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     Jawa timur merupakan wilayah sektor penghasil gula terbesar di Indonesia yang 

memiliki prospek untuk dikembangkan dilihat dari kondisi geografis,iklim,serta 

cuacanya.salah satunya di wilayah kabupaten jombang.dari data menunjukan 

menunjukan kecamatan ngoro adalah salah satu penghasil sektor tebu,pada tahun 2016 

luas areal sektor tebu diwilayah kecamatan ngoro yaitu seluas 1.087,6 Ha. Berkaitan 

dengan efisiensi usaha tani tebu tidak terlepas dari peran kerjasama industri gula dalam 

menyerap hasil panen petani dan mempermudah petani mengakses pasar yang jelas 

dengan harga yang di sepakati antara petani dan pihak industri gula.serta kurangnya 

pengetahuan petani dalam budidaya serta penggunaan input yang yang berlebihan 

dalam usahatani tebu,sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan petani yang 

berdampak pada kesejateranaan petani. 

     Penelitian ini bertujuan untuk : a) Mengetahui tingkat efisiensi usaha tani tebu di 

desa Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.b)Menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi usahatani tebu di desa Desa Badang Kecamatan 

Ngoro Kabupaten Jombang. 

     Penentuan tempat penelitian dilakukan secara purposiove (disengaja) di desa 

Badang kecamatan Ngoro kabupaten jombang.Waktu penelitian ini dilakukan pada 

bulan Maret sampai Juli 2020. Pengambilan sampel petani tebu menggunakan metode 

random sampling atau acak sederhana. Dari hasil survey diketahui jumlah populasi 

petani tebu didesa Badang sebanyak 300 petani,sehingga untuk pengambilan sampel 

dapat diambil 30 petani atau sekitar 10%-15% (Surachmad 1998). untuk menjawab 

tujuan penelitian pertama menggunakan analisis R/C Ratio kemudian untuk menjawab 

tujuan kedua yaitu dengan regresi linier berganda fungsi cobb douglass. 

     Diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani tebu di desa badang kecamatan ngoro 

kabupaten jombang sebesar Rp 41.484.823,-/Ha/Tahun dan hasil analisis R/C ratio 

sebesar 1,69 yang artinya setiap pengeluaran biaya 1 rupiah maka akan menghasilkan 

penerimaan sebesar 1,69 rupiah.dari hasil analisis regresi berganda model cobb douglas 

diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu adalah luas 

lahan,pupuk phonska,dan tetes sedangkan variabel bebas lainya (pupuk Za,bibit dan 

tenaga kerja) tidak berpengaruh terhadap produksi tebu. 

     Saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut : a) Efisiensi produksi usahatani 

tebu dilokasi penelitian masih memiliki peluang untuk ditingkatkan Upaya peningkatan 

efisiensi produksi dapat ditempuh dengan cara mengoptimumkan penggunaan  input 



usahatani,mengurangi biaya tenaga kerja,jumlah bibit dengan kualitas bibit yang bagus 

dengan manajemen usahatani yang baik. 

b) Lahan merupakan variabel penting  dalam upaya peningkatan produksi tebu. Oleh 

karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan luas usahatani atau meningkatkan 

intensitas penggunaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ABSTRACT 

MOKHAMAD FATIKHIN (21601032059) ANALYSIS OFBUSINESS 

EFFICIENCY AND FACTORS AFFECTING CANE PRODUCTION IN 

BADANG VILLAGE, NGORO DISTRICT, JOMBANG DISTRICT 

Supervisor : 1. Dr. Ir. H. Masyhuri Mahfudz. MP. 

                      2. Ir. M. N. Sudjoni, MBA. MP 

     East Java is the largest sugar-producing sector in Indonesia which has the prospect 

of being developed in terms of geographical conditions, climate and weather, one of 

which is in the Jombang district. The data shows that Ngoro sub-district is one of the 

producers of the sugar cane sector, in 2016 the area sugarcane sector in the Ngoro sub-

district, covering an area of 1,087.6 hectares. Regarding the efficiency of sugarcane 

farming, it is inseparable from the role of cooperation in the sugar industry in absorbing 

farmers' harvests and making it easier for farmers to access clear markets at prices 

agreed between farmers and the sugar industry, as well as the lack of knowledge of 

farmers in cultivation and excessive use of inputs in sugarcane farming, which causes 

low income of farmers which has an impact on farmers' welfare. 

     This study aims to: a) Determine the level of efficiency of sugarcane farming in the 

village of Badang Village, Ngoro District, Jombang Regency. B) To analyze the factors 

that affect the production of sugarcane farming in the village of Badang Village, Ngoro 

District, Jombang Regency. 

     The determination of the research location was carried out purposively 

(deliberately) in the village of Badang, Ngoro sub-district, Jombang district. When this 

research was conducted from March to July 2020. Sampling of sugarcane farmers used 

random sampling or simple random methods. From the survey results, it is known that 

the total population of sugarcane farmers in Badang village is 300 farmers, so that for 

sampling 30 farmers can be taken or around 10% -15% (Surachmad 1998). To answer 

the first research objectives using R / C Ratio analysis then to answer the second 

objective, namely by using multiple linear regression with the Cobb Douglas function. 

     It is known that the average income of sugar cane farmers in Badang village, Ngoro 

sub-district, Jombang district is IDR 41,484,823 / Ha / year and the results of the R / C 

ratio analysis are 1.69, which means that every 1 rupiah expenditure will result in an 

income of 1 , 69 rupiah. From the results of the multiple regression analysis of the Cobb 

Douglas model, it was found that the factors affecting sugarcane production were land 

area, phonska fertilizer, and drops, while other independent variables (Za fertilizer, 

seeds and labor) had no effect on sugarcane production. 

    The suggestions given by the researchers are as follows: a) The production efficiency 

of sugarcane farming in the research location still has the opportunity to be improved 



Efforts to increase production efficiency can be pursued by optimizing the use of farm 

inputs, reducing labor costs, the number of seeds with good quality seeds with good 

farming management. well. 

b) Land is an important variable in an effort to increase sugarcane production. 

Therefore it is necessary to make efforts to increase the farm area or increase the 

intensity of use. 

 

 



I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

     Tebu merupakan salah satu komoditas sektor perkebunan prioritas dalam upaya 

meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan para petani tebu.di lihat secara 

historis, industri gula merupakan salah satu industri perkebunan tertua dan terpenting 

yang ada di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami era 

kejayaan industri gula pada tahun 1930-an dimana jumlah pabrik gula yang beroperasi 

adalah 179 pabrik gula, produktivitas sekitar 14,8 % dan rendemen mencapai 11,0 – 

13,8 %.dengan produksi puncak mencapai sekitar 3 juta ton, dan ekspor gula pernah 

mencapai sekitar 2,4 juta ton. Hal ini didukung oleh kemudahan dalam memperoleh 

lahan yang subur, tenaga kerja murah, prioritas irigasi, dan disiplin dalam penerapan 

teknologi (Sudana dkk, 2000). Namun pamor Indonesia yang pernah menjadi negara 

pengekspor gula terbesar kedua dunia setelah Kuba, secara berangsur menurun menjadi 

negara importir gula, saat ini Indonesia menjadi importir terbesar pertama di Asia dan 

terbesar kedua dunia setelah Rusia (Nainggolan, 2007). 

     Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 12,81 persen pada tahun 

2018,dimana kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,47 persen 

pada tahun 2018 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa Pertanian.dapat dilihat pada tabel 1. 

 



Tabel 1. Kontribusi Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto 

No Komoditas Kontribusi 

( % ) 

1 Perkebunan 3,4 

2 Tanaman Pangan 3,22 

3 Perikanan 2,57 

4 Peternakan 1,57 

5 Hortikultura 1,14 

6 Kehutanan 0,67 

7 Jasa Pertanian & Perkebunan 0,19 

Total 13,13 

Sumber : Badan Pusat Statistika(2018) 

     Dengan kontribusinya yang penting terhadap produk domestik bruto industri gula 

merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peran strategis dalam 

perekonomian di Indonesia. maka industri gula berbasis tebu juga perlu melakukan 

berbagai upaya sehingga sejalan dengan revitalisasi sektor pertanian. Hal ini menuntut 

industri gula berbasis tebu perlu melakukan berbagai penyesuaian guna meningkatkan 

produktivitas, dan efisiensi, sehingga menjadi industri yang kompetitif, mempunyai 

nilai tambah yang tinggi, dan memberi tingkat kesejahteraan yang memadai kepada 

para pelakunya, khususnya petani (Anonim, 2007).   

     Pada tahun 2017 Luas areal tebu untuk PBN (Perkebunan Besar Negara) seluas 

68,55 ribu hektar terjadi penurunan sebesar 8,43 ribu hektar (10,95 persen) 

dibandingkan tahun 2016.Sedangkan untuk 2018 terhadap 2017 mengalami 

peningkatan sebesar 379 hektar (0,55 persen) sehingga luas areal tebu tahun 2018 



menjadi 68,93 ribu hektar.Luas areal tebu untuk PBS (Perkebunan Besar Swasta)  

tahun 2017 seluas 123,75 ribu hektar, terjadi penurunan sebesar 7,44 ribu hektar (5,67 

persen) dibandingkan tahun 2016. Tahun 2018 kembali menurun sebesar 12,77 ribu 

hektar (10,32 persen) dibandingkan tahun 2017 menjadi 110,98 ribu hektar.Sedangkan 

untuk luas areal tebu PR tahun 2017 sebesar 227,85 ribu hektar mengalami penurunan 

sebesar 11,34 ribu hektar (4,74 persen) sehingga mengalami penurunan sebesar 11,34 

ribu hektar (4,74 persen) dibandingkan tahun 2016 dan pada tahun 2018 mengalami 

peningkatan sebesar 7,91 ribu hektar (3,47 persen) menjadi seluas 235,76 ribu hektar. 

Perkembangan luas areal perkebunan tebu menurut status pengusahaan tahun 2013 – 

2018. 

Gambar 1 : Luas Perkebunan Tebu Indonesia Menurut Status Pengusahaan Tahun          

2014-2018. 

Sumber  : Badan Pusat Statistika Nasional, 2014-2018 

 

     Dengan luas areal sekitar 415,66 ribu hektar pada tahun 2018, sektor perkebunan 

tebu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi ribuan petani tebu dan pekerja di 

industri gula. Gula juga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar 



masyarakat dan peningkatan konsumsi gula di Indonesia dari tahun ke tahun 

memberikan peluang yang luas bagi peningkatan kapasitas produksi pabrik gula. Selain 

itu dari jumlah produksi gula di dalam negeri saat ini dirasakan belum mampu 

memenuhi kebutuhan gula di Indonesia, sehingga Indonesia terpaksa mengimport gula 

untuk menutupi kelebihan permintaan dan rata-rata perusahaan industri gula di 

Indonesia  masih menggunakan biaya yang sangat tinggi,sehingga produk gula di 

Indonesia sanggatlah mahal dibandingkan gula impor (Wayan R.S.2004) dimasa 

mendatang, pemerintah berupaya agar Indonesia dapat mencapai swasembada gula 

sebagai salah satu langkah menuju Ketahanan Pangan Nasional.Peningkatan luas areal 

tanaman tebu dapat diwujudkan dengan peran serta semua pihak termasuk petani. 

Petani sebagai pelaku utama perlu diikutsertakan dalam peran ini. Sedangkan 

kesediaan petani menanam tebu yang intensif tergantung pada motivasi yang 

dimiliki.Hal itu tidak lepas dari kebijakan yang di buat pemerintah kepada para petani 

tebu yang pada saat ini kurang menguntungkan di pihak petani karena bentuk 

pelayanan yang masih berbelit-belit,adanya rendemen yang di permainkan,pelayanan 

tebang angkut yang masih relative besar dan kurang baik,pembagaian tonase tebu yang 

harus disetorkan dan pada gilirannya pendapatan petani yang kurang menguntungkan. 

     Di sisi lain pabrik gula menganggap petani tebu menanam tidak dengan standart 

kelayakan pabrik gula.dan pada akhirnya pasokan bahan baku tebu masih rendah dan 

target tonase tebu giling tidak terpenuhi.apabila permasalahan kebijakan dapat di atasi 

mungkin motivasi petani dalam menanam tebu akan memenuhi kebutuhan gula di 

Indonesia. 



     Jawa timur merupakan wilayah sektor penghasil gula terbesar di Indonesia yang 

memiliki prospek untuk dikembangkan dilihat dari kondisi geografis,iklim,serta 

cuacanya.salah satunya di wilayah kabupaten jombang. dari data BPS menunjukan 

kecamatan ngoro adalah salah satu penghasil sektor tebu, pada tahun 2016 luas areal 

sektor tebu di wilayah kecamatan Ngoro yaitu seluas 1.087,6 Ha. berikut merupakan 

tabel produksi yang di hasilkan di tiap kecamatan di kabupaten Jombang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Luas Areal Dan Jumlah Produktivitas Tebu Di Kabupaten Jombang 

No Kecamatan Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) 

1  Bandar Kedung Mulyo 121 13.189 

2  P e r a k 198 22.702 

3  G u d o 379 44.922 

4  D i w e k 1052 120.882 

5  N g o r o 1087 107.068 

6  Mojowarno 569 62.901 

7  Bareng 1139 78.809 

8  Wonosalam 426 31.536 

9  Mojoagung 917 82.073 

10  Sumobito 574 73.985 

11  Jogoroto 384 33.9,4 

12  Peterongan 203 16.913 

13  Jombang 185 17.048 

14  Megaluh 55 2.902 

15  Tembelang 91 8.380 

16  Kesamben 621 48.423 

17  K u d u 458 26.352 

18  Ngusikan 446 38.743 

19  P l o s o 58 78.631 

20  K a b u h 90 10.478 

21  Plandaan  99 4.822 

Sumber :Badan Pusat Statistika. kab Jombang 

       Berkaitan dengan efisiensi usahatani tebu tidak terlepas dari peran kerjasama 

industri gula dalam menyerap hasil panen petani dan mempermudah petani mengakses 



pasar yang jelas dengan harga yang di sepakati antara petani dan pihak industri gula. 

serta kurangnya pengetahuan petani dalam budidaya serta penggunaan input yang yang 

berlebihan dalam usahatani tebu, sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan petani 

yang berdampak pada kesejateranaan petani. 

 1.2 Rumusan Masalah  

 Dari uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan tentang analisis 

efisiensi usaha tani tebu sebagai berikut : 

1.Apakah pelaksanaan usaha tani tebu di desa Desa Badang Kecamatan Ngoro 

Kabupaten Jombang sudah efisien ? 

2.Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani tebu di Desa Desa 

Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.Mengetahui tingkat efisiensi usaha tani tebu di desa Desa Badang Kecamatan Ngoro 

Kabupaten Jombang  

2.Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani tebu di Desa Desa 

Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang  

1.4 Batasan Penelitian 

1. Batasan penelitian ini adalah analisis efisiensi usahatani tebu hanya dilakukan di  

Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang 



2. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi dalam usahatani tebu serta pendapatan usaha tani tebu. 

1.5 Manfaat Penelitian  

      Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bagi Penulis 

1. Mengetahui dan memperoleh bagaiamana pelaksanaan usaha tani tebu yang 

efisien berdasarkan luas lahan 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani tebu serta 

pendapatan dari usahatani tebu 

 Bagi Petani 

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan usaha tani tebu yang efisien 

berdasarkan luas lahan 

2. Memperoleh informasi serta solusi atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi dalam usahatani tebu. 

 

 



VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian diketahui bahwa usahatani tebu di Desa Badang kecamatan Ngoro 

Kabupaten Jombang dikatakan layak karena rata-rata R/C ratio > 1 yaitu 1,69 atau 

bisa dikatakan efesien. dengan tingkat pendapatan Rp 41.484.823,-/Ha/Tahun  

2. Hasil analisis regresi berganda dengan model cobb douglass memperoleh faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi tebu yaitu luas lahan,pupuk phonska,serta 

tetes.Sedangkan variabel bebas lainnya seperti jumlah bibit,pupuk Za dan tenaga 

kerja tidak berpengaruh terhadap produksi tebu di karenakan bukan jumlah sedikit 

atau banyaknya jumlah bibit yang akan dapat meningkatkan jumlah produksi tebu 

tetapi bibit yang bermutu (bibit varietas unggul) yang memiliki kemampuan teknis 

yang lebih tinggi untuk dapat mempengaruhi jumlah produksi tebu yang 

dihasilkan.sedangkan jumlah tenaga kerja yang penggunaan tenaga kerja yang 

berlebihan justru akan mengurangi  efisiensi produktivitas tebu. Serta penggunaan 

pupuk Za adalah tujuannya sebagai pemasok unsur hara belerang pada tanah-tanah 

yang miskin unsur ini, tapi pada variabel lain adanya penggunaan tetes sebagai 

pemicu atau suplemen tanah untuk aktivitas mikroba sebagai penyedian unsur hara 

yang dibutuhkan tanaman, sehingga bisa dikatakan pemberian pupuk Za pada 

tanah yang sudah diberi pemupukan berupa tetes akan kurang optimal 

kandungannya terhadap kebutuhan tanaman. 

 



6.2 Saran 

     Dari penelitian yang telah diselesaikan, peneliti dapat memberikan saran ,sebagai 

berikut : 

1. Efisiensi produksi usahatani tebu dilokasi penelitian masih memiliki peluang 

untuk ditingkatkan Upaya peningkatan efisiensi produksi dapat ditempuh 

dengan cara mengoptimumkan atau menambah penggunaan input usahatani 

seperti (tetes dan pupuk Phonska)  dengan takaran serta manajemen usahatani 

yang baik. karena penambahan input terutama tetes apabila terlalu banyak pada 

tanaman tebu akan menyebabkan tanaman layu dan menghambat pertumbuhan. 

2. Lahan merupakan variabel penting  dalam upaya peningkatan produksi tebu. 

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan luas usahatani atau 

meningkatkan intensitas penggunaan. 
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