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ABSTRAK  

DINIYARSI APRIANI. Analisis Penyerapan dan Produktivitas Tenaga 

Kerja Pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Dibimbing 

oleh Bapak Ir. Syarif Husni, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Ir. Broto 

Handoko, SU selaku pembimbing pendamping.  

  Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis besarnya penyerapan 

tenaga kerja pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat kabupaten Dompu; (2) 

Menganalisis produktivitas tenaga kerja pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu; (3) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi petani 

tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis adalah 

petani yang melakukan usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabuparen Dompu. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Doropeti dan Desa Pekat Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu. Desa Doropeti dan Desa Pekat dipilih secara 

“Purposive Sampling” dengan pertimbangan Desa Doropeti dan Desa Pekat 

memiliki lahan produksi tebu terluas. Jumlah petani responden ditentukan secara 

“Quota Sampling” yaitu sebanyak 87 orang responden. Data yang digunakan 

berupa data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kulaitatif dan 

kuantitaif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui hambatan pada 

usahatani tebu dan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

penyerapan tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja.     

Hasil penelitian menujukkan bahwa : (1) Penyerapan tenaga kerja mulai dari 

pengolahan lahan sampai panen menggunakan tenaga kerja sebesar 166,51 

HKO/LLG (2,02 ha) atau 82,43 HKO/hektar; (2) Produksi tebu sebesar 123,77 

ton /LLG (2,02 ha) atau 61,27 ton/hektar; (3)  Tingkat produktivitas tenaga kerja 

sebesar 0,74 ton/HKO atau sebesar Rp 297.328/HKO dan nilai produktivitas 

tenaga kerja lebih besar dari tingkat upah yang berlaku (Rp 70.000); (4) 

Hambatan terbanyak yang dikeluhkan petani responden adalah hewan 

pengganggu sebanyak 56 petani responden serta pembayaran produk yang tidak 

tepat waktu sebanyak 20 petani responden.       

 

Kata kunci : Tenaga Kerja, Penyerapan, Produktivitas. 

ABSTRACT 
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 DINIYARSI APRIANI. Labor Absorption and Productivity Analysis in 

Sugarcane Farming in Pekat District, Dompu Regency. Supervised by Mr. Ir. 

Syarif Husni, M.Si as the main supervisor and Mr. Ir. Broto Handoko, SU as co-

supervisor. 

 The purposive of this research are: (1) to analyze the amount of labor 

absorption in sugarcane farming in Pekat sub-district, Dompu district; (2) 

Analyzing labor productivity in sugarcane farming in Pekat District, Dompu 

Regency; (3) Knowing the obstacles faced by sugarcane farmers in Pekat District, 

Dompu Regency. 

 The method used in this research is descriptive method and data 

collection techniques are carried out with survey techniques. The unit of analysis 

is the farmers who do sugarcane farming in the Dompu Regency of Pekat 

Kabuparen. This research will be carried out in Doropeti Village and Pekat 

Village, Pekat District, Dompu Regency. Doropeti Village and Pekat Village were 

selected as "Purposive Sampling" with the consideration that Doropeti Village 

and Pekat Village had the largest sugarcane production land. The number of 

respondent farmers was determined by Quota Sampling, as many as 87 

respondents. The data used in the form of primary data and secondary data were 

analyzed in a quantitative and quantitative manner. qualitative analysis is used to 

find out the obstacless on sugarcane farming and quantitative analysis is used to 

determine how much labor absorption and labor productivity level. 

 The results of the study show that: (1) Absorption of labor from land 

processing to harvest uses labor at 166,51 HKO per LLG (2.02) or 82,43 HKO 

per hectare; (2) Sugar cane production is 123,77 tons per LLG (2.02 ha) or 61,27 

tons per hectare. (3) The level of labor productivity in sugarcane in Pekat District 

Dompu Regency is 0,74 tons/HKO or Rp 297.328/HKO and the labor productivity 

valueis higher than the prevailing wage rate (Rp 70.000); (4) The most obstacles 

complained by respondents were disturbing animals, as many as 56 respondent 

farmers and improper product payments system as many as 20 respondents. 

  

Keywords: Labor, Absorption, Productivity  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang perekonomian daerahnya didominasi oleh sektor pertanian, 

khususnya subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor 

peternakan, dan subsektor perikanan. Dompu dipilih sebagai lokasi perluasan 

areal tebu karena memenuhi kesesuaian teknis agroklimat budidaya tebu yang 

didukung dengan topografi lahannya yang rata dan di Kabupaten Dompu juga 

terdapat Pabrik Gula Tambora Sugar Estate atau yang lebih dikenal dengan PT. 

Sukses Mantap Sejahtera (SMS). (Sabrina, 2015). 

Kecamatan Pekat merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten 

Dompu penghasil tebu terbesar di Kabupaten Dompu dengan luas areal tanam 
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2.003,00 ha dengan produksi sebesar 49.674,81 ton pada tahun 2016. Semakin 

luas lahan tebu maka semakin banyak membutuhkan tenaga kerja mulai dari 

proses penanaman sampai  dengan panen serta pascapanen. Karena tenaga kerja 

merupakan faktor produksi yang penting pada setiap kegiatan usahatani. (Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2017).  

Faktor tenaga kerja dalam usahatani memiliki ciri-ciri khas, seperti: 

kebutuhan akan tenaga kerja dalam usahatani untuk tiap hektarnya tidak 

berkesinambungan dan tidak merata serta sangat terbatas, kebutuhan akan tenaga 

kerja dalam usahatani tidak sama, tidak mudah distandarisasi. Sehingga 

pencapaian produktivitas tenaga kerja tidak dapat ditentukan secara efektif.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk 

dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penyerapan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja Pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis besarnya penyerapan tenaga 

kerja pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu; (2) 

Menganalisis produktivitas tenaga kerja pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu;  (3) Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan usahatani tebu 

di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis adalah 

petani yang melakukan pola usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Doropeti dan Desa Pekat 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Desa Doropeti dan Desa Pekat dipilih 

secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan dengan Desa Doropeti dan 

Desa Pekat memiliki lahan produksi tebu terluas. 

Total populasi petani pada kedua desa sebanyak 694 orang petani, 

selanjutnya jumlah petani responden di tentukan secara Quota Sampling sebanyak 

87 orang responden yang terditribusi secara Propotional Sampling, yaitu 51 

responden di Desa Doropeti; 36 responden di Desa Pekat. Data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dan sumber data adalah data primer dan 

data sekunder. 

 

Analisis Data. 
1. Untuk mengetahui besarnya penyerapan tenaga kerja maka digunakan rumus 

sebagai berikut (Sadyadarma, 1984). 

P =    
Keterangan :  

 P = curahan waktu kerja (HKO) 

 t  = jumlah tenaga kerja (orang) 

 h = jumlah hari kerja yang digunakan (hari) 

 j  = jumlah jam kerja yang digunakan dalam satu hari (jam) 

 7 = standar kerja orang dalam satu hari (jam) 
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2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja maka dilihat 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu dengan rumus sebagai berikut (Ken Suratiyah, 2015). 

Produktivitas tenaga kerja =  

3. Hambatan 

Untuk mengetahui hambatan-hambatan petani dalam pelaksanaan ushatani tebu 

maka dilakukan wawancara langsung dengan petani. Data yang diperoleh 

diinventarisasikan dan analisis secara deskriptif yaitu membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga, luas lahan garapan serta pengalaman berusahatani. 

Umur Responden. Umur petani berkisar 15–64 tahun dengan rata-rata  umur 

45 tahun. Responden pada kisaran `5-30 tahun sebanyak  5 orang (5,75%) dan terdapat 36 

orang (41,38%) pada kisaran umur 31-45 tahun. Responden pada kisaran umur 46-64 

sebanyak 46 orang (52,87%).  

Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan formal merupakan salah satu faktor 

penting yang menentukan kualitas sumberdaya manusia di suatu wilayah. Demikian juga 

tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani responden tentu saja memberi pengaruh 

terhadap kemampuan petani melakukan pengelolaan usahataninya. Tingkat pendidikan 

petani responden yaitu 32,18% SD, 26,44% yang berpendidikan SMP, 35,63% yang 

tamat SMA, 5,75% yang sarjana (S1). 

Jumlah Anggota Keluarga. Jumlah anggota keluarga menunjukan jumlah 

tanggungan keluarga yang dimiliki, yang mana akan menggambarkan besarnya 

beban yang harus ditanggung oleh petani sebagai kepala rumah tangga. Semakin 

besar jumlah anggota keluarga semakin besar pula beban yang disandang dan 

sebaliknya. Jumlah anggota keluarga petani responden di daerah penelitian 1-2 

orang yaitu sebanyak 30 responden (34,48%), dan 3–4 orang sebanyak 53 

responden (60,92%), dan ≥5 orang sebanyak 4 responden (4,60%) dengan rata-rata 

jumlah anggota keluarga adalah 3 orang. 
Luas Lahan Garapan. Luas lahan garapan sangat mempengaruhi jumlah 

produksi yang diperoleh, semakin luas lahan garapan yang digunakan petani 

untuk usahatani maka semakin besar produksi yang akan diperoleh. Rata-rata luas 

lahan garapan petani di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu adalah dengan 

kisaran 1-4 ha. Petani yang memiliki luas lahan 1–2 ha sebanyak 65 (74,71%) dan 

petani yang memiliki lahan garapan berkisar 3 – 4 ha sebanyak 22 orang dengan 

persentase 25,29%.   

Pengalaman Berusahatani. pengalaman berusahatani petani responden 

sangat rendah dalam melakukan usahatani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

responden yang memiliki pengalaman berusahatani 3-4 tahun sebanyak 87 orang, 

dengan rata-rata pengalaman berusahatani 3 tahun.  
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Gambaran Umum Pola Usahatani.  

Lahan usahatani di daerah transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu, merupakan lahan kering. Pola usahatani yang digunakan oleh 

petani di daerah transmigrasi beraneka ragam. Berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat 13 pola usahatani yang digunakan petani. Usahatani tanaman yang 

dilakukan cenderung monokultur. Selain usahatani tanaman, petani juga 

melakukan pola usahatani yang mengkombinasikan usahatani tanaman dan usaha 

ternak. Di antara petani di daerah transmigrasi juga menanam tanaman 

perkebunan seperti pisang, dan tanaman tahunan yaitu mangga. Namun demikian 

hasil yang diperoleh umumnya untuk di konsumsi sendiri. 

 

Gambaran Umum Tanaman Tebu 

 Lahan usahatani di Desa Doropeti dan Desa Pekat di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu merupakan lahan kering. Pengolahan Lahan dilakukan dengan 

cara dibajak menggunakan traktor sedalam 15-20 cm, Proses pembajakan 

dilakukan pada tanah kering dengan tujuan untuk menjadikannya gembur. Semua 

petani responden menggunakan traktor untuk pembajakan. Penanaman tebu di 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dilakukan secara manual dengan cara batang 

tebu sepanjang 20 cm atau 4-5 mata tunas diletakkan di alur-alur tanam yang 

sudah dibuat sedalam 20 cm dan harus segera ditutup tanah (setebal 5 – 10 cm) 

agar bibit tidak kering kepanasan dengan jarak tanam 1,5 x 1,7 meter, untuk 1 ha 

lahan diperlukan bibit ± 3.950 batang. Kegiatan pemeliharaan tanaman tebu 

meliputi pemupukan, penyiangan dan penyemprotan. Petani responden biasanya 

mulai melakukan pemanenan ketika tanaman tebu berumur 8–9 bulan dimana 

daun-daun tebu telah mengering semua. Kegiatan pemanenan dilakukan 1 kali 

setahun. Pemanenan usahatani tebu menggunakan tenaga kerja dalam keluarga 

dan tenaga kerja luar keluarga. Setelah dilakukan pemanenan batang tebu 

diangkut dan dibawa ke Perusahaan untuk dijual dan dilakukan pengolahan 

dengan menggunakan truk sewaan. Pengangkutan tebu ke dalam truk dilakukan 

dengan menggunakan tenaga manusia. Petani tebu di Kecamatan Pekat baik 

petani mitra maupun petani bansos mendapat jaminan kepastian pasar produksi 

dari PT. SMS. Karena petani bermitra dengan PT.SMS. 

 

Biaya Produksi Pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat Kab. Dompu.  

 Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, 

baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. Biaya 

produksi pada usahatani tebu terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya 

variabel (variable cost) merupakan biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh. Biaya variabel meliputi biaya saprodi dan tenaga kerja. 

Sedangkan biaya tetap (fixed cost) yaitu biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan 

terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Biaya 

tetap meliputi biaya penyusutan alat, sewa lahan dan pajak tanah (Soekartawi. 

1995). Adapun rincian biaya produksi yang dikeluarkan petani selama usahatani 

tebu disajikan pada Tabel 4.1. berikut : 

Tabel 4.1. Rata-Rata Biaya Produksi Petani Responden di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu Tahun 2017 
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No Jenis dan 

Komponen Biaya 

Per LLG 

(2,02 Ha) (Rp) 

Persentase 

(%) 

Per Hektar 

 (Rp) 

Persentase 

(%) 

1. Biaya Variabel 

a. Biaya Saprodi 

b. Tenaga Kerja 

c. Biaya Lain-lain 

Sub Total 

 

5.555.902,37 

11.427.758,62 

9.478.029,98 

26.461.690,97 

 

19,82 

40,77 

33,82 

94,42 

 

2.750.446,72 

5.657.306,25 

4.692.094,05 

13.099.847,02 

 

19,82 

40,77 

33,82 

94,42 

2. Biaya Tetap 

a. Pajak 

b. Penyusutan Alat 

c. Bunga pinjaman 

Sub Total 

 

141.609,20 

34.640,80 

1.388.975,59 

1.565.225,60 

 

0,51 

1,12 

4,96 

5,58 

 

70.103,56 

17.148,91 

687.611,68 

774.864,15 

 

0,51 

1,12 

4,96 

5,58 

3. Biaya Total 28.026.916,56 100,00 13.874.711,17 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 

Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya 

produksi yang diperoleh. Dalam penelitian ini biaya variabel adalah besarnya 

jumlah biaya yang dikeluarkan petani untuk pengadaan benih, pupuk, pestisida 

tenaga kerja dan biaya lain-lain yang digunakan dalam usahatani tebu. 

Rincian besarnya biaya variabel yang dikeluarkan petani pada usahatani 

tebu dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rata-rata Biaya variabel yang dikeluarkan Petani Responden di   

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Tahun 2017. 

No. Uraian Per Luas Lahan Garapan 

(2,02 Ha) 

Per Hektar 

 (1 Ha) 

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) 

1. 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Bibit (Btg) 

Pupuk (Kg) 

a. Urea 

b. NPK 

c. Pupuk Kandang 

    Sub Total 

Pestisida (L) 

a. Elang 

b. Nufaris 

c. Gramaxone 

d. Roundup 

Sub Total 

Tenaga Kerja 

(HKO) 

a. Pengolahan 

Tanah 

b. Penanaman 

c. Pemupukan I 

d. Pemupukan II 

7.877,47 

 

557,87 

399,43 

5,92 

963,22 

 

7.55 

6,25 

0,77 

0,97 

15,54 

 

 

28,90 

 

22,11 

16,10 

15,13 

1.969.367,82 

 

1.171.534,48 

1.198.275,86 

5.919,54 

2.375.729,88 

 

596.781,61 

482.643,68 

44.482,83 

86.896,55 

1.210.804,67 

 

 

2.022.988,51 

 

1.514.310,34 

1.097.471,26 

1.032.873,56 

3.899,74 

 

276,18 

197,74 

2,93 

476,84 

 

3,74 

3,10 

0,38 

0,48 

7,69 

 

 

14,31 

 

10,94 

7,97 

7,49 

974.934,56 

 

579.967,57 

593.205,87 

2.930,47 

1.176.103,91 

 

295.436,44 

238.932,51 

22.021,20 

43.018,09 

599.408,25 

 

 

1.001.479,46 

 

749.658,59 

543.302,61 

511.323,55 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

e. Penyiangan I 

f. Penyiangan II 

g. Penyemprotan 

h. Pemanenan  

i. Pengangkutan 

Sub Total  

Biaya Lain-lain 

(Rp) 

a. Sewa Mobil 

b. Sewa Sling 

Sub Total 

14,59 

13,63 

3,59 

30,12 

22,36 

166,51 

 

 

 

994.942,53 

919.655,17 

235.172,41 

2.045.402,30 

1.564.942,53 

11.427.758,62 

 

5.575.311,75 

3.902.718,23 

9.478.029,98 

7,22 

6,75 

1,78 

14,91 

11,07 

82,43 

 

492.545,81 

455.274,84 

116.421,99 

1.012.575,40 

774.724,02 

5.657.306,25 

 

2.760.055,32 

1.932.038,73 

4.692.094,05 

Jumlah  26.461.690,97  13.099.847,01 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Pada Tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa besarnya biaya variabel yang 

dikeluarkan petani responden yakni Rp 26.461.690,97/LLG (2,02 ha) atau Rp 

13.099.847,01/ha. dan biaya variabel terendah adalah biaya pestisida yaitu rata-

rata sebesar Rp 1.210.804,67 per luas lahan garapan (2,02 ha) atau Rp 599.408,25  

per hektar. Penggunaan pestisida menjadi biaya terendah karena di daerah 

penelitian petani responden tidak terlalu melakukan penyemprotan pestisida 

dengan anggapan bahwa ancaman terbesar pada usahatani mereka adalah hewan 

pengganggu (babi, monyet, sapi dan kerbau) bukan hama dan penyakit.  

Biaya variabel tertinggi pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat adalah 

biaya tenaga kerja. Rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani 

responden sebesar Rp 11.427.758,62 per luas lahan garapan (2,02 ha) atau sebesar 

Rp 5.657.306,25 per hektar. Hal  ini dikarenakan pada saat kegiatan usahataninya, 

petani responden membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan beberapa 

jenis kegiatan lainnya. Sehingga biaya yang dikeluarkan petani lebih banyak pada 

kegiatan tersebut.  

Penggunaan tenaga kerja yang paling banyak mengeluarkan biaya pada 

usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu adalah Penggunaan tenaga 

kerja untuk pemanenan. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pemanenan 

sebesar Rp 2.045.405,30 per luas lahan garapan (2,02 ha) atau Rp 1.012.575.40 

per hektar.  

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa rata-rata biaya lain-lain yang 

dikeluarkan petani responden tebu sebesar Rp 9.478.029,98 per luas lahan 

garapan (2,02 ha) atau Rp 3.902.718,23 per hektar.  Dari kedua biaya di atas, 

biaya sewa mobil (truk) yang mengangkut tebu dari lahan garapan menuju 

perusahaan merupakan biaya yang paling besar dengan rata-rata per luas lahan 

garapan (2,02 ha) sebesar Rp 5.575.311,75 atau Rp 2.760.055,32 per hektar. 

Komponen biaya angkut adalah biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dari 

lahan sampai ke pabrik.  

 

Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus 

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Dalam 
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penelitian ini biaya tetap merupakan penjumlahan dari biaya penyusutan, pajak 

dan biaya lain-lain. 

 Tabel 4.3. Rata-Rata Biaya Tetap Petani Responden di Kecamatan Pekat             

Kabupaten Dompu Tahun 2017 

No. Biaya Tetap Per LLG (2,02 Ha) 

(Rp)  

Per Hektar (1 Ha) 

 (Rp) 

1 

 

 

 

 

Penyusutan alat 

a. Cangkul 

b. Parang 

c. Sabit 

d. Tarpal  

Sub Total 

 

1.724,14 

21.896,55 

7.916,67 

3.103,45 

34.640,81 

 

853,53 

10.839,88 

3.919,14 

1.536,36 

  17.148,91 

2 Pajak Lahan 141.609,20 70.103,56 

3 Bunga Pinjaman 1.388.975,59 687.611,68 

Jumlah 1.565.225,60 774.864,15 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

Pada Tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa rata-rata biaya penyusutan alat 

petani responden pada usahatani tebu sebesar Rp 34.640,81 per luas lahan garapan 

(2,02 hektar) atau Rp 17.148,91 per hektar. Biaya penyusutan tertinggi per luas 

lahan garapan adalah pada parang dengan nilai rata-rata sebesar Rp 21.896,55 per 

luas lahan garapan (2,02 ha) atau Rp 10.839,88 per hektar sedangkan biaya 

penyusutan terendah per luas lahan garapan adalah pada cangkul dengan nilai 

rata-rata sebesar Rp 1.724,14 per luas lahan garapan (2,02 ha) atau Rp 853,53 per 

hektar, hal ini dikarenakan di daerah penelitian petani responden jarang 

melakukan pengolahan lahan sendiri. Jumlah tinggi rendahnya biaya penyusutan 

ditentukan oleh jumlah alat yang digunakan, harga alat, nilai sisa dan umur 

ekonomis.  

Selain penyusutan alat, biaya tetap yang juga diperhitungkan dalam 

penelitian ini adalah pajak lahan. Petani membayar pajak sebesar Rp 

70.000/hektar. Rata-rata biaya pajak petani responden pada usahatani tebu sebesar 

Rp 141.609,20 per luas lahan garapan (2,02 hektar) atau sebesar Rp 70.103,56 per 

hektar. 

 Bunga pinjaman pada penelitian ini adalah bunga yang di tetapkan 

perusahaan mitra (PT. SMS) kepada petani mitra. Besarnya bunga pinjaman yang 

ditetapkan perusahaan mitra sebesar 25% dalam sekali musim tanam dimana 

pengembalian dilakukan dalam jangka waktu satu kali produksi dengan cara 

langsung memotong nilai produksi petani. Jenis produk pinjaman yang 

ditawarkan perusahaan kepada petani bermacam-macam mulai dari bibit, pupuk, 

pestisida dan uang tunai. Total pinjaman sebesar Rp 5.555.902,98 per luas lahan 

garapan atau Rp 2.750.446,72 sehingga bunga pinjaman per luas lahan garapan 

(2,02 ha) yaitu sebesar Rp 1.388.975,59 dan Rp 687.611,68 per hektar.  

 

Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani Tebu 

Produksi dalam penelitian ini adalah jumlah fisik tebu yang dihasilkan 

petani responden dalam satuan ton. Nilai produksi (penerimaan) adalah jumlah 

produksi tebu (ton) dikalikan dengan harga persatuan ton yang dinyatakan dalam 
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rupiah. Pendapatan diperoleh dari selisih antara nilai produksi dengan biaya 

produksi pada usahatani tebu. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Rata-Rata Produski, Nilai Produksi, Biaya Produksi, dan Pendapatan  

Petani Responden Pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu 2017  

No Uraian Per LLG 

(2,02 Ha) (Rp) 

Per Hektar 

 (Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Produksi (ton) 

Harga (Rp/ton) 

Nilai Produksi (Rp) 

Biaya Produksi (Rp) 

Pendapatan (Rp) 

123,77 

400.000,00 

49.508.045,98 

28.026.916,56 

21.481.129,42 

61,27 

400.000,00 

24.508.933,65 

13.874.711,17 

10.634.222,48 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Pada Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi tebu yang 

dihasilkan petani responden di daerah penelitian adalah sebesar 123,77 ton per 

2,02 hektar atau sebesar 61,27 ton per hektar. Nilai produksi rata-rata yang 

diperoleh petani responden pada usahatani tebu sebesar Rp 49.508.045,98 per luas 

lahan garapan (2,02 hektar) atau Rp 24.508.933,65 per hektar dengan kepastian 

harga dari perusahaan rata-rata per ton sebesar Rp 400.000. Besar kecilnya nilai 

produksi tergantung dari jumlah produksi dan harga jual produk. Semakin banyak 

produksi yang dihasilkan yang diikuti dengan tingginya harga jual produk 

persatuan, maka nilai produksi akan semakin besar, sebaliknya semakin sedikit 

jumlah produksi yang dihasilkan dan rendahnya harga jual maka nilai produksi 

semakin rendah. Dengan demikian besar kecilnya nilai produksi akan sangat 

berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima petani.  

Pendapatan rata-rata yang diperoleh petani responden per luas lahan 

garapan (2,02 ha) sebesar Rp 21.481.129,42 atau Rp 10.634.222,48 per hektar, 

tinggi rendahnya pendapatan usahatani tebu dipengaruhi oleh besarnya biaya 

produksi yang dikorbankan dan nilai produksi yang diperoleh, disamping itu juga 

faktor harga saat penjualan juga mempengaruhi pendapatan usahatani tebu.  

 

Penyerapan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Usahatani Tebu di 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja pada usahatani tebu ini adalah dipengaruhi oleh 

jenis pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan dan ketersediaan tenaga 

kerja baik yang berasal dari dalam keluarga maupun yang berasal dari luar 

keluarga. 

Usahatani tebu memiliki tahapan pekerjaan yang banyak dan tiap jenis 

pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang berbeda beda jumlahnya. 

Secara rinci penyerapan tenaga kerja baik tenaga kerja dalam keluarga maupun 

luar keluarga pada usahatani tebu disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5.  Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu Tahun 2017. 



10 
 

 

No. Jenis Kegiatan  TKDK 

(HKO) 

TKLK 

(HKO) 

Per LLG 

(2,02 Ha) 

Per Ha 

(1,00 Ha) 

Persentase 

(%) 

    Total HKO Total HKO  

1. Pengolahan Lahan - 28,90 28,90 14,31 17,36 

2. Penanaman 3,45 18,66 22,11 10,94 13,28 

3. Pemeliharaan      

 a. Pemupukan I 2.94 13,16 16,10 7,97 9,67 

 b. Pemupukan II 2,58 12,55 15,13 7,49 9,09 

 c. Penyiangan I  2,61 11,98 14,59 7,22 8,76 

 d. Penyiangan II 2,63 11,00 13,63 6,75 8,19 

 e. Penyemprotan  0,62 2,97 3,59 1,78 2,15 

4. Panen  1,03 29,09 30,12 14,91 18,09 

5. Pengangkutan - 22,36 22,36 11,07 13,43 

 Jumlah 15,86 150,65 166,51 82,43 100,00 

Sumber : Data Primer diolah, 2018. 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa total penggunaan tenaga kerja pada 

usahatani tebu yaitu sebesar 166,51 HKO/LLG (2,02 ha) atau sebesar 82,43 

HKO/ha. Tenaga kerja diluar keluarga lebih banyak digunakan dari pada tenaga 

kerja dalam keluarga. Penyerapan tenaga kerja tertinggi pada kegiatan pemanenan 

yaitu sebesar 30,12 HKO/LLG (2,02 ha) atau 14,91 HKO/ha dengan persentase 

sebesar 18,09% dan penyerapan tenaga kerja terendah yaitu pada kegiatan 

penyemprotan sebesar 3,59 HKO/LLG (2,02 ha) atau 1,78 HKO/ha dengan 

persentase sebesar 2,15%.  

Produktivitas Tenaga Kerja  

 Produktivitas tenaga kerja dalam penelitian ini adalah kemampuan tenaga 

kerja (per satuan tenaga kerja) dalam menghasilkan suatu produk. Besarnya 

produktivitas tenaga kerja atau usahatani dapat dihitung melalui perbandingan 

antara total produksi yang diperoleh dengan total penyerapan tenaga kerja 

(Suratiyah, 2015). Produktivitas tenaga kerja pada usahatani tebu di Kecamatan 

Pekat kabupaten Dompu tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Pada Usahatani Tebu di 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Tahun 2017.   

No. Uraian Besaran 

1. Luas Lahan Garapan (ha) 2,02 

2. Produksi (ton/LLG) 123,77 

3. Penyerapan Tenaga Kerja (HKO/LLG) 166,51 

4. Produktivitas Tenaga Kerja (ton/HKO) 0,74 

5. Nilai Produksi (Rp/LLG) 49.508.045,98 

6. Nilai Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/HKO) 297.328 

Sumber : Data Primer diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.6. bahwa produksi tebu di Kecamatan Pekat sebesar 

123,77 ton/LLG (2,02 ha) dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 166,51 

HKO per luas lahan garapan (2,02 ha) sehingga diperoleh produktivitas tenaga 

kerja per luas lahan garapan (2,02 ha) pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

sebesar 0,74 ton/HKO. Nilai tersebut berarti setiap satu HKO dapat menghasilkan 

produksi sebesar 0,74 ton tebu. Nilai produksi sebesar Rp 49.508.045,98 per luas 
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lahan garapan (2,02 ha) dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 166,51 

HKO per luas lahan garapan (2,02 ha) sehingga diperoleh  nilai produktivitas 

tenaga kerja sebesar Rp 297.328/HKO.  

Semakin tinggi tingkat produksi maka akan semakin tinggi pula tingkat 

produktivitas tenaga kerja. Tingginya produksi pada usahatni tebu juga dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sarana produksi (pupuk dan obat-obatan). 

Hambatan dalam Usahatani Tebu 

Dalam setiap kegiatan usahatani pasti tidak pernah luput dari hambatan-

hambatan yang dapat menghambat aktivitas usahatani tersebut dalam mencapai 

tujuannya. Hambatan tersebut perlu diketahui agar nantinya petani dapat 

mengatasi permasalahan tersebut dan dapat menguntungkan usahataninya secara 

terus menerus. Dalam melakukan usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu ditemukan beberapa hamabatn yang masih sulit dihadapi petani. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7.  Hambatan yang dihadapi Petani Tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten  

Dompu Tahun 2017. 

No. Hambatan Jumlah 

(Orang) 

Persentase (%) 

1. Serangan Hewan Pengganggu 56 64,37 

2. Sistem Pembayaran Produk 20 22,99 

3. Serangan Hewan Pengganggu + 

Sistem Pembayaran Produk 

11 12,64 

Jumlah 87 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas dapat dilihat bahwa serangan hewan 

pengganggu merupakan hambatan yang dikeluhkan terbanyak oleh petani 

responden. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah petani responden dengan keluhan 

serangan hewan penganggu sebanyak 56 orang (64,37%) dari seluruh jumlah 

petani responden. Hewan pengganggu yang sering merusak tanaman tebu yaitu 

monyet, babi, sapi dan kerbau. Banyaknya hewan pengganggu akan berpengaruh 

terhadap produksi tebu, semakin banyak hewan pengganggu maka semakin 

menurun produksi tebu yang dihasilkan. Semakin sedikit hewan pengganggu 

maka semakin tinggi produksi tebu.  

Dalam penanganan terhadap serangan hewan pengganggu tanaman petani 

harus melakukan usaha penanganan dengan melakukan pemagaran antar lahan 

produksi sehingga hewan pengganggu tidak dapat masuk dalam lahan produksi. 

Kurangnya usaha pencegahan merupakan faktor yang menyebabkan banyaknya 

hewan pengganggu pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

Sehingga petani disarankan untuk lebih meningkatkan usaha pencegahan seperti 

pembuatan pagar untuk melindungi tanaman dari hewan penganggu.  

Hambatan sistem pembayaran produk dikeluhkan sebanyak 20 orang 

petani atau sebesar (22,99%) dari seluruh jumlah responden, hal ini disebabkan 

sistem pembayaran hasil produksi oleh perusahaan yang tidak tepat waktu. 
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  Sedangkan kombinasi hambatan serangan hewan pengganggu dan sistem 

pembayaran produk yang tidak tepat waktu menjadi hambatan yang dikeluhkan 

oleh petani respoden sebanyak 11 orang (12,64%) dari seluruh jumlah responden. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penyerapan tenaga kerja pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pemanenan menggunakan 

tenaga kerja sebesar 166,51 HKO/LLG (2,02 hektar) atau 82,43 HKO/ha. 

2. Produksi tebu sebesar 123,77 ton per LLG (2,02 ha) atau 61,27 ton per hektar.   

3. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu sebesar 0,74 ton/HKO atau sebesar Rp 297.328/HKO dan 

nilai produktivitas tenaga kerja lebih besar dari tingkat upah yang berlaku (Rp 

70.000). 

4. Hambatan terbanyak yang dikeluhkan petani responden tebu adalah hewan 

pengganggu sebanyak 56 petani responden dan sistem pembayaran produk 

yang tidak menentu sebanyak 20 petani responden dan ada 11 petani responden 

yang memiliki kombinasi hambatan yaitu sistem pembayaran produk yang 

tidak tepat waktu dan serangan hewan pengganggu. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan maka 

dapat diajukan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada perusahaan agar tepat waktu dalam pembayaran hasil 

produksi petani. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada petani dalam 

membuat pagar pembatas antar lahan produksi agar terhindar dari hewan 

pengganggu. 
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