ladang (tanah), tenaga, pupuk, dan lain-lain. Dilihat dari 

pengertiannya, geografi pertanian termasuk dalam kelompok geografi 

manusia atau sosial. Geografi sosial penekanan kajiannya pada aspek 
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aktivitas manusia dalam konteks keruangan, karakterisktik penduduknya 

dalam menyikapi alam, organisasi sosial yang terbentuk sehubungan 

dengan sikapnya bermasyarakat, dan kebudayaan yang unik dari 

aktivitasnya tersebut. 

 

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa geografi pertanian termasuk dalam 

kajian geografi sosial yang mengkaji tentang kegiatan manusia dalam mengolah 

alam yang ada disekitarnya seperti mengolah lahan untuk dijadikan sebagai lahan 

pertanian, dan juga hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya 

dari aktivitas bertani tersebut.  

 

 

2. Petani Tebu 

 

 

Manusia yang memanfaatkan, mengolah dan memproduksi dari alam disebut 

petani (Eva Banowati dan Sriyanto, 2011: 46). Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005: 947), petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok 

tanam. Tebu: Saccharum officinarum (graminae) sumber gula pasir (Windan 

Yatim, 1999: 829). Tanaman Tebu (Saccharum Officanarum L) merupakan 

tanaman perkebunan semusim, yang mempunyai sifat tersendiri, sebab di dalam 

batangnya terdapat zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput-rumputan 

(graminae) seperti halnya padi, glagah, jagung, bambu dan lain-lain (KPP 

BUMN,http://www.kppbumn.depkeu.go.id/IndustrialProfile/PK4/ProfilTebu. 

htm). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1.019), tebu 

merupakan jenis rumput-rumputan berbatang tinggi dan beruas-ruas, air di 

batangnya manis, biasanya dibuat gula.  

 

http://www.kppbumn.depkeu.go.id/IndustrialProfile/PK4/ProfilTebu.%20htm
http://www.kppbumn.depkeu.go.id/IndustrialProfile/PK4/ProfilTebu.%20htm
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Petani tebu adalah seseorang yang mengolah lahan untuk dijadikan lahan 

pertanian, yang nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk menanam dan 

memelihara tanaman tebu dengan harapan memperoleh hasil dari usahanya 

bercocok tanam tersebut.  

 

 

3. Pola Inti-Plasma 

 

 

Pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor: 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan 

Usaha Pertanian merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan 

perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan 

kelompok mitra sebagai plasma.  

 

Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

1997 yaitu kerjasama antar usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 

menguntungkan. Sedangkan menurut Hafsah dalam Cahya Najmudinrohman 

(2010: 8), mendefinisikan kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas kemitraan dapat diartikan sebagai kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk meraih keuntungan bersama. Adapun bentuk kemitraan 

yang dijalin oleh pabrik gula PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang dengan petani 

tebu di Desa Negara Tulang Bawang adalah pola kemitraan inti-plasma. Dimana 

pabrik gula bertindak sebagai inti dan petani tebu sebagai plasma. Pabrik gula 
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sebagai pihak inti berperan memberikan bantuan kepada pihak plasma. Bantuan 

yang diberikan berupa peminjaman modal, peminjaman traktor, pengadaan bibit, 

dan pengadaan pupuk. 

 

 

4. Karakteristik Petani Tebu 

 

 

Dalam penelitian ini karakteristik petani tebu yang dimaksud adalah karakteristik 

sosial dan juga karakteristik ekonominya. Menurut I Gusti Ngurah Agung dan 

Akhir Matua Harahap dalam Aris Ananta (1993: 21), karakteristik sosial adalah 

pencarian atau penggambaran jenis-jenis pengelompokkan berdasarkan aspek  

sosial mencakup: modal usaha tani, umur, jumlah tanggungan. Sedangkan 

karakteristik ekonomi meliputi pekerjaan tambahan, pendapatan rumah tangga, 

dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini mengkaji tentang karakteristik 

petani tebu yang ada di Desa Negara Tulang Bawang dengan kriteria yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah luas lahan garapan, status kepemilikan lahan, 

modal pertanian, produksi tanaman tebu, rendemen, pendapatan petani tebu, dan 

kriteria kemiskinan petani tebu. 

 

 

a. Luas Lahan Garapan 

 

 

Lahan sangat berperan penting dalam pertanian dan juga bagi petani, karena lahan 

berpengaruh terhadap produksi pertanian. Sesuai dengan pendapat Soekartawi 

(2003: 4) bahwa semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan 

semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila 
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disertai dengan pengolahan lahan yang baik. Sedangkan menurut pendapat Abd. 

Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti (2008: 36), lahan pertanian merupakan 

penentu dari pengaruh faktor produksi komunitas pertanian. Semakin luas lahan 

(yang digarap/ditanami), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh 

lahan tersebut.  

 

Kemudian Fhadoli Hernanto (1990: 64) menggolongkan luas lahan garapan 

menjadi 3 kelompok yaitu: 

1) Lahan garapan sempit yang luasnya kurang dari 0,5 ha. 

2) Lahan garapan  sedang yaitu lahan yang luasnya 0,5 sampai dengan 2 ha. 

3) Lahan garapan luas yaitu lahan yang luasnya lebih dari 2 ha. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka luas lahan garapan pertanian memegang 

peranan penting terhadap besarnya produksi tanaman tebu. Semakin luas lahan 

garapan yang ditanami tebu oleh petani maka semakin besar jumlah produksi  

yang didapat oleh lahan pertanian tersebut dan semakin besar pula jumlah 

pendapatan yang diterima oleh petani tebu. 

 

 

b. Status Kepemilikan Lahan 

 

 

Status kepemilikan lahan merupakan lahan yang digarap oleh petani apakah lahan 

tersebut milik sendiri atau milik orang lain. Status kepemilikan lahan pertanian 

menurut Soekartawi (2003: 6), diklasifikasikan menjadi 2 yaitu lahan milik 

sendiri dan lahan bukan milik sendiri. Status kepemilikan lahan ini juga 

mempengaruhi besarnya modal yang harus dikeluarkan oleh petani tebu. Petani 
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tebu yang tidak memiliki lahan garapan sendiri (menyewa) akan menambah 

pengeluaran modal pertanian. 

 

 

c. Modal Pertanian 

 

 

Bagian terpenting dalam memulai suatu usaha adalah kepemilikan modal. Modal 

utama yang dimiliki petani adalah berupa tanah dan tenaga kerja yang menunjang 

dalam proses pertanian. Besar kecilnya modal petani akan mempengaruhi 

perkembangan pertanian.  

 

Mubyarto (1995: 106), mengatakan bahwa modal pertanian adalah barang atau 

apapun yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan petani dalam hal ini 

tidak lain adalah untuk hidupnya bersama keluarganya. Sedangkan menurut Abd. 

Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti (2008: 37), modal dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu modal tetap (fixed cost) dan modal tidak tetap (variabel cost). Modal 

tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian dimana biaya 

yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi, 

sedangkan modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pestisida, dan upah yang 

dibayarkan kepada tenaga kerja. 

 

Modal pertanian dalam penelitian ini adalah semua biaya yang diperlukan oleh 

petani tebu dalam mengolah lahan pertaniannya, seperti modal untuk membeli 

alat-alat pertanian, upah membayar buruh tani, dan sarana-sarana untuk produksi 

pertanian. Modal pertanian yang dikeluarkan oleh petani tebu yang ada di Desa 

Negara Tulang Bawang merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh petani 

tebu untuk biaya pengolahan lahan pertanian, pemeliharaan, dan pemanenan.   
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Asal modal biasanya didapat melalui modal sendiri dan juga modal pinjaman. 

Asal modal menurut Hadi Prayitno dan Liconil Arsyad (1987: 106), penciptaan 

modal oleh petani melalui dua cara, pertama dengan menyisihkan kekayaan atau 

sebagian hasil produksi untuk disimpan dan diinvestasikan kembali ke dalam 

usaha tani atau usaha lain yang produktif. Kedua, melalui pinjaman (kredit) dari 

bank atau sumber lain.  

 

 

d. Produksi Tanaman Tebu 

 

 

Menurut Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti (2008: 30), produksi 

komoditas pertanian merupakan hasil proses dari lahan pertanian dalam arti luas 

berupa komoditas pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan 

kehutanan) dengan berbagai pengaruh faktor-faktor produksi (lahan pertanian, 

tenaga kerja, modal, pupuk, pestisida, bibit, teknologi, dan manajemen) dan 

faktor-faktor hasil tangkapan (perahu, alat tangkap, nelayan, jumlah trip, 

operasional, dan musim). Dari pendapat tersebut, maka produksi tanaman tebu 

merupakan proses budidaya tanaman tebu di lahan pertanian melalui penerapan 

potensi alam dan lingkungan dengan berbagai pengaruh faktor produksi seperti 

lahan pertanian, modal, pupuk, bibit, pestisida, dan teknologi untuk menghasilkan 

bahan segar atau tebu yang berkualitas. 

 

Kemudian BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung dalam angka, 

menerangkan bahwa produksi tebu rakyat tingkat provinsi tahun 2012 adalah  

62.914 ton dengan luas areal 10.570 hektar atau sekitar 5,95 ton per hektar. 

Sedangkan produksi tebu rakyat pada tingkat Kabupaten Lampung Utara tahun 
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2012 adalah 26.781 ton dengan luas areal 5.427 hektar atau sekitar 4,93 ton per 

hektar. Untuk mempermudah analisis pada penelitian ini maka tingkat produksi 

dibagi menjadi: 

a) Produksi tebu tinggi yaitu apabila hasil panen tebu lebih dari atau sama 

dengan 4,93 ton per hektar. 

b) Produksi tebu rendah yaitu apabila hasil penen tebu kurang dari 4,93 ton per 

hektar. 

 

 

e. Rendemen 

 

 

Rendemen adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan 

dengan persen (KPP BUMN, http://www.kppbumn.depkeu.go.id/IndustrialProfile 

/PK4/ProfilTebu.htm). 

 

Ada 3 macam rendemen yaitu: 

1. Rendemen Contoh merupakan contoh yang dipakai untuk mengetahui apakah 

suatu kebun tebu sudah mencapai masak optimal atau belum. Dengan kata 

lain rendemen contoh adalah untuk mengetahui gambaran suatu kebun tebu 

berapa tingkat rendemen yang sudah ada sehingga dapat diketahui kapan saat 

tebang yang tepat dan kapan tanaman tebu mencapai tingkat rendemen yang 

memadai. 

2. Rendemen Sementara, perhitungan ini dilaksanakan untuk menentukan bagi 

hasil gula, namun sifatnya masih sementara. Hal ini untuk memenuhi 

ketentuan yang menginstruksikan agar penentuan bagi hasil gula dilakukan 

secepatnya setelah tebu petani digiling sehingga petani tidak menunggu 

terlalu lama sampai selesai giling namun diberitahu lewat perhitungan 

rendemen sementara. 

3. Rendemen Efektif disebut juga rendemen nyata atau rendemen terkoreksi. 

Rendemen efektif adalah rendemen hasil perhitungan setelah tebu digiling 

habis dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan rendemen efektif ini dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari atau disebut 1 periode giling 

sehingga apabila pabrik gula mempunyai hari giling 170 hari, maka jumlah 

periode giling adalah 170/15 = 12 periode. Hal ini berarti terdapat 12 kali 

rendemen nyata/efektif yang bisa diperhitungkan dan diberitahukan kepada 

petani tebu (KPP BUMN). 

 

http://www.kppbumn.depkeu.go.id/IndustrialProfile%20/PK4/ProfilTebu.htm
http://www.kppbumn.depkeu.go.id/IndustrialProfile%20/PK4/ProfilTebu.htm
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Rendemen dalam penelitian ini adalah kematangan tebu untuk dijadikan gula yang 

baik. Rendemen untuk PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang dipatok sebesar 9% 

(Asosiasi Gula Indonesia, http://asosiasigulaindonesia.org). Semakin besar 

rendemen maka semakin banyak pula gula yang diperoleh petani dan pabrik gula. 

Untuk meningkatkan rendemen pabrik gula memberikan intensif. Semakin tinggi 

rendemen yang dihasilkan oleh petani tebu, semakin besar intensif yang petani 

tebu tersebut terima. 

 

 

f. Pendapatan Petani Tebu 

 

 

Menurut Kaslan A. Tohir (1997: 75), menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil 

yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang maupun gaji yang 

diperoleh penduduk dalam suatu periode tertentu. Pendapatan merupakan hal 

pokok dalam kehidupan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Besar kecilnya pendapatan keluarga akan menentukan tingkat kemakmuran 

keluarga tersebut. 

 

Besar kecilnya pendapatan itu sendiri akan membawa pengaruh pada pemenuhan 

kebutuhan pokok penduduk yang bersangkutan. Sesuai pendapat Emil Salim 

(1994: 44), bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhinya 

berbagai kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan 

pendidikan.  

 

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever (1982: 224), pendapatan dapat 

dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 

http://asosiasigulaindonesia.org/ptpn-vii-percaya-diri-rendemen-9/
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1. Pendapatan pokok artinya pendapatan yang utama atau pokok, yaitu hasil 

yang didapat oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan 

tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. 

2. Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang tidak tetap dan tidak teratur 

namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap bulan 

dan selalu berusaha untuk mencari tambahan misalnya berjualan, hasil kebun, 

hasil ternak, serta usaha lain yang dapat menambah penghasilan rumah 

tangga. 

3. Pendapatan keseluruhan (total) yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan 

tambahan yang diperoleh rumah tangga pada setiap bulan. 

 

Melihat pernyataan tersebut maka pendapatan petani tebu dalam penelitian ini 

adalah jumlah total pendapatan petani yang bersumber dari hasil pertanian 

ditambah dengan pekerjaan lain dan dikurangi dengan modal yang digunakan 

untuk pengolahan, pemeliharaan, dan proses pemanenan sehingga akan 

mendapatkan hasil bersih dari hasil panen tebu.  

 

 

g. Kriteria Kemiskinan Petani Tebu 
 

 

Menurut Mubyarto dalam Daldjoeni (1992: 88), kemiskinan adalah kondisi serba 

kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan 

pendidikan dasar bagi anak-anak. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan 

sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan 

perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara 
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lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa 

aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial-politik.  

 

Sedangkan BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan 

yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per 

kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. 

Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu 

batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan 

minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan dasar dapat diartikan sebagai kebutuhan 

pokok sehari-hari. 

 

Selanjutnya Sajogyo dalam Sutarto (2010: 25), membagi tingkat pengeluaran 

ekuivalen beras per orang per tahun atau garis kemiskinan berdasarkan nilai tukar 

beras sebagai berikut: 

1. Miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun 480 kg. 

2. Miskin sekali, jika tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun 

360 kg. 

3. Paling miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun 

270 kg. 

Karena standar yang digunakan oleh Sajogyo dalam Sutarto (2010: 25) 

menggunakan bahan pokok beras, maka perlu dirupiahkan dahulu sesuai dengan 



21 
 

harga yang berlaku pada saat survey di daerah yang diteliti. Saat penelitian 

dilakukan harga beras Rp. 9.000,- untuk menghitung kriteria kemiskinan petani 

tebu, maka harga jual beras dikalikan dengan jumlah beras. Kriteria miskin yaitu 

sebanyak 480 kg/tahun jika diuangkan maka sebesar Rp. 4.320.000,- per orang per 

tahun, kriteria miskin sekali yaitu sebanyak 360 kg/tahun jika diuangkan maka 

sebesar Rp. 3.240.000,- per orang per tahun, kriteria paling miskin yaitu sebanyak 

270 kg/tahun jika diuangkan maka sebesar Rp. 2.430.000,- per orang per tahun. 

Jika dihitung per bulan maka dibagi 12 bulan yaitu untuk kriteria miskin yaitu 

sebesar Rp. 360.000,- per orang per bulan, untuk kriteria miskin sekali yaitu 

sebesar Rp. 270.000,- per orang per bulan, sedangkan untuk kriteria paling miskin 

yaitu sebesar Rp. 202.500,- per orang per bulan. Kemudian dikalikan dengan 

jumlah anggota keluarga petani tebu. 

 

 

B. Kerangka Pikir 

 

 

Setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Salah 

satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja sebagai petani. 

Petani merupakan seseorang yang menggarap lahan yang mereka miliki untuk 

kegiatan bercocok tanam dan memperoleh hasil.  

 

Petani yang ada disekitar pabrik gula PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang 

menjadikan lahan pertanian mereka sebagai pertanian tebu. Petani tebu 

merupakan pekerjaan yang berada pada sektor informal. Petani tebu tersebut 
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menjadikan perkebunan tebu miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup petani 

beserta keluarganya. 

 

Karakteristik petani merupakan gambaran khusus petani yang berada disuatu 

daerah tertentu. Karakteristik petani ini juga menggambarkan tentang keadaan 

petani dan juga dapat membedakan karakteristik antara petani satu dengan petani 

yang lainnya. Karakteristik petani tebu disini terdiri dari luas lahan, status 

kepemilikan lahan, modal pertanian, produksi tanaman tebu, rendemen, 

pendapatan petani tebu, dan kriteria kemiskinan petani tebu. 

 

 

C. Hipotesis 

 

 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 110). Adapun hipotesis dalam penelitian ini antara lain: 

a. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang memiliki lahan garapan 

sempit. 

b. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang tidak memiliki lahan 

pertanian sendiri (menyewa). 

c. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang memiliki modal kecil. 

d. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang produksi tanaman tebunya 

rendah. 

e. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang rendemen tebunya rendah. 

f. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang berpendapatan kecil. 

g. > 50% petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang merupakan petani miskin. 


