
v 
 

RINGKASAN 

 

   
 PEMUPUKAN TANAMAN TEBU (Saccharum officinarum L. ) DI PT. 

PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN KALIREJO AFDELING 

MUKTISARI BANYUWANGI, Nadella Tasya Ainun Nisa, NIM A43170146, 

Tahun 2021, Budidaya Tanaman Perkebunan, Produksi Pertanian, Politeknik 

Negeri Jember, Ady. Suwikno, MP (Pembimbing Lapang Eksternal), Dr.Ir. 

Nanang Dwi Wahyono, MM (Pembimbing Lapang Internal). 

  Berbagai permasalahan yang terjadi dalam Industri Gula Nasional menjadi 

tantangan tersendiri bagi Industri Gula Nasional. Salah satunya yaitu Industri gula 

di Indonesia yang menjadi sentra produksi gula.Terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan Indonesia menjadi Negara pengimpor gula. Salah satu faktor 

utamanya adalah ketidakmampuan industri gula dalam negeri untuk memenuhi 

kebutuhan dan permintaan gula masyarakat yang terus meningkat. Hal ini 

dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita 

masyarakat setiap tahunnya. 

  Produktivitas gula di Indonesia yang semakin rendah dapat dilihat dari 

penurunan jumlah produksi gula yang dihasilkan petani dan pabrik gula yang ada 

di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya manajemen dari setiap pabrik 

gula nasional yang terus meningkat, mengakibatkan Indonesia menjadi negara 

pengimpor gula untuk memenuhi seluruh permintaan gula nasional setiap 

tahunnya. Permintaan gula nasional selalu mengalami perubahan dan bahkan 

cenderung mengalami kenaikan sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia 

yang selalu bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin 

meningkat menyebabkan total kebutuhan konsumsi gula juga terus meningkat. 

Kenaikan konsumsi gula di Indonesia tidak diikuti dengan kenaikan tingkat 

produksi yang mampu menutupi jumlah permintaan gula domestik.  

  Praktik Kerja Lapang (PKL) dilakukan dengan tujuan mahasiswa  dapat 

menambah wawasan dengan cara berfikir kritis terhadap teori yang di dapat 

dibangku kuliah dengan pelaksanaan secara teknis dilapang khususnya di PTPN 

XII Kebun Kalirejo. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan proses budidaya tanaman tebu dan panen yang ada di dari awal 



 
 

vi 
 

sampai akhir sehingga mahasiswa mendapatkan ilmu teknik budidaya dan 

pengalaman kerja secara langsung di perusahaan tersebut. 

  Hasil dari kegiatan praktek kerja lapang di perkebunan penulis dapat 

menambah ilmu pengetahuan baru  dan  memperoleh pengalaman sebagai tenaga 

kerja pemeliharaan dan memperoleh wawasan permasalahan dan pemecahan 

masalah dalam mengelola kegiatan proses budidaya tanaman tebu dan panen. 

Penulis juga terlibat dalam proses pemupukan tanaman tebu yang dimana pada 

proses tersebut dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan tanaman tebu. 

Selain itu, Manajemen pemupukan adalah salah satu manajemen yang terpenting 

dalam pertumbuhan dan perkembangan tebu agar mendapatkan hasil panen yang 

optimal. Pemupukan tebu juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya gula yang 

dihasilkan pabrik gula baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegiatan Praktik 

Kerja Lapang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari  

2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


