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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan selalu berupaya untuk mencapai tujuannya dengan 

memaksimalkan kinerja pada bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan 

tersebut, sebagai salah satu contoh perusahaan tersebut adalah PT Perkebunan 

Nusantara X (Persero) unit Pabrik Gula Djombang Baru yang memiliki beberapa 

bagian, diantaranya bagian Tanaman yang didalamnya terdapat Tebang Muat 

Angkut (TMA), Quality Control (QC), Pengolahan, Instalasi, Administrasi dan 

Keuangan (AKU) serta Sumberdaya Manusia (SDM). Manajemen perusahaan 

dituntut untuk mampu berproduksi secara efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan faktor-faktor produksi perusahaan secara tepat sehingga dapat 

menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan 

dengan tujuan yang diharapkan dengan biaya seminimal mungkin. Diera 

globalisasi ini hampir disemua lini produksi menggunakan mesin untuk 

meningkatkan produktivitas. Begitu juga dengan Pabrik Gula khususnya bagian 

Tebang Muat Angkut (TMA) dalam rangka untuk pengendalian pekerjaan tepat 

waktu, menjaga kualitas dan efisiensi biaya. 

 Gula adalah produk sangat penting bagi ketahanan pangan nasional yang 

memiliki tingkat konsumsi tinggi dan ragam penggunaannya sangat luas. Setiap 

tahun konsumsi gula terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 

dan konsumsi bahan pangan masyarakat. Konsumsi gula nasional terus meningkat 

yang pada tahun 2007 berkisar 3.50 juta ton setiap tahun. Pada tahun yang sama 
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produksi nasional hanya mencapai 2.40 juta ton (Barani dalam Bantacut dkk, 

2012). 

 Banyak upaya peningkatan produksi yang harus dan dapat dilakukan, 

termasuk mengurangi susut panen, pasca panen dan pengolahan. Salah satu faktor 

kehilangan gula disebabkan keterlambatan giling sehingga tebu menjadi rusak. 

Kerusakan tebu tidak hanya menyebabkan kehilangan gula, tetapi juga 

menyebabkan pengolahan menjadi lebih sulit (Bantacut, 2012). Tingginya 

kehilangan gula sebelum giling disebabkan adanya permasalahan manajemen 

tebang muat angkut (TMA) sehingga waktu menunggu tebu menjadi lebih lama 

dan tidak sesuai dengan baku nilai. Pelaksanaan tebang yang tidak sesuai juga 

mempengaruhi penurunan produktivitas. Perhatian terhadap susut pasca panen 

secara umum dan  tebang muat angkut (TMA) secara khusus telah banyak 

menjadi perhatian peneliti (Solomon, 2000). 

 Menurut Isma’il (2001) terdapat tiga faktor didalam meningkatkan 

produksi gula, yaitu produktivitas tebu, luas areal dan rendemen. Dua faktor 

terpenting adalah meningkatkan rendemen dan produktivitas tebu per hektar areal 

dengan cara menggunakan bibit unggul yang tepat dan teknik budidaya yang 

sesuai standar bakunya. Produktivitas tebu, luas areal dan rendemen akan sangat 

mempengaruhi kondisi industri gula nasional agar tetap memiliki produktivitas 

yang tinggi. 

 Pada proses pembuatan gula tebu, kegiatan utama pasca panen adalah 

tahapan tebang angkut. Setelah ditebang tebu akan mengalami kerusakan yang 

disebabkan oleh enzim, bahan kimia dan mikroba. Enzim invertase yang terdapat 

pada tebu akan mengkonversi sukrosa menjadi gula reduksi (glukosa dan 
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fruktosa) sehingga kemurnian dari nira berkurang. Oleh karena itu untuk 

mengurangi kehilangan gula selama tebang angkut, hendaknya proses tebang 

angkut dilakukan secara efisien sehingga tebu setelah ditebang dapat digiling 

secepatnya. Kriteria keberhasilan pelaksanaan tebang dan angkut diukur dari 

kemampuan kontinuitas pasokan bahan baku sesuai kapasitas giling dan mutu 

tebang yang layak giling. Mutu tebang sangat dipengaruhi oleh kesiapan 

prasarana, sarana angkutan sumber daya tenaga tebang, kondisi lingkungan, 

kelancaran giling pabrik dan sistem pengupahan tenaga tebang dan angkutan. 

 Kondisi saat ini tenaga kerja untuk tebang angkut semakin langka, sarana 

dan prasarana untuk pelaksanaan tebang angkut semakin langka, sarana dan 

prasarana untuk pelaksanaan tebang angkut belum memadai. Sehingga 

menimbulkan biaya tebang angkut yang tinggi serta membutuhkan tenaga tebang 

yang cukup banyak. Keterbatasan tenaga kerja tebang angkut pada akhirnya dapat 

berpengaruh terhadap efisiensi dan produksi gula. Upah tenaga kerja tebang 

angkut yang tinggi menimbulkan penurunan SHU petani dan tidak efisien bagi 

perkembangan tanaman tebu (Anonimous, 2013). 

Metode penebangan dan jenis alat angkut mempengaruhi besarnya biaya 

tebang angkut tebu. Menurut Haryanto (2001) menunjukkan bahwa, meskipun 

memiliki kapasitas tebang yang jauh lebih besar, biaya tebang mekanis masih jauh 

lebih mahal. Sebaliknya, tebang manual selain lebih murah juga lebih bersih 

(tidak banyak trash). Tebu akan mengalami kerusakan akibat penundaan giling. 

Tebu yang ditunda giling dapat menyebabkan susutnya bobot tebu.Tebu akan 

menurun kualitasnya karena proses respirasi terus berjalan dan terjadinya 
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penguraian sukrosa, yang mengakibatkan menurunnya kandungan gula (Fitri, 

2008). 

 Untuk menentukan sebab yang menjadi penyebab menurunnya 

produktivitas tersebut memang tak mudah. Menurut petugas pabrik gula 

penyebabnya adalah petani yang tidak menguasai kultur teknis tanaman tebu, 

ditambah kredit dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang sering lambat turunnya. 

KUD (Koperasi Unit Desa) kuranng cekatan, dan kondisi tanah serta alam yang 

sudah menurun kualitasnya. 

 Sementara pihak petani, penyebabnya adalah pabrik gula kurang 

memberikan bimbingan, sulit diajak bekerja sama dan terkadang merugikan 

petani. Tindakan pabrik gula yang dirasakan para petani sangat merugikan, 

terutama keterlambatan tebang giling dan penentuan rendemen yang tidak 

transparan. 

 Sistem tebang angkut pada umumnya menggunakan dua macam armada, 

yaitu truk dan lori. Sistem tebang angkut merupakan gabungan beberapa kegiatan 

yang sangat kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. 

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam tebang angkut harus dilakukan dengan baik, 

karena keterlambatan pada satu bagian akan menyebabkan kerugian pada bagian 

lain. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

beberapa permasalah antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah rendemen tebu hasil sistem tebang angkut mekanik lebih tinggi 

dibandingkan teknik manual? 
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2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan pada petani yang menggunakan 

sistem tebang angkut teknik mekanik dan teknik manual? 

3. Apakah sistem tebang angkut menggunakan teknik mekanik lebih efektif 

dan efisien dibandingkan teknik manual? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis rendemen tebu hasil sistem tebang angkut teknik mekanik 

dan teknik manual. 

2. Menganalisis pendapatan petani dengan menggunakan sistem tebang 

angkut teknik mekanik dan teknik manual. 

3. Menganalisis keefektifan dan keefisienan sistem tebang angkut 

menggunakan teknik mekanik dan teknik manual. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PG atau perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja bagian tebang angkut 

tanaman. 

2. Bagi petani tebu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi 

serta memberi motivasi tentang pemilihan sistem tebang angkut yang 

tepat. 

3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4. Pembatasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1. Pembatasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Penebangan adalah suatu kegiatan penyiapan tebu untuk diangkut ke 

pabrik, dengan kegiatan yang terdiri dari penebangan, pembersihan dari 

segala kotoran dan penyiapan tebu ke tempat pengangkutan ke pabrik 

dilakukan secepat mungkin untuk mencapai hasil perasan sirup yang 

tinggi, proses pengolahan yang lancar dan hasil kristal yang berkualitas 

tinggi. 

2. Tebang manual ialah suatu kegiatan tebang dimana sejak dari penebangan, 

pembersihan klaras, pengikatan dan muat tebu hasil tebangan dilakukan 

seluruhnya oleh tenaga manusia. 

3. Tebang mekanik ialah suatu kegiatan tebang dimana sejak dari 

penebangan, pembersihan klaras, pengikatan dan muat tebu hasil tebangan 

dilakukan seluruhnya oleh tenaga mesin. 

4. Rendemen ialah satuan berat kristal gula yang dihasilkan dari seratus 

kilogram tebu atau kadar kristal gula yang berada dalam batang tebu. 

5. Petani kemitraan adalah petani yang menjalin kerjasama dengan PG 

Djombang Baru dengan bukti nomor kontrak dan luas areal lahan yang 

tergambar. 

1.2.4.  Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Rendemen  dapat diartikan sebagai kadar kristal gula/ kandungan kristal 

gula yang berada dalam batang tebu. Rendemen dapat diukur dalam satuan 

persentase (%). 

2. Penerimaan merupkan pendapatan kotor yang diperoleh petani, 

penerimaan atau biasa disebut dengan Total Reveneu (TR) dapat di ukur 

dalam satuan rupiah per hektar Rp/ha (Rp/ha). 

3. Pendapatan adalah keuntungan bersih yang diperoleh petani. Pendapatan 

dapat di ukur dalam satuan rupiah per hektar (Rp/ha). 

4. Tenaga kerja, ada 2 jenis tenaga kerja dalam usahatani yaitu tenaga kerja 

manusia, dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja manusia diukur dalam 

satuan jiwa atau orang, dan tenaga kerja mesin diukur dalam satuan unit. 

5. Waktu, dalam penelitian ini waktu merupakan hari kerja/ hari orang kerja 

mulai dari pembukaan lahan hingga pemanenan. Waktu diukur dalam 

satuan hari.  

6. Biaya variabel dimana besar kecilnya biaya yang dikeluarkan 

mempengaruhi hasil produksi. Penelitian ini yang mengandung biaya 

variabel meliputi pupuk yang mana di ukur dalam satuan Rp/ku, bibit 

diukur dalam satuan Rp/ikat, Pestisida padat diukur dalam satuan Rp/kg, 

pestisida cair diukur dalam satuan Rp/lt. 

7. Biaya tetap dimana besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tidak 

mempengaruhi hasil produksi. Dalam penelitian ini biaya tetapnya 

meliputi pajak lahan diukur dalam satuan Rp/ha, sewa lahan diukur dalam 

satuan Rp/ha, dan iuran irigasi diukur dalam satuan Rp/ha. 


