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Analisis Input-Output Produksi Tebu di Provinsi Jawa Timur 

Duwi Yunitasari dan Teguh Hadi P. 

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember  

Email: duwiyunita.feb@unej.ac.id 

Diterima: 14 Agustus 2020 ; direvisi: 21 Agustus 2020 ; disetujui: 2 Februari 2021 

ABSTRAK 

Tebu sebagai bahan baku industri gula merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai 

peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi 

keterkaitan ke depan dan ke belakang komoditas tebu terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, dan 
kontribusi dampak pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkanya terhadap multiplier output dan 

pendapatan di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah perhitungan Tabel Input-Output dari data Badan 
Statistik Nasional tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budi daya tebu sebagai input antara 

untuk industri gula yang bersifat hilir, keterkaitannya sangat tinggi. Keberadaan sektor tebu kurang kuat 

pengaruhnya dalam meningkatkan output pada sektor tebu dan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan.  
Pengganda pendapatan usaha tani tebu adalah tipe I dan tipe II yang bermakna bahwa sektor tebu cukup 

besar dalam meningkatkan pendapatan dari usaha tani tebu dan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. 

Kata kunci: Tebu, Industri gula, tabel I-O, Jawa Timur 

Input-Output Analysis of Sugarcane Production in East Java 

ABSTRACT 

Sugar cane as a raw material for the sugar industry has a strategic role in the economy in Indonesia. This 
study aims to analyze the contribution of the forward and backward linkages of sugarcane to economic 

growth in East Java, and the contribution of the multiplier effect on the multiplier output and income in East 

Java. The method used was the calculation of the Input-Output Table from the 2015 National Statistics 
Agency data. The results showed that sugarcane cultivation as an intermediate input for the downstream 

sugar industry, had a  very high relationship. The existence of the sugarcane sector was less powerful in 
increasing the output of the sugarcane sector and overall economic sectors. However, the income multipliers 

of sugarcane farming are type I and type II, which means that the sugarcane sector is quite large in 

increasing the income from sugarcane farming and the overall economic sectors. 

Keywords: Sugarcane, Sugar Industry, I-O Table, East Java 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan  pembangunan menurut 

Walt W. Rostow adalah perubahan dari keter-

belakangan menuju kemajuan ekonomi, ter-

masuk didalamnya pembangunan pertanian 

(Todaro & Smith, 2006). Komoditas perke-

bunan merupakan komoditas pertanian yang 

sangat penting, karena dapat dikembangkan 

melalui peningkatan potensi lahan perke-

bunan yang didukung oleh kondisi iklim serta 

tanah yang sesuai dengan syarat tumbuh 

tanaman (Yunitasari, 2019; Nurleli, 2008). 

Lebih lanjut dinyatakan oleh Oktavia et al., 
(2016), bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

didukung oleh komoditas unggulan dapat 
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dijadikan pengembangan potensi pemba-

ngunan daerah tersebut. 

Produk Domestik Regional Bruto 

Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha 

tahun 2010-2016, memperlihatkan bahwa 

sektor industri pengolahan memiliki kon-

tribusi tertinggi pada tahun 2010 (29,55%) 

dan pada tahun 2016 (28,92%). Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor in-

dustri pengolahan mengalami fluktuasi yang 

tidak terlalu signifikan dari tahun 2010-2016 

dan masih menjadi sektor penyumbang ter-

besar PDRB Jawa Timur pada rentang 2010-

2016 (BPS Jatim 2020). Sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan menduduki pe-

ringkat ketiga penyumbang PDRB sebesar 

13,31% pada tahun 2016.   

Berkaitan dengan sektor pertanian, 

salah satu sub sektor yang cukup besar 

potensinya adalah sub sektor perkebunan. 

Kontribusi sub sektor perkebunan dalam 

PDRB Jawa Timur tercatat mengalami penu-

runan dari tahun ketahun, yaitu sekitar 2,12 

persen pada tahun 2015, dan pada tahun 

2019 turun sebesar 1,62 persen (Jawa Timur 

Dalam Angka 2020).  Jawa Timur merupakan 

sentra penghasil tebu dengan areal tebu 

terluas di Indonesia dan produksi tebu sebe-

sar 1.146,7 ribu ton (Badan Pusat Statistik 

Indonesia, 2017).  

Walaupun provinsi Jawa Timur sebagai 

sentra penghasil tebu dan areal terluas, akan 

tetapi secara rata-rata pertumbuhan produksi 

tebu di Jawa Timur pada tahun 2013-2017 

mengalami penurunan sebesar -4,89% untuk 

produksi tebu dan -0,61% untuk areal tebu 

(BPS Jawa Timur, 2018).  Sebagai salah satu 

pembentuk struktur perekonomian Jawa 

Timur, peran sektor tebu dan industri gula 

relatif kecil, karena kontribusi dalam pem-

bentukan output wilayah hanya memberikan 

sumbangan 1,3% (Sundari, 2000).  

Tebu merupakan salah satu komoditas 

yang strategis, selain sebagai penghasil gula  

dan merupakan kebutuhan pokok di Indo-

nesia (Andri et al, 2015), tebu juga mem-

punyai keterkaitan dengan sektor lainnya. 

Selain itu, dengan pencanangan pemerintah 

untuk mencapai swasembada gula Nasional, 

telah mendorong munculnya industri pendu-

kung perkebunan yang selanjutnya akan 

memberikan dampak terhadap partumbuhan 

ekonomi di Jawa Timur.  Hal ini terjadi akibat 

perkembangan wilayah berkaitan erat dengan 

perkembangan sektor ekonomi di wilayah 

yang bersangkutan, karena kegiatan eko-

nomi merupakan sumber aktivitas dalam 

suatu daerah (Parulian, 2008).  

Analisis Input-Output merupakan suatu 

peralatan analisis keseimbangan umum. 

Analisis itu di dasarkan pada suatu situasi 

perekonomian, dan bukan pendekatan teo-

ritis. Selain itu, analisis ini juga digunakan 

untuk mengevaluasi keterkaitan antar sektor 

produksi. Hubungan ini dapat berupa hu-

bungan langsung kedepan (forward linkage) 

dan hubungan kebelakang (backward link-

age). Koefisien yang menunjukkan nilai tinggi 

menunjukkan bahwa sektor tersebut sangat 

penting kedudukannya dalam penyediaan 

bahan-bahan yang diperlukan oleh sektor 

yang terkait dengan sektor tersebut. Keseim-

bangan dalam analisis input-output didasar-

kan pada arus transaksi antar pelaku pereko-

nomian (Nazara, 1997:2). Tabel input-output 

untuk berbagai negara memiliki dimensi yang 

berbeda dan serangkaian penggunaan lang-

sung dalam analisis ekonomi, sehingga 

dibutuhkan tabel dan persamaan yang lebih 

sederhana (Hryhorkiv et al., 2017). Pada saat 

ini, model input-output (IO) telah meluas 

pengguannnya, yaitu digunakan dalam studi 

lingkungan, sosial dan ekonomi yang ber-

dampak pada aktivitas manusia di dunia yang 

terhubung (Liu et al., 2015). Model input-

output telah digunakan untuk memeriksa 

struktur teknologi ekonomi di berbagai 

negara, karena model ini menyajikan hu-

bungan antar industri dalam ekonomi dan 

struktur produksi (Hosseinzadeh & Sharify, 

2018). 
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Kegunaan utama analisis Input-Output 

adalah untuk mengetahui dampak perubahan 

variabel-variabel eksogen terhadap pereko-

nomian. Pengukuran dampak perubahan 

variabel yang sering digunakan terdiri dari 

tiga tipe angka pengganda, meliputi: output 

sektoral dalam perekonomian (multiplier out-

put), pendapatan rumah tangga yang terjadi 

karena penambahan output (multiplier 

pendapatan), dan kesempatan tenaga kerja 

yang dapat dihasilkan dari penambahan 

output tersebut (multiplier tenaga kerja) 

(Firmansyah, 2006). Dalam analisis peng-

ganda terdapat dua tipe perhitungan yaitu 

tipe I dan tipe II. Perbedaan dari kedua tipe 

ini adalah pada tipe II yang memper-

hitungkan dampak tambahan induced effect 

sebagai akibat dari masuknya rumah tangga 

sebagai suatu sektor produksi di dalam suatu 

perekonomian. 

Penggunaan tabel input-output mem-

punyai keunggulan analisis secara simultan 

dalam mengetatahui adanya keterkaitan 

antar sektor terhadap pertumbuhan ekonomi 

regional. Sebagai sentra produksi tebu/gula 

terbesar, maka diharapkan pembangunan 

agroindustri tebu, baik secara langsung mau-

pun tidak langsung, mempunyai dampak ter-

hadap perekonomian wilayah di Jawa Timur. 

Dengan diketahuinya keterkaitan antar sek-

tor-sektor ekonomi diharapkan tebu mampu 

mendorong terciptanya peningkatan ekonomi 

Provinsi Jawa Timur (Suharjo & Santoso, 

2014).  Oleh karena itu, perlu dilakukan 

analisis keterkaitan sektor komoditas tebu 

dengan pertumbuhan ekonomi regional, 

sehingga dapat digunakan untuk masukan 

proyeksi pengembangan tebu kedepan. Ana-

lisis ini meliputi analisis keterkaitan ke depan 

dan keterkaitan ke belakang sektor tebu 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Timur, serta dampak pengganda (multiplier 

effect) yang ditimbulkan komoditas tanaman 

tebu apabila dilihat dari multiplier output dan 

pendapatan di Jawa Timur. 

BAHAN DAN METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dari 

data yang diproses, sehingga menjadi infor-

masi berharga bagi pengambilan keputusan. 

Metode penelitian ini diselaraskan dengan 

variable-variabel yang memusatkan pada 

masalah-masalah aktual dan fenomena yang 

terjadi dengan bentuk hasil penelitian berupa 

angka-angka yang memiliki makna. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dari publikasi 

Badan Pusat Statistik. Data sekunder yang 

diambil untuk penelitian ini adalah tabel 

Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 

2015. Tabel Input-Output disajikan dalam 

bentuk matriks 110 sektor yang diklasi-

fikasikan ke dalam 18 sektor.  Selain tabel 

Input-Output, digunakan juga data pendu-

kung lainnya seperti studi kepustakaan dan 

literatur yang diperoleh dari media cetak, dan 

media internet. Pengolahan data dilakukan 

dengan meng-gunakan bantuan Microsoft 
Excell 2007 dan software Grimp.  

Analisis dari data yang diperoleh adalah 

analisis input-output dengan model input-

output yang dikembangkan oleh Leontief 

(1951). Analisis Input-Output digunakan 

untuk mengetahui struktur perekonomian 

suatu wilayah dan sektor yang menjadi 

leading sector dalam perekonomian. Sektor 

yang terindikasi menjadi leading sector 
memiliki kemampuan daya sebar dan 

kepekaan sangat tinggi dalam suatu 

perekonomian, sehingga pengaruh yang 

diberikannya bersifat berganda. Ekonomi 

modern melibatkan struktur input-output 

yang sangat canggih (Jones, 2011). 

Analisis Keterkaitan Langsung ke Depan 

(Direct Forward Linkage Effect) 

Keterkaitan langsung ke depan digu-

nakan untuk mengetahui keterkaitan suatu 

sektor yang menghasilkan output, yang 

digunakan sebagai input sektor lain. Dengan 

demikian, apabila output sektor i meningkat 
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maka besarnya output sektor ini yang 

diberikan ke sektor lainnya (sebagai input) 

akan meningkat. Keterkaitan ini dapat 

dirumuskan: 

 

 : Keterkaitan ke depan 

 : Unsur matriks koefisien teknis 

Analisis Keterkaitan Langsung ke 

Belakang (Direct Backward Linkage 
Effect) 

Keterkaitan langsung ke belakang 

menunjukkan keterkaitan yang bersumber 

dari mekanisme penggunaan input produksi. 

Keterkaitan langsung ke belakang digunakan 

untuk mengetahui keterkaitan suatu sektor 

yang menggunakan output sektor lain untuk 

digunakan sebagai input produksi bagi 

sektornya. Jika terjadi peningkatan output 

sektor i maka akan ada peningkatan peng-

gunaan input produksi sektor i. Keterkaitan 

ini dapat dirumuskan: 

 

 : Keterkaitan ke belakang 

 : Unsur koefisien teknis 

Analisis Keterkaitan Tidak Langsung ke 

Depan (Direct Indirect Forward Linkage 
Effect) 

Keterkaitan langsung dan tidak 

langsung ke depan digunakan untuk me-

ngetahui kepekaan suatu sektor tertentu 

terhadap sektor-sektor yang menggunakan 

output sektor tersebut baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Nilai ini dapat dike-

tahui dengan menjumlahkan baris elemen 

matriks kebalikan Leontief dan dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

    : Keterkaitan langsung dan tidak 

langsung ke depan sektor i 

            : Unsur matriks kebalikan Leon-

tief terbuka 

Analisis Keterkaitan Tidak Langsung ke 

Belakang (Indirect Backward Linkage 
Effect) 

Keterkaitan langsung dan tidak 

langsung ke belakang digunakan untuk 

mengetahui akibat dari suatu sektor terhadap 

seluruh sektor lainnya yang menyediakan 

input bagi sektor tersebut baik langsung 

maupun tidak langsung. Nilai ini dapat 

diketahui dengan menjumlahkan kolom 

elemen matriks kebalikan Leontief dan 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 : Keterkaitan langsung dan tidak 

langsung ke belakang sektor i 

           : Unsur matriks kebalikan Leontief 

terbuka 

Analisis Multiplier Product Matrix 

(MPM) 

Produksi pada suatu sektor akan 

menyebabkan dua jenis dampak ekonomi 

terhadap sektor lain di yaitu meningkatnya 

permintaan dan penawaran. Jika suatu sektor 

meningkatkan produksinya, maka akan ter-

dapat peningkatan permintaan untuk input 

sektor tersebut. Pada model input-output, 

permintaan ini disebut sebagai backward 

linkage. Sektor dengan hubungan ke 

belakang yang lebih tinggi daripada sektor 

lain menunjukkan bahwa perluasan produk-

sinya lebih menguntungkan bagi pereko-

nomian, karena menyebabkan kegiatan 

produktif bagi sektor lainnya. Di sisi lain, 

peningkatan produksi oleh suatu sektor akan 

menciptakan output tambahan yang dibu-

tuhkan sektor tersebut untuk memenuhi 

input bagi sektor lain guna memenuhi per-

mintaan yang meningkat. Fungsi penawaran 
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ini disebut sebagai forward linkage. Sektor 

dengan hubungan ke depan yang lebih tinggi 

dari sektor lain berarti produksinya relatif 

sensitif terhadap perubahan output sektor 

lainnya. 

Angka Pengganda (Multiplier) 

Angka pengganda (multiplier) output 

suatu sektor merupakan nilai total dari output 

yang dihasilkan oleh pereknomian untuk me-

menuhi perubahan satu unit uang perminta-

an akhir sektor tersebut. Angka pengganda 

output merupakan jumah kolom dari elemen 

matriks kebalikan leontief (Firmansyah, 

2006:33) yang dirumuskan sebagai berikut : 

Angka pengganda output tipe I 

 

Angka pengganda output tipe II 

 

 : angka pengganda output sektor j 

 : elemen matriks kebalikan Leontief 

 

 : elemen matriks kebalikan Leontief 

 yang memasukkan kon-

sumsi rumah tangga 

Angka pengganda (multiplier) penda-

patan rumah tangga merupakan nilai per-

ubahan jumlah pendapatan yang diterima 

oleh rumah tangga pada suatu sektor akibat 

adanya tambahan satu unit permintaan akhir 

pada sektor tersebut, dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Angka pengganda pendapatan tipe I = 

 

Angka penggandan pendapatan tipe II = 

 

 : bagian nilai tambah bagian 

upah/gaji per total output 

 : elemen matriks kebalikan 

Leontief  

 : elemen matriks kebalikan 

Leontief  yang 

memasukkan konsumsi 

rumah tangga. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Matriks input-output digunakan untuk 

mengkuantifikasi potensi komoditas, manu-

faktur, dan jasa untuk meningkatkan per-

mintaan dari sektor lain dan untuk meng-

identifikasi sektor-sektor utama yang me-

masok input dan analisis input-output untuk 

menguji kapasitas diversifikasi sektoral untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Marconi 

et al., 2016). Dalam input-output dibahas 

pula penerapan transformasi, interaksi data, 

proses analisis, dan analisis data (Rodrigues 

et al., 2016). 

Struktur Output, Permintaan Akhir, dan 

Nilai Tambah Bruto 

Pengertian Output dalam penelitian ini 

adalah nilai produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang 

ada di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini 

penting karena menggambarkan karakteristik 

sektor-sektor dalam perekonomian dan per-

ubahan ekonomi. Lebih lanjut, analisis ini 

dapat memberikan pemahaman tentang 

perbaikan yang diperlukan untuk mening-

katkan sektor dalam perekonomian (Zuhdi, 

2015). Analisis struktur output bertujuan 

untuk memberikan gambaran sektor-sektor 

yang memberikan kontribusi tinggi terhadap 

pembentukan output secara keseluruhan. 

Hasil pengolahan data Tabel I-O Jawa Timur 

2015 menunjukkan bahwa jumlah output 

yang mampu dihasilkan oleh sektor-sektor 

ekonomi di Jawa Timur mencapai 

Rp3.182.558.159,00; dan komoditas tebu 

memiliki nilai Rp11.222.269,00, sedangkan 

industri gula sebesar Rp25.148.056,00. Dari 

segi permintaan akhir, komoditas tebu meng-

hasilkan Rp961.554,00 yang menyumbang 
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0,05% dari total seluruh permintaan akhir 

pada Tabel I-O Provinsi Jawa Timur, 

sedangkan industri gula menghasilkan 

Rp16.464.258,00 yang menyumbang 0,85%. 

Nilai tambah bruto adalah balas jasa 

faktor produksi yang tercipta karena adanya 

aktivitas produksi. Besarnya nilai tambah 

pada masing-masing sektor ditentukan oleh 

besarnya output (nilai produksi) yang di-

hasilkan serta biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi tersebut. Oleh karena itu, 

sektor yang menghasilkan output besar 

belum tentu memiliki nilai tambah yang besar 

pula, tergantung pada biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh suatu sektor dalam me-

lakukan aktivitasnya.  

Nilai tambah bruto komoditas tebu 

sebesar Rp8.297.823,00 (peringkat 17) dan 

berkontribusi 0,49%, sedangkan nilai tambah 

bruto industri gula sebesar Rp9.072.054,00, 

berkontribusi sebesar 0,54% (peringkat 16). 

Penyumbang nilai tambah bruto terbesar 

dalam pembentukan PDRB adalah Industri 

pengolahan dengan kontribusi sebesar 

28,68%. 

Keterkaitan Langsung ke Depan (Direct 

Forward Linkage) dan Keterkaitan Tidak 

Langsung ke Depan (Indirect Forward 

Linkage) 

Nilai keterkaitan ke depan langsung 

sektor-sektor ekonomi dapat dilihat dari nilai 

koefisien matriks, sedangkan untuk melihat 

keterkaitan ke depan langsung dan tidak 

langsung dilihat dari matriks kebalikan Leon-

tief (Muryani & Swastika, 2018). Dampak 

terhadap sektor ekonomi dapat dianalisis 

dengan model, termasuk dampak rantai 

pasokan dengan menerapkan model input-

output regional (Cicas et al., 2007). 

Keterkaitan langsung ke depan (DFL) 

terbesar pada tahun 2015 adalah sektor 

industri pengolahan (2,152) yang berarti 

bahwa apabila terjadi perubahan atau 

peningkatan 1 unit mata uang atau dalam 

penelitian ini sebesar Rp 1 juta, maka sektor 

industri pengolahan akan meningkatkan out-

put seluruh sektor perekonomian sebesar 

Rp2.152.000,00 secara langsung (Tabel 1). 

Sektor tebu memiliki nilai keterkaitan DFL 

sebesar 0,528 (peringkat 3) dimana apabila 

terjadi perubahan atau peningkatan 1 unit 

mata uang atau dalam penelitian ini sebesar 

Rp. 1 juta, maka komoditas tebu ini akan 

meningkatkan output seluruh sektor per-

ekonomian sebesar Rp528.000,00. Nilai DFL 

industri gula sebesar 0.024 dimana apabila 

terjadi perubahan atau peningkatan 1 unit 

mata uang atau dalam penelitian ini sebesar 

Rp 1 juta, maka industri gula ini akan 

meningkatkan output seluruh sektor per-

ekonomian sebesar Rp24.000,00. 

Hasil penelitian sebelumnya yang di-

lakukan oleh Sundari (2000) yang mela-

kukan analisis berdasarkan I-O Jawa Timur 

tahun 1997 menunjukkan bahwa DFL tebu di 

Jawa Timur berada pada peringkat 5 dan 

industri gula pada peringkat 14, sedangkan 

IDFL tebu dan industri gula masing-masing 

pada peringkat 6 dan 15. Hasil penelitian ini 

maupun yang telah dilaporkan oleh Sundari 

(2000) menunjukkan peringkat yang tidak 

berbeda. Keterkaitan kedepan sektor tebu 

relatif tinggi, yang bermakna bahwa keter-

kaitan sektor tebu dengan industri hilir atau 

sektor-sektor yang menggunakan tebu se-

bagai input antara, cukup tinggi dan sektor 

tebu merupakan input utama dalam industri 

gula. Dibandingkan dengan komoditas tem-

bakau yang dilaporkan mempunyai koefisien 

DFL sebesar 0,2634, yang menunjukkan bah-

wa sektor tembakau mempunyai keterkaitan 

yang cukup kuat dengan sektor lainnya, yang 

berarti bahwa tembakau berperan besar 

dalam menyediakan input kepada sektor lain 

(Priyono, 1996), maka peran komoditas tebu 

lebih besar daripada komoditas tembakau. 
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Nilai IDFL komoditas tebu adalah 1,168 

(peringkat 7) (Tabel 1). Nilai ini menunjukkan 

bahwa apabila terdapat perubahan atau 

peningkatan sebesar Rp 1 juta, maka ko-

moditas tebu secara tidak langsung akan 

meningkatkan output seluruh sektor pereko-

nomian sebesar Rp1.168.000,00. Selanjut-

nya, apabila terjadi kenaikan permintaan 

output sektor-sektor ekonomi lain sebesar 1 

unit satuan, maka akan meningkatkan peng-

gunaan sektor tebu sebagai input bagi sektor 

ekonomi lain sebesar 0.528 unit (sebagai 

input langsung) dan sebesar 1.168 unit (se-

bagai input tak langsung). Nilai DFL sebesar 

1.024 (peringkat 14), yang menunjukkan 

bahwa apabila terjadi perubahan atau pe-

ningkatan sebesar Rp 1 juta, maka industri 

gula secara tidak langsung akan mening-

katkan output seluruh sektor perekonomian 

sebesar Rp1.024.000,00.  

Keterkaitan Langsung ke Belakang 

(Direct Backward Linkage) dan Keter-

kaitan Tidak Langsung ke Belakang 

(Indirect Backward Linkage) 

Nilai DBL tebu sebesar 0,257 (peringkat 

14) (Tabel 2), menunjukkan bahwa apabila 

terjadi perubahan sebesar Rp 1 juta maka 

output tebu akan meningkatkan permintaan 

inputnya secara langsung dari sektor-sektor 

yang ada di dalam perekonomian sebesar 

Rp257.000,00. Nilai keterkaitan ke belakang 

langsung dan tidak langsung (IDBL) sektor ini 

adalah sebesar 1,093 (peringkat 16), yang 

berarti apabila terjadi perubahan atau 

peningkatan Rp 1 juta, maka output tebu 

akan meningkatkan permintaan inputnya dari 

seluruh sektor yang ada di dalam per-

ekonomian sebesar Rp1.093.000,00 secara 

langsung dan tidak langsung. Nilai DBL 

industri gula sebesar 0.591 (peringkat 2), 

menunjukkan bahwa apabila terjadi per-

ubahan secara langsung dari sektor-sektor 

yang ada di dalam perekonomian sebesar 

Rp591.000,00. Nilai keterkaitan kebelakang 

langsung dan tidak langsung (IDBL) sektor ini 

sebesar 1.220 (peringkat 9), menunjukkan 

bahwa apabila terjadi perubahan secara lang-

sung dari sektor-sektor yang ada di dalam 

perekonomian sebesar Rp1.220.000,00. Nilai 

keterkaitan kebelakang baik langsung mau-

pun tidak langsung industri gula menduduki 

peringkat yang tinggi (peringkat 2 dan 9), 

yang menunjukkan bahwa sektor industri 

gula sangat bergantung kepada sektor 

Tabel 1. Keterkaitan Ke Depan Langsung (DFL) dan Tidak Langsung (IDFL) Tabel Input-Output 

Klasifikasi 18 Sektor di Jawa Timur Tahun yang diolah dari Tabel I-O Jawa Timur 2015. 

Sektor 
2015 

DFL Peringkat   IDFL Peringkat 

Tebu 0.528 3 1.168 7 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.514 6 1.509 2 

Pertambangan dan Penggalian 0.249 10 1.174 6 

Industri Gula 0.024 16 1.024 14 

Industri Pengolahan 2.152 1 2.498 1 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.357 8 1.152 8 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.015 17 1.003 17 

Konstruksi 0.214 11 1.081 11 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.673 2 1.494 3 

Transportasi dan Pergudangan 0.517 4 1.255 4 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.172 12 1.072 12 

Informasi dan Komunikasi 0.515 5 1.220 5 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.370 7 1.150 9 

Real Estat 0.261 9 1.081 10 

Jasa Perusahaan 0.146 13 1.050 13 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.003 18 1.002 18 

Jasa Pendidikan 0.002 19 1.000 19 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.055 14 1.010 16 

Jasa Lainnya 0.047 15 1.012 15 
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ekonomi lain sebagai input. Dengan kata lain, 

industri gula bersifat hilir. 

Hasil analisis ini tidak berbeda dengan 

hasil analisis Sundari (2000) terhadap sektor 

tebu pada tahun 1997, yaitu sektor industri 

gula mempunyai keterkaitan kebelakang 

yang cukup tinggi (peringkat 2 dan 3), yang 

bermakna bahwa sektor industri gula me-

miliki ketergantungan yang sangat tinggi 

terhadap sektor lain terutama sektor tebu 

untuk input antara. Sementara hasil pene-

litian Priyono (1996) menunjukkan bahwa 

sektor tembakau menduduki peringkat ke-

delapan. Dengan demikian komoditas tebu 

memberikan kontribusi yg lebih baik diban-

dingkan dengan komoditas tembakau. 

Tabel 2. Keterkaitan Ke Belakang Langsung (DBL) dan Tidak Langsung (IDBL) Tabel Input-Output 

Klasifikasi 18 Sektor di Jawa Timur yang diolah dari Tabel I-O Jawa Timur 2015 

Sektor 
2015 

DBL Peringkat IDBL Peringkat 

Tebu 0.257 14 1.093 16 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.193 17 1.092 17 

Pertambangan dan Penggalian 0.160 18 1.078 19 

Industri Gula 0.591 2 1.220 9 

Industri Pengolahan 0.502 4 1.282 4 

Pengadaan Listrik dan Gas 0.660 1 1.476 1 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.276 11 1.203 10 

Konstruksi 0.445 6 1.267 6 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.158 19 1.097 15 

Transportasi dan Pergudangan 0.489 5 1.346 3 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.403 9 1.246 7 

Informasi dan Komunikasi 0.263 13 1.147 13 

Jasa Keuangan dan Asuransi 0.224 15 1.090 18 

Real Estat 0.200 16 1.101 14 

Jasa Perusahaan 0.426 8 1.234 8 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.427 7 1.273 5 

Jasa Pendidikan 0.294 10 1.176 11 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.576 3 1.359 2 

Jasa Lainnya 0.270 12 1.176 12 

 
Tabel 3. Dampak Pengganda Output yang diolah dari Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur Klasifikasi 

18 Sektor Tahun 2015. 

Sektor 
2015 

Type I Peringkat Type II Peringkat 

Tebu 1.17 14 1.18 16 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.14 17 1.18 17 

Pertambangan dan Penggalian 1.11 18 1.17 19 

Industri Gula 1.68 2 1.77 9 

Industri Pengolahan 1.48 4 1.64 4 

Pengadaan Listrik dan Gas 1.88 1 2.31 1 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.25 11 1.35 10 

Konstruksi 1.41 6 1.52 6 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.12 19 1.16 15 

Transportasi dan Pergudangan 1.48 5 1.58 3 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.36 9 1.45 7 

Informasi dan Komunikasi 1.27 13 1.31 13 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1.16 15 1.20 18 

Real Estat 1.14 16 1.15 14 

Jasa Perusahaan 1.37 8 1.42 8 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.39 7 1.49 5 

Jasa Pendidikan 1.25 10 1.31 11 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.60 3 1.78 2 

Jasa Lainnya 1.23 12 1.32 12 
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Analisis Dampak Pengganda Output 

Analisis dampak pengganda output 

digunakan untuk melihat perubahan permin-

taan akhir suatu sektor terhadap seluruh 

sektor yang ada akibat perubahan satu satu-

an pada suatu jenis pengganda. Terdapat 2 

tipe dampak pengganda output. Pengganda 

tipe I menggambarkan kemampuan suatu 

sektor untuk meningkatkan output bagi sek-

tor itu sendiri maupun sektor lain yang ada di 

dalam perekonomian. Peningkatan output 

sektor lain tercipta akibat adanya pengaruh 

langsung dan tidak langsung dari permintaan 

akhir sektor j (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Jawa Timur, 2015).   

Nilai pengganda output untuk tebu 

adalah 1,17; menunjukkan bahwa akan ada 

meningkatkan output pada semua sektor 

ekonomi sebesar Rp1.170.000,00 dengan 

peringkat 14 (Tabel 3). Berdasarkan pering-

katnya, dampak pengganda output tebu tidak 

terlalu besar. Pada pengganda tipe I ini 

menunjukkan apabila pemerintah ingin me-

ningkatkan output pada sektor industri tebu, 

maka pemerintah harus melakukan inovasi 

tertentu, misalnya meningkatkan efisiensi 

energi melalui inovasi di sektor tebu atau 

pertanian pada umumnya, seperti yang di-

lakukan di Jepang (Ueda, et al., 2017).  Pada 

pengganda tipe II komoditas tebu berada 

pada tingkat yang lebih kecil dengan nilai 

pengganda output sebesar 1,18 (peringkat 

16) (Tabel 3). Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa apabila terjadi peningkatan penge-

luaran rumah tangga yang bekerja di komo-

ditas tebu sebesar Rp 1 juta, maka output di 

semua sektor perekonomian akan meningkat 

sebesar Rp1.180.000,00. Nilai pengganda 

output industri gula sebesar 1.68, yang 

menunjukkan bahwa pengganda output ini 

terbesar kedua dari seluruh pengganda 

output perekonomian Jawa Timur (Tabel 3). 

Analisis Dampak Pengganda Penda-

patan 

Analisis pengganda pendapatan me-

rupakan alat analisis untuk mengevaluasi 

pengaruh perubahan permintaan akhir suatu 

sektor terhadap pendapatan sektor tersebut 

di dalam suatu perekonomian. Nilai peng-

ganda pendapatan suatu sektor menunjukkan 

jumlah pendapatan rumah tangga yang 

tercipta akibat adanya tambahan satu satuan 

permintaan akhir di sektor tersebut. Penga-

ruh ini disebut dengan efek pendapatan 

(income effect). Pengganda pendapatan tipe 

I memasukkan sektor rumah tangga menjadi 

faktor eksogen, sedangkan pengganda pen-

dapatan tipe II menjadikan sektor rumah 

tangga sebagai faktor endogen. 

Berdasarkan hasil analisis multiplier 

pendapatan tipe I dan tipe II, komoditas tebu 

memiliki nilai multiplier sebesar 1.68 pada 

tipe I yang berarti bahwa jika terjadi pe-

ningkatan pendapatan tenaga kerja yang 

bekerja di komoditas tebu yang disebabkan 

oleh kenaikan permintaan akhir sektor yang 

bersangkutan sebesar Rp. 1 juta, maka akan 

meningkatkan pendapatan rumah tangga di 

semua sektor perekonomian sebesar 

Rp1.680.000,00 (Tabel 4). Nilai tersebut 

termasuk dalam nilai yang besar karena ter-

dapat pada pengganda pendapatan dalam 

peringkat 5. Industri gula memiliki nilai 1.25 

yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan 

pendapatan tenaga kerja yang bekerja di 

industri gula yang disebabkan kenaikan 

permintaan akhir sektor yang bersangkutan 

sebesar Rp1.250.000,00. Nilai tersebut meru-

pakan nilai yang kecil karena berada pada 

peringkat 17. 

Jika dibandingkan dengan nilai peng-

ganda sektor tembakau yang nilai pengganda 

pendapatan sederhana sebesar 0,89, peng-

ganda pendapatan total sebesar 1,41, peng-

ganda pendapatan tipe I sebesar 1,35, dan 

pengganda pendapatan type II sebesar 2,15, 

(Priyono 1996), maka komoditas tebu mem-

berikan dampak pengganda pendapatan yang 

lebih besar. Lebih luas lagi, di Iran, sektor 

pertanian memberikan dampak positif terha-

dap pengembangan perekonomian secara 

keseluruhan, walaupun bukan merupakan 
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sektor utama/unggulan (Hosseinzadeh & 

Sharify 2018), dan Marconi et al. (2016), 

meyatakan bahwa jika komoditas pertanian 

menunjukkan kapasitas yang relatif kecil 

dalam mendorong perekonomian. Oleh kare-

na itu, jika indeks keterkaitan rendah, maka 

strategi pengembangan harus mengambil ke-

untungan dari keunggulan komparatif untuk 

mencapai perubahan struktural. 

Peran pemerintah sangat penting untuk 

meningkatkan animo petani dalam menanam 

tebu dan meningkatkan pendapatan petani 

tebu, karena tebu merupakan bahan baku 

gula yang merupakan salah satu kebutuhan 

pokok di Indonesia. Oleh karena itu, disaran-

kan untuk melakukan kebijakan penetapan 

harga dasar gula yang menguntungkan pe-

tani dan memperkecil disparitas antara gula 

lokal dan impor, sehingga gula lokal dapat 

bersaing dengan gula impor.  

KESIMPULAN 

Budi daya tebu sebagai input antara 

untuk industri gula yang bersifat hilir 

keterkaitannya sangat tinggi. Keberadaan 

sektor tebu kurang kuat pengaruhnya dalam 

meningkatkan output pada sektor tebu dan 

sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan.  

Pengganda pendapatan usaha tani tebu 

adalah tipe I dan tipe II yang bermakna 

bahwa sektor tebu cukup besar dalam me-

ningkatkan pendapatan dari usaha tani tebu 

dan sektor-sektor ekonomi secara keselu-

ruhan. 
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ABSTRAK 

Tembakau madura tergolong tembakau semi aromatis yang dibutuhkan oleh industri rokok kretek. 

Kebutuhan bahan baku rokok kretek terus berkembang, seiring dengan dilepasnya empat varietas baru 
tembakau madura, yaitu: varietas Prancak T1 Agribun, Prancak T2 Agribun, Prancak S1 Agribun, dan 

Prancak S2 Agribun. Varietas-varietas unggul tersebut didiseminasikan ke petani melalui kegiatan akselerasi 
transfer teknologi pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggapan petani 

terhadap empat varietas unggul baru tembakau madura tersebut. Kegiatan analisis tanggapan petani 
dilakukan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Keempat varietas baru tersebut masing-

masing ditanam pada lahan petani seluas satu hektar berlokasi di Desa Lebbek dan Desa Klompang Barat, 

Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dan di Desa Bakeong dan Desa Por Dapor, Kecamatan Guluk-
Guluk, Kabupaten Sumenep. Varietas Prancak 95 digunakan sebagai varietas  pembanding. Parameter yang 

diamati meliputi biaya produksi, hasil panen, dan hasil jual tembakau. Selain itu dilakukan survei tanggapan  
petani dengan metode wawancara berdasarkan kuisioner terstruktur. Petani responden yang disurvei 

sebanyak 26 orang, 11 orang dari Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dan 15 orang dari Kecamatan 

Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tertarik untuk 
membudidayakan keempat varietas unggul baru tembakau madura dengan tetap  memperhatikan kondisi 

lingkungan terutama kesesuaian lahan dan ketersediaan air, karena harga jual tembakau varietas unggul 
baru tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga tembakau varietas pembanding.  

Kata kunci: Tembakau madura, Prancak T1 Agribun, Prancak T2 Agribun, Prancak S1 Agribun, Prancak S2 
Agribun 

Analysis of Farmers’ Responses to the Introduction of New 
Superior Varieties of Madura Tobacco 

 
ABSTRACT 

Madura tobacco is classified as a semi aromatic tobacco which is needed by the kretek cigarette industry. 

In order to meet the demand for kretek cigarette raw materials, the products of which continue to expand 
along with the introduction of four new released varieties of madura tobacco, namely: Prancak T1 Agribun, 

Prancak T2 Agribun, Prancak S1 Agribun, and Prancak S2 Agribun. These new superior varieties had been 

disseminated to farmers through accelerated technology transfer activities in 2018. The aim of this research 
was to determine the response of farmers to the four new superior varieties. Activities were carried out in 
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Pamekasan and Sumenep districts, involved 26 respondent farmers. Each of the four new varieties was 
planted with an area of one hectare on farmers' land, located in Lebbek Village and Klompang Barat Village, 

Pakong District, Pamekasan Regency and in Bakeong Village and Por Dapor Village, Guluk-Guluk District, 
Sumenep Regency. Prancak 95 variety was used as comparison variety. The parameters observed were 

production costs, yields, and results of selling tobacco. In addition, a farmer response survey was carried 
out using an interview method based on a structured questionnaire. The number of respondents surveyed 

was 26 farmers, 11 farmers in Pakong District, Pamekasan Regency and 15 farmers in Guluk-Guluk District, 

Sumenep Regency. The results showed that the productivity of Prancak S1 Agribun variety was 724.60 kg 
/ ha higher than that of Prancak 95 which was 594 kg/ha. Farmers are interested in developing these new 

superior varieties because they have the highest selling price (IDR 56,000 / kg dry chopped). This price is 
higher than that of Prancak 95 price (IDR 50,000 / kg chopped dried tobacco leaves).  

Keywords:  Madura Tobacco, Prancak T1 Agribun, Prancak T2 Agribun, Prancak S1 Agribun, Prancak S2 
Agribun 

 

PENDAHULUAN 

embakau merupakan tanaman yang 

memberikan kontribusi pendapatan ter-

tinggi bagi petani pada beberapa sentra 

produksi. Sentra produksi tembakau di 

Kabupaten Sampang, berkontribusi terhadap 

total pendapatan petani sebesar 80% untuk 

lahan sawah, 73% lahan tegal, dan 63% di 

lahan gunung (Verona and Tirtosuprobo, 

2016).  Sentra produksi tembakau di  Kabu-

paten Pamekasan, mampu mempengaruhi 

pendapatan petani sekitar 50-70% (Medina, 

2017).  Selanjutnya, sentra produksi di Kabu-

paten Temanggung, khususnya di Keca-

matan Selopampang kontribusi pendapatan 

usaha tani terhadap pendapatan total rumah 

tangga adalah sebesar 58,26% (Masruroh, 

2015), sedangkan kontribusi tembakau 

(sektor pertanian) terhadap pendapatan 

regional Kabupaten Temanggung mem-

berikan sumbangan sebesar 31,75% di atas 

kontribusi sektor lainnya seperti sektor 

pengolahan, perdagangan, dan jasa 

(Arfianto, 2012). 

Tembakau adalah tanaman yang 

produksi dan mutunya dipengaruhi oleh 

teknologi budi daya, lokasi tanam, iklim, dan 

cara pengolahan panen maupun pasca 

panen, sehingga tanaman ini menghasilkan 

kualitas yang berbeda sesuai dengan 

keadaan agroekosistemnya. Berdasarkan 

hasil penelitian Septiana (2016) di sentra 

produksi tembakau di Temanggung ada 

perbedaan produksi dan indeks mutu yang 

dipengaruhi oleh karakteristik lahan.  Faktor 

lain yang mempengaruhi produksi dan mutu 

tembakau adalah pemilihan varietas, teknik  

budi daya (jarak tanam dan pemupukan), 

dan faktor lingkungan (bahan induk).  Sentra 

produksi tembakau lainnya yaitu di Madura,  

terkenal dengan beberapa varietas temba-

kau madura yang spesifik lokasi. Madura ter-

kenal dengan varietas Prancak 95, Cangkring 

95, Prancak N1, dan Prancak N2 yang 

masing-masing memiliki produksi dan mutu 

yang bersaing. Hal ini terjadi karena 

keragaman agroekosistem di beberapa wila-

yah memungkinkan dihasilkannya berbagai 

jenis tembakau dengan keragaman kualitas 

dalam bentuk aroma spesifik (Rachmat and 

Nuryanti, 2009).  Varietas Prancak 95 dan 

Cangkring 95 dikenal oleh petani pada tahun 

1996. Varietas ini di lepas oleh Menteri 

Pertanian pada tahun 1997, kemudian pada 

tahun 2004 varietas Prancak  N1 dan Prancak 

N2 dilepas sebagai varietas yang diperun-

T 
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tukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  produk-

si rokok kretek yang berkadar nikotin rendah. 

Karakteristik varietas tembakau madura 

yang dihasilkan oleh pemulia Balittas disa-

jikan pada Tabel 1.  

Seiring perkembangan selera konsu-

men maka terjadi pergeseran kebutuhan 

jenis tembakau lokal (Al Batawy, 2020). 

Selain itu, keinginan terbesar petani adalah 

adanya peningkatan kualitas dan kuantitas 

produksi tembakau per hektar.   Murdiyati et 
al. (2007) dan Ningsih (2017) mengemuka-

kan bahwa untuk meningkatkan kualitas 

maupun produktivitas tembakau madura, 

maka penelitian terus menerus dilakukan, 

salah satunya adalah perakitan varietas 

tembakau madura. Perakitan varietas unggul 

baru (VUB) tembakau madura dilakukan 

Karakteristik  
varietas 

Produksi 
(ton.ha-1) 

Kadar nikotin 
(%) 

Ketahanan 
terhadap hama 

penyakit 

Kesesuaian 
lahan 

Nomor SK Kementan 
Pelepasan Varietas 

Prancak 95 0,630-1,490 2,31 Tahan terhadap 
penyakit lanas, tidak 
tahan terhadap TMV 
Tidak tahan serangga 
penghisap dan 
pemakan daun 

Sesuai pada iklim 
C & D (Schmidt 
Ferguson, 1951), 
kemarau 4 bulan, 
tegas, lahan 
kering 

No. 731/Kpts/TP.240/7/1997 
tanggal 21 Juli 1997 

Prancak N1 0,892 1,76 Moderat tahan 
terhadap penyakit 
lanas 

- No. 320/Kpts/SR.120/5/2004 
tanggal 12 Mei 2004 

Prancak N2 0,789 2,00 Tahan terhadap 
penyakit lanas 

- No. 321/Kpts/SR.120/5/2004 
tanggal 12 Mei 2004 

Cangkring 95 0,505 - 
0,930 

1,73 - 3,32 % Tahan terhadap 
penyakit lanas, tidak 
tahan TMV 
Tidak tahan terhadap 
hama pengisap dan 
pemakan 

Sesuai pada iklim 
C & D, kemarau 4 
bulan, tegas, 
lahan kering, 
sawah 

No. 732/Kpts/TP.240/7/97 

Prancak T1 
Agribun 

0,692 2,6 Moderat tahan 
terhadap Ralstonia 
solanacearum 
Sangat rentan 
terhadap Phytopthora 
nicotianae 

Lahan tegal No. 446/Kpts/KB.120/7/2015 

Prancak T2 
Agribun 

0,687 2,2 Sangat rentan 
terhadap Ralstonia 
solanacearum 
dan Phytopthora 
nicotianae 

Lahan tegal No. 447/Kpts/KB.120/7/2015 

Prancak S1 
Agribun 

0,781 2,4 Moderat tahan 
terhadap Ralstonia 
solanacearum 
Sangat rentan 
terhadap Phytopthora 
nicotianae 

Lahan sawah No. 444/Kpts/KB.120/7/2015 

Prancak S2 
Agribun 

0,663 2,6 Moderat tahan 
terhadap Ralstonia 
solanacearum 
Sangat rentan 
terhadap Phytopthora 
nicotianae 

Lahan sawah No. 445/Kpts/KB.120/7/2015 

 

Tabel 1. Karakteristik varietas pendahulu dan empat varietas unggul baru tembakau madura 
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melalui persilangan tembakau madura de-

ngan semi oriental yang mempunyai daun 

banyak.   

Persilangan ini bertujuan untuk 

memperoleh varietas tembakau unggul baru 

dengan keunggulan berdaun banyak serta 

aromatis. Dari perakitan varietas yang telah 

dilakukan oleh tim peneliti Balittas telah 

dihasilkan empat varietas tembakau madura 

baru, yaitu Prancak T1 Agribun, Prancak T2 

Agribun, Prancak S1 Agribun, dan Prancak S2 

Agribun.   

Kegiatan diseminasi VUB tembakau 

madura telah dilaksanakan melalui program 

akselerasi transfer teknologi di Kabupaten 

Pamekasan dan Kabupaten Sumenep pada 

tahun 2018.  Untuk mengevaluasi kelayakan 

penerapan VUB tembakau madura ini 

dilakukan kegiatan analisis tanggapan  pe-

tani terhadap VUB tesebut.  Oleh karena itu, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis tanggapan petani terhadap 

VUB tembakau madura yang telah dilepas 

pada tahun 2015 di daerah sentra tembakau  

madura, yaitu Kabupaten Pamekasan dan 

Kabupaten Sumenep.  

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan akselerasi transfer teknologi 

dilakukan dengan media demplot budi daya 

VUB tembakau madura seluas empat hektar 

dan survei tanggapan  petani terhadap VUB 

yang diperkenalkan. Kegiatan ini dilaksa-

nakan pada musim tanam tembakau tahun 

2018 dengan membuat demplot di empat 

lokasi, masing-masing seluas satu hektar 

pada agroekosistem sawah dan tegal    

(Tabel 2). Petani yang terlibat dalam 

program akselerasi transfer teknologi VUB 

tembakau madura merupakan responden 

untuk survei tanggapan petani terhadap VUB 

tersebut. 

Survei untuk mengukur penerimaan 

petani terhadap keempat VUB tembakau 

madura yang diintroduksikan dilakukan 

dengan metode wawancara menggunakan 

alat bantu kuisioner.  Beberapa pertanyaan 

kunci untuk responden adalah terkait dengan 

pandangan umum tentang VUB tembakau 

yang diperkenalkan, yaitu Prancak S1 

Agribun, Prancak S2 Agribun, Prancak T1 

Agribun, dan Prancak T2 Agribun, yang 

meliputi penampilan secara visual, hasil raja-

Tabel 2.   Lokasi demplot budi daya, varietas yang digunakan, dan jumlah petani yang terlibat dalam 
program akselerasi transfer teknologi VUB tembakau madura tahun 2018. 

 
Lokasi Jenis lahan 

VUB tembakau madura yang 
digunakan 

Jumlah petani yang terlibat 

Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, 
Kabupaten Pamekasan 
 

Tegal 
 

Prancak T1 Agribun Prancak T2 
Agribun 

6 orang 

Desa Klompang Barat, Kecamatan 
Pakong, Kabupaten Pamekasan 
 

Tegal 
Sawah 

Prancak T1 Agribun 
Prancak T2 Agribun 
Prancak S1 Agribun 
Prancak S2 Agribun 

 

5 orang 

Desa Bakeyong, Kecamatan Guluk-
Guluk, Kabupaten Sumenep 
 

Tegal 
Sawah 

 

Prancak T1 Agribun 
Prancak S1 Agribun 
Prancak S2 Agribun 

7 orang 

Desa Por Dapor, Kecamatan Guluk-
Guluk, Kabupaten Sumenep 

Tegal 
Sawah 

 

Prancak T1 Agribun  
Prancak S1 Agribun 
Prancak S2 Agribun 

8 orang 
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ngan, aroma, peganggan dan  warna.  Selain 

itu, ditanyakan juga tentang harga yang 

ditetapkan oleh grader dan rencana res-

ponden untuk menanam VUB tembakau 

pada musim tanam selanjutnya. Hasil wa-

wancara dianalisa secara deskriptif. 

Data produksi dan mutu VUB 

tembakau madura diperoleh dari kegiatan 

akselerasi transfer teknologi. Data ini 

dipergunakan untuk mengkonfirmasi pernya-

taan petani atau responden atas wawancara 

yang dilakukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil VUB tembakau madura yang 

diperkenalkan pada program akselerasi 

transfer teknologi melalui demplot budi daya 

VUB tersebut di Pamekasan dan Sumenep, 

Madura, menunjukkan mutu yang berbeda.  

Indeks mutu dari VUB tembakau madura 

disajikan pada Tabel 3.  Tembakau madura 

dapat dibudidayakan di berbagai agroe-

kosistem, yaitu lahan sawah, tegal, maupun 

perbukitan/pegunungan, tetapi akan meng-

hasilkan mutu yang berbeda.  Kualitas tem-

bakau dipengaruhi oleh kesesuaian lahan, 

Medina (2017) melaporkan bahwa struktur 

dan pH tanah mempengaruhi kualitas 

tembakau. 

Varietas unggul baru tembakau 

madura yang diintroduksikan menghasilkan 

mutu yang berbeda-beda sesuai dengan 

kondisi agroekosistem, cara pengolahan 

pasca panen, dan cuaca yang mendukung. 

Mutu tembakau bermutu tinggi atau rendah 

dinilai oleh grader yang disetarakan dengan 

harga. Harga tembakau pada musim tanam 

tahun 2018 untuk Prancak S1 Agribun antara 

Rp48.000,00 sampai dengan Rp52.000,00, 

Prancak S2 Agribun antara Rp46.000,00 

sampai dengan Rp55.000,00, Prancak T1 

Agribun Rp45.000,00 sampai dengan 

Rp52.000,00, dan Prancak T2 Agribun 

Rp44.000,00 sampai dengan Rp56.000,00. 

Kondisi usaha tani tembakau demplot 

musim tanam tahun 2018 secara umum 

untuk keempat varietas tersaji pada Tabel 4.  

Kondisi tanaman dengan pertumbuhan 

normal sebesar 26,97%, sedangkan sekitar 

60,61% kondisi tanaman tidak tumbuh 

optimal dikarenakan kebutuhan air tidak 

tercukupi secara optimal, walaupun usaha 

Tabel 3.   Produksi dan mutu tembakau madura yang diperkenalkan dalam program akselerasi transfer 

teknologi VUB tembakau di Pamekasan dan Sumenep tahun 2018. 

 
Lokasi Varietas Produksi (kg/ha) Indeks mutu Indeks tanaman 

Desa Lebbek, 
Kecamatan Pakong, 
Kabupaten Pamekasan  

 Prancak T1 Agribun  509,74 44,45 154,66 
 Prancak T2 Agribun  578,55 47,48 189,82 

Desa Klompang Barat, 
Kecamatan Pakong, 
Kabupaten Pamekasan  

 Prancak T1 Agribun  423,28 40,00 104,60 
 Prancak T2 Agribun  658,75 48,00 230,40 
 Prancak S1 Agribun  1.093,68 51,19 609,20 
 Prancak S2 Agribun  750,60 48,68 357,80 

Desa Por Dapor, 
Kecamatan  
Guluk-guluk, 
Kabupaten Sumenep  

 Prancak T1 Agribun  953,78 49,09 388,77 
 Prancak S1 Agribun  501,43 49,51 295,92 

Desa Bakeyong, 
Kecamatan  
Guluk-guluk, 
Kabupaten Sumenep  

 Prancak T1 Agribun  683,12 52,01 271,14 
 Prancak S1 Agribun  578,68 50,89 343,50 
 Prancak S2 Agribun  482,60 49,82 232,67 
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