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ANALISIS FINANSIAL USAHATANI TEBU 

DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU 
Finansial Analysis of Sugarcane Farming in Pekat District, Dompu Regency 

Cucu Mariam*, Ir. Anwar, MP.**, dan Ir. Sri Supartiningsih, MP.** 

ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui pendapatan 

usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. (2) Untuk mengetahu 

kelayakan usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupatan Dompu. (3) Untuk 

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi petani tebu dalam melakukan 

usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis adalah usahtani tebu yang diusahakan oleh individu atau petani di 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Daerah penelitian ini ditentukan secara 

purposive sampling, yaitu: Desa Pekat dan Desa Doropeti. Penentuan jumlah 

responden ditetapkan secara proportional sampling. Jenis data yang digunakan adalah 

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

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan yang diperoleh petani 

tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebesar Rp. 28.545.573 per luas lahan 

garapan atau Rp. 13.277.011 per hektar. (2) Dilihat dari aspek finansial usahatani tebu 

di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu layak untuk dikembangkan, nilai R/C sebesar 

2,06 lebih dari 1, harga Rp 300.000 per ton. Produksi sebanyak 176 Ton/LLG atau 82 

ton per hektar, penerimaan 52.755.000 Rp/Ton per LLG atau 24.537.209 Rp/Ton per 

hektar, BEP harga Rp 156.816 per LLG dan Rp. 152.617 per hektar, BEP produksi 1.47 

Ton/LLG atau 0.66 Ton/Ha, dan BEP penerimaan Rp 441.521/LLG atau Rp 

205.359/Ha, serta nilai rentabilitas usahatani tebu sebesar 117,9% lebih besar dari 

tingkat bunga bank sebesar 18%. (3) Kendala terbanyak yang dikeluhkan petani 

responden tebu adalah hewan pengganggu dan sistem pembayaran produk yang tidak 

menentu. Kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan 

petani, sedangkan pihak perusahaan juga perlu memperhitungkan kembali seluruh 

produksi tebu yang diterima oleh pabrik, serta memperhitungkan jumlah pengeluaran 

biaya-biaya seperti (bibit, pupuk, pestisida, dll), guna menghindari terjadinya 

kekeliriuan dalam pembayaran yang dapat merugikan kedua belah pihak. 
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ABSTRACT 

  

The purpose of this study is to: (1) To determine the income of sugarcane 

farming in Pekat District, Dompu Regency. (2) To fine out the feasibility of sugarcane 

farming in the Pekat District of Dompu Regency. (3) To find out the obstacles faced by 

sugarcane farmers in conducting sugarcane farming in Pekat District, Dompu 

Regency. 

The method used in this research is descriptive method with the unit of 

analysis is the cultivation of sugarcane cultivated by individuals or farmers in Pekat 

District, Dompu Regency. The area of this study was determined by purposive 

sampling, namely: Pekat Village and Doropeti Village. Determination of the number 

of respondents is determined by proportional sampling. The types of data used are 

quantitative an qualitative data, and sources are primary and secondary data. 

The results showed that: (1) Revenues earned by sugar cane farmers in Pekat 

District, Dompu Regency were Rp 28.545.573 per arable land area or Rp 13.277.011 

per hectare. (2) Judging from the financial aspect of sugarcane farming in Pekat 

District, Dompu Regency, it is feasible to develop, the R/C value of 2,06 is more than 

1, the price of Rp 300.000 per ton. Production of 176 tons/LLG or 82 tons per hectare, 

revenue of Rp 52.755.000/ton per LLG or Rp 24.537.209/ton per hectare, BEP at Rp 

156.816 per LLG and Rp 152.617 per hectare, BEP production of 1,47 ton/LLG or 

0,66 ton/ha, and BEP receipt of Rp 441.521/LLG or Rp 205.359/ha, and the 

profitability of sugarcane farming is 117,9% greater than the bank interst rate of 

18%. (3) The biggest obstacle complained by sugar cane respondent farmers is 

confounding animals and uncertain product payment systems. These constraints 

greatly affect the production and income of farmers, while the company also needs to 

recalculate the entire sugarcane production received by the factory, and calculate the 

amount of expences such as (seeds, fertilizers, pesticides, etc.), to avoid the 

occurrence of errors in payments that can harm both parties. 

 

 

Key Words: Financial, Cane. 
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PENDAHULUAN 

 

Tebu merupakan tanaman yang cocok dibudidayakan pada wilayah tropis. Di 

Indonesia, batang tanaman tebu dimanfaatkan untuk industri pengolahan gula pasir. 

Gula pasir adalah gula hasil kristalisasi cairan tebu yang biasanya berwarna putih 

namun ada juga yang berwarna coklat (brown sugar). (Nurjayanti & Naim, 2015). 

Kementerian Pertanian menetapkan 10 Provinsi sebagai basis perkebunan tebu 

dan sebagai lokasi pabrik baru gula. Ke 10 provinsi tersebut adalah Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua, Maluku, Lampung, 

Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. 

Pemerintah memilih lahan pengembangan basis produksi tebu dan gula di Luar Jawa 

karena ketersediaan lahannya masih luas (Mona Tobing, Harian Bisnis & Investasi 

Kontan, 2014) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu Provinsi yang dipercaya 

pemerintah pusat sebagai lokasi pengembangan Tebu Nasional untuk mendukung 

Swasembada Gula khususnya untuk pemenuhan kebutuhsn Gula Nasional Wilayah 

Timur sebesar ± 750.000 ton per tahun. Secara klimatologis wilayah NTB umunya 
beriklim kering. Hal tersebut juga tercermin dari sebagian besar tanahnya yang 

memiliki regim kelembaban ustik (kering). Curah hujan berkisar antara 800-2500 

mm/tahun dan kelembaban udara rata-rata sekitar 85 % (Kementrian Pertanian NTB, 

2015) 

Dompu dipilih sebgai lokasi perluasan areal tebu karena memenuhi kesesuain 

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). PT. SMS merupakan 

pabrik gula yang beroperasi di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang 

memproduksi gula putih sekaligus menghasilkan produk sampingan berupa bio-

ethanol, pupuk organik dan pakan ternak (Sabrina, 2015). 

Pembangunan pabrik gula di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dimulai 

pada bulan Maret 2014 dan mulai melakukan penggilingan pada April 2016. 

Masyarakat Pekat sangat antusias dengan pembangunan pabrik gula oleh PT. SMS, 

hal ini membuat banyak petani di Kecamatan Pekat yang sebelumnya merupakan 

petani padi, jagung, dan lain-lain mulai beralih menjadi petani tebu, dengan 

memanfaatkan lahan tegalan di wilayah Kecamatan Pekat.  

Hasil usahatani tebu yang hanya bias diperoleh sekali dalam setahun maka 

perlu mengetahui tingkat pendapatan petani, yang pada tahun 2016 merupakan panen 

pertama dan masih baru memulai tahap awal usahatani tebu. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Finansial Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui pendapatan 

usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. (2) Untuk mengetahu 

kelayakan usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupatan Dompu. (3) Untuk 

mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi petani tebu dalam melakukan 

usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah usahtani tebu yang diusahakan oleh individu atau petani di Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu.  Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data 

skunder. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 

dengan menggunakan data musin 2016-2017. Kecamatan Pekat terdiri atas 12 desa 

dan hanya 9 desa yang melakukan kegiatan usahatani tebu. Dari 9 desa tersebut dipilih 

2 desa sebagai sampel penelitian yaitu Desa Pekat dan Desa Doropeti secara 

(purposive sampling) dengan pertimbangan Desa Pekat dan Doropeti memiliki lahan 

produksi tebu terluas dibandingnkan desa lainnya 

Responden dalam penelitian ini adalah Untuk menentukan ukuran sampel dari 

populasi digunakan rumus slovin. Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel 

yang diperoleh yakni sebanyak 40 responden petani tebu. Penentuan responden pada 

masing-masing desa digunakan metode proposional sampling  untuk memilih 

responden random sampling.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
 

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi umur 

petani responden, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, serta luas lahan 

garapan yang disakap oleh petani responden untuk melakukan kegiatan usahatani 

tebu, rincian disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Karakteristik Responden di Kecamatan Pekat 2018 

No Uraian Jumlah Persentae (%) 

1. Jumlah Responden (n) 40 100 

2.  Klasifikasi Umur (Tahun)   

 31-48 

49-64 

26 

             14 

65 

35 

 Jumlah             40 100,00 

3.  Tingkat Pendidikan Responden 

(Orang) 

  

 a. Sekolah Dasar 3 7,5 

 b. Sekolah Menengah Pertama 14 35 

 c. Sekolah Menengah Atas 23 57,5 

 Jumlah 40 100,00 

4. Jumlah Anggota Keluarga (Orang)   

 a. 1-2 15 37,5 

 b. 3-4 19 47,5 

 c. 5-6 6 15 

 Jumlah 40 100,00 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 (Lampiran 2) 
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Umur 

Umur responden dapat mempengaruhi produktivitas dalam berusahatani, rata-

rata umur responden yaitu 47 tahun, dimana umur sangat mempengaruhi fisik dan 

kemampuan seseorang dalam bekerja sehingga dapat menentukan keberhasilan 

usahatani tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan asumsi semakin banyaknya 

pengalaman yang sudah dilalui petani. Selain itu tingkat umur juga berkaitan erat 

dengan pola pikir atau pengambilan beberapa pilihan keputusan yang ada. 

Dimana petani dalam usia produktif tentu akan memiliki tingkat produktivitas 

yang lebih tinggi dibanding dengan petani-petani yang telah memasuki usia senja 

dimana produktivitasnya cenderung menurun. Umur produktif berkisar antara 31-48 

dan 49-64 tahun (Soekartawi, 1993).  

Berikut ini umur petani responden dikategorikan umur produktif. Hal tersebut 

dilihat dari usia semua petani tebu yaitu sebanyak 40 orang (100%) berkisar diantara 

31-48 dan 49-64  tahun. Artinya secara fisik maupun mental mempunyai kemampuan 

untuk menghasilkan barang dan jasa atau mampu bekerja secara optimal. 

 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden sangat mempengaruhi tingkat kecepatan 

tanggap dari petani atas ilmu dan pengalaman di lapangan yang diperoleh. Hal ini 

merupakan penentu pola pikir maju dan lebih terbuka dalam menanggapi inovasi. 

Sebagaimana dinyatakan (Soekartawi, 1986) bahwa mereka yang 

berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi teknologi. 

Begitu pula sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah agak sulit untuk 
melaksanakan adopsi inovasi dengan cepat. Distribusi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan di Kecamatan Pekat disajikan pada Tabel 4.5. 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pendidikan petani responden tergolong bagus. 

Sebagian kecil petani responden mengenyam pendidikan di bangku SD yaitu sebanyak 

3 orang (7,5%), sedangkan petani responden dengan tingkat pendidikan SMP dan 

SMA memiliki jumlah masing-masing sebanyak 14 orang (35%) dan 23 orang 

(57,5%) dan petani yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi belum ada. 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga merupakan salah satu sumberdaya manusia pertanian 

yang dimiliki oleh petani, terutama yang berusia produktif dan ikut membantu dalam 

usahataninya. Tanggungan keluarga juga dapat menjadi beban hidup bagi keluarganya 

apabila tidak aktif bekerja. Jumlah tanggungan keluarga dikategorikan dalam tiga 

kriteria yaitu kecil 1-2 orang, sedangkan 3-4 orang tergolong keluarga menengah, dan 

5-6 orang atau lebih tergolong dalam keluarga besar. 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa kisaran jumlah tanggungan keluarga petani 

responden lebih banyak dikategorikan sedangberkisar antara 1-2 orang berjumlah 15 

orang (37,5%), petani responden dengan kategori kecil berkisar 3-4 orang berjumlah 

19 0rang (47,5%) dan petani responden dengan kategori menengah berkisar 5-6 atau 

lebih berjumlah 6 orang (15%). 
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Gambaran Umum Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat 

 Budidaya tanaman tebu ini adalah partisipasi usaha swasta, yaitu sebuah 

perusahaan nasional PT. Sukses Mantap Sejahtera yang beralamatkan di Desa 

Doropeti Kecamatan pekat. Budidaya tanaman tebu ini merupakan proyek pionir yang 

memanfaatkan lahan yang belum produktif (tidur) dan lahan kering di Kecamatan 

Pekat, dan salah satu daerah pengembangan tanaman tebu adalah Desa Doropeti, 

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 Tanaman tebu yang dibudidayakan adalah jenis tebu MBS POTLOT yang 

merupakan bahan baku untuk membuat gula, kadar brix tebu yang sudah mencapai 

minimal 18% bila setelah diproses atau diolah menjadi gula, dan memilki banyak 

manfaat dan produk yang dapat dihasilkan atau dibuat dari tanaman tebu. Sampai saat 

ini belum ada satupun proyek budidaya tanaman tebu ini di Nusa Tenggara Barat. 

Oleh karena itu budidaya tanaman tebu di Kabupaten Dompu ini merupakan proyek 

perintis sekaligus merupakan proyek pionir di Indonesia. 

Pengembangan tebu di Kecamatan Pekat merupakan salah satu tahap awal dari 

pengembangan tebu di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai 

tahap awal, pengembangan budidaya dilakukan target awal yaitu seluas 3.000 Ha 

dengan pola kerjasama (kemitraan) Inti-Plasma dimana 1.000 Ha dikembangkan pada 

lahan inti dan 2.000 Ha dikembangkan pada lahan plasma dan akan dikembangkan 

nantinya menjadi 5.000 Ha. Sistem tanam tebu yaitu juring ganda, sistem tanam juring 

ganda yaitu merupakan sebuah cara menanam tebu dengan dua alur tanam atau juring 

tempat bibit tanaman tebu dengan menggunakan mesin atau manual. Juring ganda 

yang dimaksud yaitu cara tanam yang memanjang dari pusat kepusat (PKP), untuk 
baris pertama 50cm dan untuk baris kedua 1,35m dengan kedalaman 30-40cm agar 

lebih mudah terkena sinar matahari secara langsung (sirkulasi) dan dapat melakukan 

penanaman tumpang sari. 

Pemanenan tebu yang dilakukan pada umur 7-8 bulan hingga 1 tahun 

tergantung kualitas tanah, tebang akan diawali dengan pengecekan kadar Brix Tebu 

untuk mengetahui layak atau tidaknya lahan tebu sebelum ditebang, pengecekkan 

kadar tebu dilakukan oleh PT.SMS bersama petani, kadar brix tebu yang sudah 

mencapai minimal 18% maka lahan tebu layak ditebang. Selanjutnya oleh PT.SMS 

melakukan pengarahan kepada petani penebang mengenai kriteria tebu (MBS 

POTLOT), tebu MBS Potlot yaitu manis (minimal brix 18%), bersih (bebas dari klaras 

dan sogalan), segar (waktu tunggu tidak lebih 24 jam). Tebu ditebang mepet dengan 

tanah dan tebu yang sudah ditebang dibersihkan dari klaras pucuk dan sogolan, tebu 

yang sudah bersih diikat dengan kulit tebu, tebu dimuat kedalam truk tanpa dilakukan 

pencacahan serta tidak menyisahkan tebu yang sudah ditebang. Tebu yang sudah 

dimuat langsung dikirim ke pabrik sehingga waktu tunggu tidak lebih dari 24 jam. 

Stelah sampai ke pabrik truk harus mengantri untuk melakukan pengecekkan kembali 

kadar brix, selanjutnya tebu ditimbang dan mengantri dimilks station untuk dibongkar. 

Tebu yang sudah ditimbang kemudian dipindahkan ke lori dengan menggunakan 

Crand, tebu yang telah diangkut dengan lori biasanya akan dimasukkan penggilingan 

pada malam harinya. Selain dipindahkan dari lori ada juga tebu dari truk langsung 

diangkat ke meja tebu. 

Pemanenan untuk satu kali musim tanam yaitu tiga kali panen, panen pertama 

7-8 bulan tergantung kualitas tanah, tebu akan bertunas dengan sendirinya setelah 

panen pertama, tetapi jika sudah berumur 1 tahun maka pohon tebu setiap bulan dapat 

kita tebang karena tunas-tunas mudanya tidak bersamaan panen setiap bulan, jika 
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dihitung dari pertama kita menanam maka kurang lebih membutuhkan waktu 8 bulan 

sampai 1 tahun yang panjangnya dapat mencapai 2m, tingkat produksi semakin 

berkurang. 

 

Kemitraan 

Pendanaan dalam proses pengembangan tanaman tebu merupakan dana yang 

bersumber dari inti (PT. Sukses Mantap Sejahtera). Perusahaan berperan dalam 

menyediakan sarana produksi berupa bibit, pupuk dan pestisida, land clearing, 

persiapan lahan hingga siap tanam, jaminan pembelian bibit tebu dan stabilitas harga, 

sedangkan petani berkewajiban menyediakan lahan minimal 0,5 ha sampai 2 ha/orang. 

Petani menjamin pemeliharaan dan penjagaan tanaman tebu dari serangan hewan 

(sapi, kambing, babi, monyet, dan lain-lain) sampai panen. 

Sambil menunggu pemanenan lahan tebu selanjutnya petani juga dapat 

melakukan penanaman tumpang sari pada kebun tebu dengan tanaman jagung sampai 

tanaman tebu belum menghasilkan. Pembagian keuntungan dari hasil usaha yaitu 60% 

: 40%. Dimana 60% keuntungan dari hasil usaha diterima oleh petani (plasma), dan 

perusahaan mendapatkan 40% penerimaan dari keuntungan hasil usaha. 

 

Kepemilikan Lahan 

 Profil kepemilikan lahan merupakan gambaran mengenai status lahan yang 

dikuasai petani untuk mengusahakan tebu. Berdasarkan hasil penelitian, status lahan 

yang dimiliki oleh petani responden di Kecamatan Pekat keseluruhannya adalah milik 
petani responden sendiri. 

 

Luas Lahan Garapan 

 Luas lahan garapan merupakan luas lahan yang diusahakan petani untuk 

menghasilkan produksi Tebu. Semakin luas lahan garapan maka semakin tinggi 

produksi yang dihasilkan begitu pula sebaliknya semakin sempit lahan garapan maka 

semakin rendah pula produksi yang dihasilkan. Luas lahan garapan petani 

dikategorikan dalam tiga kriteria yaitu lahan sempit kurang 0,5 ha, lahan sedang 0,5-

1,0 ha, dan lahan luas lebih dari 1,0 ha (Wibowo, 2012). Distribusi responden 

berdasarkan luas lahan garapan di Kecamatan Pekat menunjukkan bahwa luas lahan 

garapan petani responden dikategorikan lahan luas. Sebagian besar petani responden 

yaitu 28 orang (70%) memiliki luas lahan garapan lebih dari 1,0 ha, sedangkan dalam 

kategori sedang berkisar antara 0,5-1,0 ha berjumlah 12 orang (30%).  

 

Pengalaman Berusahatani 

 Tingkat pengalaman berusahatani yang dimiliki petani secara tidak langsung 

akan mempengaruhi pola pikir. Petani yang memiliki pengalaman berusahatani lebih 

lama akan lebih mampu merencanakan usahatani dengan lebih baik, karena sudah 

memahami segala aspek dalam berusahatani. Sehingga semakin lama pengalaman 

yang didapat memungkinkan produksi menjadi lebih tinggi. 
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Biaya dan Pendapatan Usahatani Tebu 

Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik 

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

pada ushatani tebu terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel atau 

(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  relativ tetap jumlahnya dan  terus dikeluarkan 

walaupu 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 4.6 

berikut. 

Tabel 2 Rata-rata Biaya Produksi Petani Responden di Kecamatan Pekat 

      Kabupaten Dompu 
No Jenis dan 

Komponen  Biaya 

Per LLG  

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Per Hektar 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1. Biaya variabel          

    a. Biaya saprodi  5.933.359 24,12 2.759.719 24,77 

  
 b. Biaya tenaga 

kerja  

12.839.000 52,21 5.971.628 53,59 

  c. Biaya lain-lain 5.181.250 21,07 2.409.884 21,63 

  Sub total 24.590.609  11.141.231  

2 Biaya tetap      

  a. Pajak 193.500 75,73 90.000 47,62 

  b. Penyusutan alat  62.282 24,37 28.969 15,32 

  Sub total 255.500  379.669  

 
Jumlah 24.846.109  11.520.900  

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018. (Lampiran 10) 

 Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa biaya yang paling tinggi terdapat pada 

biaya variabel dengan jumlah sebesar Rp. 24.590.609 per luas lahan garapan dan  

Rp. 11.141.231 per hektar. 

 

Biaya Saprodi 
 Biaya sarana produksi adalah besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan petani 

untuk pengadaan benih, pupuk dan pestisida dalam usahatani Tebu. Rincian besarnya 

biaya yang diluarkan pada petani pada usahatani Tebu dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

 Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jenis sarana produksi yang memerlukan 

biaya terbesar adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pupuk dengan rata-rata 

Rp. 2.531.705/LLG atau Rp. 1.123.767/ha, usahatani tebu membutuhkan pupuk lebih 

banyak dari usahatani lainnya. 
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Tabel 3 Rata-rata Biaya Saprodi yang dibutuhkan Petani Responden di Kecamatan    

Pekat Kabupaten Dompu Tahun 2018 

No. Jenis saran produksi  
Per luas lahan garapan Per hektar 

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) 

1. Bibit (btg) 10,613 3.183.750 4,936 1.480.814 

  2. Pupuk (Kg)         

 

  Urea 572 1.373.400 266 638.791 

   NPK 447 1.073.220 208 499.172 

   Kandang 8,00 10.400 3,72 4.837 

Sub total  2.456.020  1.142.836 

  3. Pestisida (L)     

  

   DMA 6 1,00 45.000 0,47 20.930 

   Elang 0,55 44.000 0,26 20.465 

   Valino 0,43 51.000 0,20 23.721 

   Gramaxone 0,43 34.000 0,20 15.814 

   Sidamin 0,40 46.000 0,19 21,359 

   Roundup 0,40 50.000 0,19 23.256 

   Supermeta 0,30 12.000 0,14 5.581 

   Amestrim  0,43 10.625 0,20 4.942 

Sub total  292.625  136.065 

  Jumlah   5.932.395  2.759.715 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018. (Lampiran 3) 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya sarana produksi 

usahatani tebu yang paling banyak adalah pada pembelian bibit yaitu Rp. 3.183.750 per 

luas lahan garapan dan Rp. 1.480.814 per hektar, sedangkan biaya sarana produksi 

yang paling sedikit dikeluarkan oleh petani adalah penggunaan pestisida yaitu 

sebanyak 1,00 /Ha dengan biaya sebesar Rp. 45.000 per luas lahan garapan dan 

sebanyak  0,47 /Ha dengan biaya sebesar Rp. 20.930 per hektar. 

 

Biaya Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja adalah suatu unsur penentu dan merupakan faktor produksi yang 

mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Banyak sedikitnya tenaga kerja 

yang diperlukan tergantung dari jenis komoditi yang diusahakan, tingkat teknologi 

yang digunakan, sifat usahataninya, topografi dan tanah (Suratiah, 2009), sehingga 

akan berpengaruh terhadap besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani. Dalam 

penelitian ini diperhitungkan jumlah tenaga kerja baik dalam keluarga maupun luar 

keluarga. 

 Pada kegiatan usahatani tebu, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan meliputi : 

Biaya pengolahan tanah, penanaman, pemupukan I, II, dan III, penyiangan I dan II, 

penyemprotan I dan II, pemanenan I, II, III, dan pengangkutan. Secara rinci biaya 

tenaga kerja yang dikeluarkan pada kegiatan usahatani tebu di daerah penelitian yaitu 

di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 
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Tabel 4 Rata – Rata Biaya Tenaga Kerja Petani Responden di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu Tahun 2018 

No  Jenis Biaya 

HKO HKO 

DK 
Upah 

(Rp)  
LK 

Upah 

(Rp) 
DK 

Upah 

(Rp) 
LK 

Upah 

(Rp) 

1 
Pengolahan 

Tanah 

0,00 0 3,58 2.145.000 0,00 0 1,66 997.674 

2 Penanaman 1,90 158.000 10,65 852.000 0.88 73.488 4,95 396.279 

3 Pemupukan I 1,45 166.000 4.98 398.000 0,76 53.953 2,31 185.116 

4 Pemupukan II 2,13 170.000 7,03 562,000 0,99 79.070 3,27 261.395 

5 Pemupukan III 1,85 160.000 6,03 482.000 0,86 74.419 2,80 224.186 

6 Penyiangan I 0,10 8.000 8,45 676.000 0,05 3.721 3,93 314.419 

7 Penyiangan II 0,09 8.000 5,35 428.000 0,04 3.721 2,49 199.070 

8 Penyemprotan I 0,10 8.000 5,60 448.000 0,05 3.721 2,60 208.372 

9 
Penyemprotan 

II 

0,00 0 1,38 110.000 0,00 0 0,64 51.163 

10 Pemanenan I 5,23 320.250 43,29 2.651.250 2,43 148.953 20,13 1.233.140 

11 Pemanenan II 3,49 213.500 18,74 1.148.000 1,62 99.302 8,72 533.953 

12 Pemanenan III 1,74 106.750 5,23 320.250 0,81 49.651 2,43 148.953 

13 Pengangkutan  0.18 334.000 12,70 1.016.000 1,94 155.349 5,91 472.558 

  Jumlah 

 
1.652.500 

 

11.236.500 

 

745.347 

 

5.226.278 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 (Lampiran 5) 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja yang 

paling banyak dikeluarkan pada usahatani tebu adalah pada biaya TKLK yaitu sebesar 

Rp. 11.236.500 per luas lahan garapan dan Rp. 5.226.278 per hektar. Tingginya biaya 

tenaga kerja dipengaruhi oleh besarnya biaya pada pemanenan pertama yaitu sebesar 

Rp. 2.651.250 per luas lahan garapan dan Rp. 1.233.140 per hektar. 

 

Biaya Penyusutan Alat, Pajak dan Biaya Lain-Lain  

 Setiap penggunaan alat-alat tertentu untuk kegiatan produksi pasti akan 

mengalami penyusutan yaitu hilangnya nilai ekonomis selama masa penggunaannya. 

Nilai penyusutan alat pertanian dihitung menggunakan metode garis lurus (straight-

line method) yaitu nilai beli dikurangi nilai sisa dibagi dengan unsur ekonomis  

Secara rinci biaya penyusutan alat dan biaya lain-lain pada kegiatan usahatani 

tebu di daerah penelitian yaitu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat dilihat 

pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 Rata-Rata Biaya Penyusutan Alat, Pajak dan Biaya Lain-Lain di Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu Tahun 2018 
No Uraian Nilai / LLG  Nilai / Ha 

1 Penyusutan Alat 

  
 

Cangkul 6.351 2.937 

 

Parang 8.306 3.863 

 
Sabit 3.218 1.497 

 

Tarpal 44.444 20.672 

 

Sub total 62.314 28.969 

2 Pajak Lahan 193.500 90.000 

3 Biaya Pasca Panen 

  

 

Sewa Mobil (Rp/Unit) 4.159.750 1.934.767 

 

Sewa Mini crand (Rp/Unit) 1.021.500 475.116 

Sumber :Data Primer diolah Tahun 2018 (Lampiran 7) 



11 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya penyusutan alat sebesar Rp. 

62.314 per luas lahan garapan atau Rp. 28.969 per hektar. Rata-rata pajak lahan Rp. 

193.500 luas lahan garapan dan Rp.90.000 per hektar. 

 Selain penyusutan alat, biaya tetap yang juga diperhitungkan dalam penelitian 

ini adalah biaya lain-lain. Biaya sewa mobil petani responden pada usahatani tebu 

sebesar Rp. 30.000 per ton untuk zona dekat dan Rp. 40.000 per ton untuk zona jauh. 

Jadi rata-rata sewa mobil per unit sebesar Rp. 1.934.767/Ha. Tingginya sewa mobil 

dipengaruhi jumlah produksi per musim tanam serta jarak yang ditempuh, semakin 

banyak jumlah produksi maka semakin tinggi biaya sewa mobil yang dikeluarkan, 

sedangkan sewa mini crand per unit sebesar Rp. 475.116, tingginya sewa mini crand 

dihitung dengan jumlah produksi per musim tanam.  

 

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 rupiah. 

Pendapatan diperoleh dari selisih antara nilai produksi dengan biaya produksi yang 

pada usahatani Tebu. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6 

Tabel 6 Rata-Rata Produksi, Nilai Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Petani 

Responden pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 

2018 
No. Uraian Per LLG (Rp) Per Hektar (Rp) 

1 Produksi (ton) 176 

300.000 

52.755.000 

24.209.427 

28.545.573 

82 

300.000 

24.537.209 

11.260.199 

13.277.011 

2 Harga (Rp) 

3 Nilai produksi (Rp) 

4 Biaya produksi (Rp) 

5 Pendapatan (Rp) 

Sumber : data primer diolah, 2018 (Lampiran 11) 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata produksi tebu yang  dicapai petani 

responden di daerah penelitian sebesar 176 ton per luas lahan garapan atau  

82 ton per hektar. Nilai produksi rata-rata yang diperoleh petani responden pada 

ushatani tebu sebesar Rp. 52.755.000 per luas lahan garapan atau Rp. 24.537.209 per 

hektar dengan harga rata-rata per ton sebesar Rp. 300.000. Besar kecilnya nilai 

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

produksi yang dihasilkan yang diikuti dengan tingginya harga jual produk per satuan, 

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 sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan yang diterima petani. 

 Pendapatan rata-rata yang diperoleh petani responden per luas lahan garapan 

sebesar Rp. 28.545.573 atau Rp. 13.277.011 per hektar, tinggi rendahnya pendapatan 

usahatani tebu di pengaruhi oleh besarnya biaya produksi yang dikorbankan dan nilai 

produksi yang diperoleh.  

 

Analisis Kelayakan Usahatani Tebu  

Dalam ilmu usahatani seorang pengelola dituntut untuk bekerja secara efisien 

agar keuntungan diperoleh lebih besar. Pekerja secara efisien Ini tidak dapat dihindari 

dalam bisnis modern terutama jika petani berfikir secara komersial maka segala 
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tindakan usahataninya akan berorientasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya 

dan berusaha menggunakan faktor produksi seefisien mungkin (Hermanto, 1995). 

Analisis finansial merupakan cara untuk mengevaluasi suatu proyek/usaha, 

apaka proyek mampu untuk mengembalikan modal atau invetasi yang telah 

ditanamkan ataukah tidak sehingga dapat dilihat layak atau tidaknya untuk 

dilaksanakan seterusnya. Analisis finansial suatu proyek lebih ditekankan dari sudut 

lembaga-lembaga atau badan-badan yang mempunyai kepentingan langsung dalam 

proyek atau menginvestasikan modalnya dalam proyek. Yang penting dilihat adalah 

hasil dari modal yang ditanamkan dan harus diterima oleh penanaman modal. Oleh 

karena itu hasil analisis ini disebut “the private return”. (Kadariah dan Karlina, 1997).   

Salah satu cara menghitung efisiensi usahatani adalah dengan teknik return 

cost ratio (RC-Ratio). RC-Ratio adalah suatu teknis penilaian keputusan petani dan 

kemungkinan pengembangan komoditi tersebut, yang dapat dicari dengan 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya (Hermanto,1995). 

 Selain itu, cara mengetahui kelayakan usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu dengan menggunakan BEP dan Rentabilitas dalam analisis BEP 

dapat diketahui jumlah nilai masing-masing nilai titik pulang pokok untuk jumlah 

produksi dan harga produksi yang menyebabkan titik pulang pokok. Rentabilitas 

ekonomi merupakan ukuran efektivitas usahatani dengan membandingkan laba atau 

keuntungan yang diperoleh dengan modal yang mengasilkan laba tersebut. Analisa 

BEP, RC Ratio dan Rentabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7 

Tabel 7 Rata-rata BEP harga, BEP produksi. BEP Penerimaan, R-C Ratio dan 

Rentabilitas Petani Responden pada Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat 
Kabupaten Dompu 2018 

No. Uraian 
Per Luas Lahan 

Garapan (Rp) 
Per Hektar (Rp) 

1. Produksi (ton) 176 

300.000 

52.755.000 

24.209.427 

18.772.359 

255.782 

5.181.250 

28.545.573 

156.816 

1,47 

441.521 

2,06 

117,9 

82 

300.000 

24.537.209 

11.260.199 

8.731.347 

118.969 

2.409.884 

13.277.011 

156.816 

0,68 

205.359 

2,06 

117,9 

2. Harga (Rp) 

3. Nilai produksi (Rp) 

4. Total Biaya produksi (Rp) 

 a. Biaya variabel (Rp) 

 b. Biaya Tetap (Rp) 

 c. Biaya Lain-lain 

5. Pendapatan (Rp) 

6. BEP Harga (Rp/Ton) 

7. BEP Produksi (Ton) 

8. BEP Penerimaan (Rp/Ton) 

9. R-C Ratio 

10. Rentabilitas  

Sumber : data primer diolah, 2018.(Lampiran 11) 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa rata-rata pendapatan  usahatani tebu di 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebesar Rp. 28.545.573/LLG atau  

Rp. 13.277.011/Ha. Besarnya pendapatan petani tergantung dari besarnya produksi 

yang dihasilkan, nilai produksi dan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 

dalam menjalankan usahataninya. 

Keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih 

yang diperoleh dari selisih nilai produksi (penerimaan) dengan total biaya produksi 

(pengeluaran) pada usahatani tebu.  



13 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

Analisis kelayakan ditinjau dari tiga hal yaitu R/C, BEP (harga, produksi dan 

penerimaan dan rentabilitas) berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

BEP penerimaan sebesar Rp. 441.521/LLG atau Rp. 205.359/Ha, dengan BEP harga 

sebesar Rp. 156.816/LLG dan Rp. 156.816/Ha dan BEP produksi sebesar 1,47 ton per 

luas lahan garapan atau 0,68 ton/Ha. Dengan menggunakan asumsi BEP jika 

penerimaan usahatani tebu lebih besar dari nilai BEP usahatani maka dikatakan layak 

untuk dikembangkan dan jika produksi petani lebih besar dari BEP produksi maka 

usahatani layak untuk diusahkan, jadi dengan asumsi ini usahatani tebu di Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu layak atau berprospek untuk diusahakan dan dikembangkan. 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani tebu dianalisis dengan 

menggunakan rumus Cost-Ratio (R/C). Cost Ratio merupakan perbandingan antara 

penerimaan yang diperoleh petani tebu dengan total biaya yang dikeluarkan, dengan 

kriteria jika R/C > 1, maka usahatani tebu efisien atau layak untuk diusahakan, 

sebaliknya apabila nilai R/C < 1, maka usahatani tersebut tidak efisien atau tidak layak 

untuk diusahakan (Suratiyah, 2008) 

Berdasarkan Tabel 4.11 rata-rata nilai R/C ratio sebesar 2,06 artinya setiap Rp. 

1000 dari biaya yang dikeluarkan pada usahatani tebu akan diperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 2.102 melihat angka R/C ratio cukup besar 2,06, maka usahatani tebu 

memiliki prospek yang cukup baik dan layak untuk dikembangkan karena memiliki 

angka ratio lebih dari satu. Semakin besar angka perbandingan usaha maka semakin 

berprospek dan layak usahatani tebu untuk dikembangkan. 

Nilai rentabilitas petani responden pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten dompu sebesar 117,9% yaitu lebih besar dari tingkat bunga bank sebesar 
18%. Artinya, bahwa modal yang dimiliki responden untuk menjalankan usahatani 

tebu sudah mampu menghasilkan keuntungan. 

 

Hambatan-hambatan 

Dari hasil penelitian terhadap kegiatan usahatani tebu di Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu dijumpai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani tebu 

dalam berusahatani dapat dilihat pada Tabel 8 

Tabel 8 Hambatan-hambatan Usahatani Tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 
No Jenis Hambatan Jumlah Petani Persentase 

1 Hewan dan Sitem 

Pembayaran 22 55 

2 Hewan dan Intensitas 

Penyuluhan 13 32,5 

3 Intensitas Penyuluhan dan 

Sistem Pembayaran 5 12,5 

 

 Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa serangan hewan pengganggu dan sistem 

pembayaran merupakan kendala teknis yang dikeluhkan terbanyak oleh petani 

responden. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petani responden dengan keluhan 

serangan hewan penganggu dan sistem pembayaran sebanyak 22 orang (55%). Hewan 

penganggu yang sering merusak tanaman tebu seperti monyet, babi, sapi dan kerbau 

yang akan merusak tanaman tebu akan mengurangi hasil produksi tebu. Sedangkan 

orang yang keluhannya sistem pembayaran dikarenakan mereka yang tidak memiliki 

sumber pendapatan lain untuk membayar hutang-hutang diluar kredit bank dan juga 

perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka, dan 

sebaliknya ada pula sebagian petani yang tidak terlalu peduli akan hal itu dikarenakan 
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perekonomian yang berkecukupan, serta masih memiliki sumber pendapatan lainnya 

seperti (pedagang, peternak, pengusaha kayu dan lainnya) untuk memenuhi kehidupan 

keluarga. 

 Keluhan hewan dan intensitas penyuluhan yaitu berjumlah 13 orang (32,5%). 

Keluhan hewan yang serupa dan keluhan intensitas penyuluhan hal ini disebabkan 

karena proses penyuluhan bahkan jarang adanya di Kecamatan Pekat. Kebijakan 

penyuluhan memberi prioritas yang tinggi pada pembangunan pertanian, maka 

aktivitas petani berkembang dan sebaliknya, sehingga pengetahuan dan informasi 

untuk petani sangat minim dan sebaliknya mereka yang tidak terlalu peduli tidak ada 

penyuluhan dikarenakan petani yang sudah berpengalaman dalam bidang pertanian. 

 Intensitas penyuluhan dan sistem pembayaran berjumlah 5 orang (12,5%) 

memiliki keluhan yang bersependapat. 

 Dalam penanganan terhadap serangan hewan pengganggu tanaman petani 

harus melakukan usaha penanganan dengan melakukan pemagaran antar lahan 

produksi sehingga hewan pengganggu tidak masuk dalam lahan produksi. Kurangnya 

usaha pencegahan merupakan faktor yang menyebabkan tingginya 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 pengganggu. Pencegahan merupakan 

salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan petani.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Pendapatan yang diperoleh petani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 

sebesar Rp. 28.545.573 per luas lahan garapan atau Rp. 13.277.011 per hektar. 

2. Dilihat dari aspek finansial usahatani tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu layak untuk dikembangkan, nilai R/C sebesar 2,06 lebih dari 1, harga 

Rp 300.000 per ton. Produksi sebanyak 176 Ton/LLG atau 82 ton per hektar, 

penerimaan 52.755.000 Rp/Ton per LLG atau 24.537.209 Rp/Ton per hektar, 

BEP harga Rp 156.816 per LLG dan Rp. 152.617 per hektar, BEP produksi 1.47 

Ton/LLG atau 0.66 Ton/Ha, dan BEP penerimaan Rp 441.521/LLG atau Rp 

205.359/Ha, serta nilai rentabilitas usahatani tebu sebesar 117,9% lebih besar 

dari tingkat bunga bank sebesar 18%. 

3. Kendala terbanyak yang dikeluhkan petani responden tebu adalah hewan 

pengganggu dan sistem pembayaran produk yang tidak menentu. Kendala 

tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan petani, 

sedangkan pihak perusahaan juga perlu memperhitungkan kembali seluruh 

produksi tebu yang diterima oleh pabrik, serta memperhitungkan jumlah 

pengeluaran biaya-biaya seperti (bibit, pupuk, pestisida, dll), guna 

menghindari terjadinya kekeliriuan dalam pembayaran yang dapat merugikan 

kedua belah pihak. 
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5.1. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Usahatani tebu selalu mendapatkan keuntungan, hal tersebut juga 

menunjukkan bahwa usahatani tebu mempunyai prospek yang bagus sehingga 

luas areal tebu perlu ada perkembangan atau penambahan jumlah areal. 

Dengan bertambahnya jumlah areal, serta pengelolaan yang bagus maka akan 

meningkatkan produktivitas tebu. Dengan begitu produksi tebu yang akan 

diolah untuk menghasilkan gulapun meningkat. 

2. Petani wajib menerima tanda bukti pembayaran guna menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan antar dua belah pihak, untuk perusahaan diharapkan 

lebih cepat lagi sistem pembayaran hasil produksi petani untuk menhindari 

terjadinya pencemaran nama baik PT.SMS. 

3. Dalam penanganan terhadap serangan hewan pengganggu tanaman petani 

harus melakukan usaha penanganan dengan melakukan pemagaran antar lahan 

produksi sehingga hewan pengganggu tidak masuk dalam lahan produksi. 

Kurangnya usaha pencegahan merupakan faktor yang menyebabkan tingginya 

hewan pengganggu pada usahatani tebu di Kecamatan Pekat. 
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