
BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

 Pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan 

perekonomian di Indonesia dikarenakan sebagian besar mempunyai mata 

pencaharian disektor ini. Pertanian dalam pengertian luas mencakup semua 

kegiatan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) 

untuk kepentingan manusia. Arti sempit pertanian sebagai kegiatan pemanfaatan 

sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama bersifat 

semusim. Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai sektor atau subjek 

secara bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. 

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga 

memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat 

usaha, pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi 

produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran (Mareta et al, 

2011). Pada tahun 2015-2019 pemerintah mempunyai visi yakni terwujudnya 

Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandasan gotong royong. 

Kementerian Pertanian memiliki visi terwujudnya sistem pertanian-bioindustri 

berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai 

tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan 

kesejahteraan petani.  



 Salah satu sektor yang mempunyai peluang untuk berkembang adalah 

sektor perkebunan. Soetrisno (2006) menjelaskan bahwa perkebunan banyak 

terdapat di negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga perkebunan di 

Indonesia merupakan salah satu sektor pertanian yang dapat meningkatkan 

perekonomian di Indonesia.  

Tabel 1.1 

Produktivitas Perkebunan dari Tahun 2011-2015 (ton/Ha)(000) 

Tahun Karet  Minyak 
Sawit 

Cengkeh Coklat  Kopi Teh Kelapa Gula 
Tebu 

Temba
kau 

2011 2.990 23.096 72 712 639 151 3.174 2.267 214 

2012 3.012 26.015 100 741 691 146 3.120 2.592 260 

2013 3.273 27.782 110 721 676 145 3.006 2.551 164 

2014 3.153 29.278 122 728 645 154 3.052 2.579 198 

2015 3.108 31.284 123 661 665 155 2961 2.623 202 

Sumber: Ditjen Perkebunan  

 Berdasarkan tabel 1.1 produksi perkebunan di Indonesia memproduksi 

untuk jenis tanaman karet pada tahun 2014 hingga 2015 mencapai kenaikan 44 

ton, sedangkan untuk minyak sawit produksi pada tahun 2015 naik mencapai 2000 

ton. Pada tahun 2014-2015 produksi gula tebu meningkat dari 2.579 ton menjadi 

2.623 ton. Sejak tahun 2011 hingga 2015 produksi terus meningkat, hal ini lah 

yang membuat industri gula tebu di Indonesia diyakini mempunyai potensi besar 

yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Industri gula di Indonesia 

pernah mengalami kejayaan pada tahun 1930. Indonesia merupakan negara 



dengan penduduk yang besar berpotensi menjadi salah satu konsumen gula 

terbesar didunia.  

Tabel 1.2 Luas Areal Tanaman Tebu dan Produktivitas tanaman tebu tahun 

2010-2015 (000Ha) 

Tahun Luas Areal / 000Ha Produktivitas Gula  (Ton/HA) 

2011 452 2.267 

2012 451 2.592 

2013 469 2.551 

2014 477 2.579 

2015 461 2.623 

Sumber: Ditjen perkebunan 

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hingga 2014 naiknya luas 

areal untuk penanaman tebu dari 469.000 Ha, menjadi 477.000 Ha dan 

produktivitas tebu pada tahun 2013 hingga 2014 juga mengalami kenaikan yakni 

dari 2.551.000 ton/ Ha menjadi 2.579.000 ton/Ha. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa perkebunan tebu untuk industri besar mengalami kemajuan mulai dari luas 

areal penanaman hingga produktivitas tebu di Indonesia. Konsumsi  ekspor gula 

di Indonesia mencapai 2,4 juta ton dengan produksi puncak mencapai kurang lebih 

3 juta ton (Sinaga, 2011). Pada tahun 2008 produksi gula dunia sebesar 166,3 juta 

ton dimana Indonesia memproduksi sebesar 2,67 juta ton gula putih dan 1,256 juta 

ton gula rafinasi. Rata-rata stok gula dunia sebesar 3,3 juta ton. Sedangkan 



konsumsi gula dunia 163 juta ton. Produksi gula dunia adalah 70 persen dari tebu 

dan 30 persen dari bit (Ditjen Industri Agro dan Kimia, 2009). Menurut Ariyanti 

(2005) Indonesia masih ketergantungan terhadap produk impor. Terdapat 29 

komoditas pangan yang masuk dalam deretan impor rutin setiap bulan Indonesia 

dari negara lain.  

 Indonesia kembali mencatatkan impor bahan pangan yang bisa dihasilkan 

dari lahan pertanian sendiri dalam bulan Januari-Agustus 2013. Hal ini 

dikarenakan permintaan domestik tak sebanding dengan produksi sehingga 

pemerintah mengimpor agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan. Salah 

satunya adalah komoditas gula tebu. Impor gula tebu Indonesia berasal dari 

Thailand, Brazil, Australia, El Savador, dan Afrika Selatan. Saat ini pemerintah 

melakukan penanaman tebu untuk mengatasi rendahnya produksi gula di 

Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia pernah mengalami masa 

kejayaan sebagai pengekspor gula. 

 Kebutuhan Indonesia akan gula akan terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan juga kenaikan pendapatan. Organisasi Gula 

Internasional menyatakan bahwa konsumsi gula akan tumbuh 4% pertahun untuk 

memenuhi kebutuhan 240 juta jiwa penduduk nasional. Berdasarkan data tahun 

2012 menunjukkan bahwa total kebutuhan konsumsi gula sebesar 2,5 juta ton per 

tahun (Kurniasari, 2015). Tebu merupakan komoditi strategis karena sebagai 

bahan baku utama dalam pembuatan gula. Pada tahun 2014 terdapat 97 

perusahaan industri tebu di Indonesia. PTPN XI adalah salah satu perusahaan 

besar milik negara yang mempunyai inti usaha di bidang gula. Perusahaan ini 

merupakan satu-satunya perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang 



mempunyai usaha komoditas tunggal, yakni gula, dengan kontribusi sekitar 16-

18% terhadap produksi nasional. Sebagian besar bahan baku berasal dari tebu 

rakyat yang diusahakan para petani sekitar melalui kemitraan dengan pabrik gula 

(PG). PTPN XI  mempunyai beberapa unit usaha Pabrik Gula yang tersebar di 

beberapa tempat, antara lain PG. Soedhono, PG. Poerwodadie, PG. Redjosarie, 

PG. Pagottan, PG. Kanigoro, PG. Kedawoeng, PG. Wonolangan, PG. Gending, 

PG. Padjarakan, PG. Djatiroto, PG. Semboro, PG. Wringin Anom. 

 Pada tahun 2011, mempunyai kapasitas PG 7.500,0 TCD (Tonne Cane per 

Day / tebu tergiling per hari), tidak termasuk jam berhenti atau 6.265,7 TCD sudah 

termasuk jam berhenti. Setelah mengalami beberapa kali revitalisasi dan 

peningkatan kapasitas, kini PG Djatiroto mampu menggiling tebu 1,1 juta-1,2 juta 

ton per tahun dan menghasilkan gula lebih dari 80.000 ton. Sejalan dengan 

program revitalisasi, pada tahun 2009 lalu kapasitas PG ini ditingkatkan dari 5.500 

menjadi 8.000 TCD. Pasokan tebu tidak hanya berasal dari lahan sendiri atau tebu 

sendiri (TS), melainkan juga dari tebu rakyat (TR) dengan petani tebu di Lumajang. 

Tingginya daya saing tebu terhadap komoditas agribisnis lain menyebabkan 

jumlah tebu di Kabupaten Lumajang melimpah. PG Djatiroto mencapai tingkat 

produksi gula milik sendiri sebesar 215.390 ton atau mencapai 101,5% dari target 

RKAP 2012 (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) sebesar 212.184 ton. 

Pencapaian tersebut tidak lepas dari realisasi rendemen rata rata sebesar 7,72% 

atau mencapai 100,2% dari RKAP 2012. Suhartanti (2009) berpendapat bahwa 

bahan baku merupakan salah satu faktor penentu dalam kelancaran proses 

produksi, sehingga setiap perusahaan harus mempunyai persediaan bahan baku 

yang mencukupi serta memadai dalam menunjang kegiatan produksi perusahaan. 

Apabila pasokan bahan baku tersendat maka kegiatan proses produksi akan 



terhambat. Terhambatnya proses produksi tentu akan berpengaruh terhadap  

tingkat output yang dihasilkan. Penurunan tingkat output ini tentu akan 

mempengaruhi tingkat penjualan yang berakibat perusahaan tidak mampu 

memenuhi permintaan konsumen. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi laba 

perusahaan dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Bahan baku dari 

gula adalah tebu, sehingga kebutuhan gula Indonesia dapat terpenuhi jika bahan 

baku yang dimiliki olah Industri gula dapat tercukupi. Bahan baku tersebut dapat 

tercukupi apabila industri gula tersebut memiliki manajemen pengadaan bahan 

baku yang optimal. Salah satu manajemen yang dilakukan untuk mengadakan 

penyediaan bahan baku tebu menjadi gula adalah manajemen tebang muat 

angkut.  

 Kegiatan tebang muat angkut merupakan salah tugas pokok bagian 

tanaman yang sangat penting. Ketepatan dan kecermatan dalam perencanaan 

dan pelaksanaannya mempunyai andil yang sangat dominan dalam satu 

rangkaian budidaya panen dan proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Tugas dan kewajiban tebang muat angkut adalah melakukan panen untuk 

mendapatkan gula yang tertinggi dan menyediakan kebutuhan bahan baku giling 

sesuai kapasitas pabrik secara kontinyu dengan kualitas yang baik serta 

mengakomodasi kepentingan tebu sendiri (TS) dan tebu rakyat (TR).  

 Pemanenan tebu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yakni 

pemanenan tebu secara manual, dan pemanenan tebu secara mekanis. Alat muat 

angkut juga dibagi dua yaitu alat muat angkut manual dan mekanis. Alat muat 

angkut secara mekanis menggunakan sugarcane loader. Sugarcane loader sendiri 

digunakan oleh pihak industri gula. Pihak industri kesulitan memperoleh tenaga 



kerja tebang tebu karena adanya persaingan memperoleh tenaga kerja tebang 

tebu, kapasitas tebang tebu mesin panen tebu jauh lebih besar dibanding tenaga 

kerja tebang tebu, sehingga penggunaan sugarcane loader mempunyai manfaat 

untuk manajameen. Berdasarkan latar belakang diatas maka topik untuk karya 

tulis diatas adalah “MANFAAT PENGGUNAAN SUGARCANE LOADER 

TERHADAP MANAJEMEN TEBANG MUAT ANGKUT DI PG DJATIROTO, 

LUMAJANG” 

 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

    1.  Bagaimana manajemen tebang muat angkut dalam pengadaaan bahan 

baku tebu untuk masa giling di PG. Djatiroto, Lumajang ? 

    2. Bagaimana manfaat sugarcane loader terhadap kinerja manajemen PG 

 Djatiroto, Lumajang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk melihat manfaat ekonomi, manfaat teknis, dan manfaat pemberdayaan 

masyarakat dari sugarcane loader terhadap kinerja manajemen  tebang muat 

angkut di Pabrik Gula Jatiroto Kabupaten Lumajang. 

2. Untuk membandingkan efektivitas tebang muat angkut manual dan sugarcane  



1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

   1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menguji teori yang telah 

 dipelajari dan  diaplikasikan ke dunia nyata.  

   2.  Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

 melakukan penelitian yang lebih lanjut terutama berkaitan dengan 

 produksi, teknologi bagi petani tebu. 

   3.  Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah 

 Untuk mengetahui manfaat  sugarcane loader terhadap 

perekonomian PG Djatiroto, pemberdayaan  masyarakat dan 

manfaat secara teknis.  

 Sebagai Referensi bagi perusahaan PG Djatiroto dan perusahaan 

gula yang lain dalam hal pemanfaatan sugarcane loader.  

 

 


