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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan meningkatnya jumlah penduduk saat ini menyebabkan semakin 

tingginya kebutuhan akan pangan. Masalah yang dihadapi saat ini adalah 

keterkaitannya kebutuhan akan gula yang semakin meningkat terutama kebutuhan 

dalam negeri. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan untuk tanggap terhadap 

perubahan yang ada, dan memiliki informasi yang mampu mendukung setiap 

keputusan manajemen perusahaan untuk meningkatkan produksi gula supaya 

mencegah terjadinya impor gula. 

Disisi lain perusahaan pada dasarnya diharuskan untuk mengembangkan 

aktivitas usahanya terutama pada titik titik kritis bagian aktivitas produksi, namun 

tanpa sistem dan prosedur yang baik perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan 

perusahaan apalagi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan. Salah satu titik 

kritis yang diperhatikan adalah tindak lanjut masa panen untuk mencapai hasil yang 

maksimal.perusahaan harus mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan 

relevan. Untuk itu perusahaan harus dapat melakukan pengkoordinasian yang baik 

dalam setiap proses terutama tindak lanjut masa panen, karena masa panen adalah 

ujung tombak garis depan dalam komposisi untuk mendapatkan produk yang 

berkualitas. 

Salah satu tujuan perusahaan adalah dapat meningkatkan produktivitas sesuai 

dengan permintaan pasar. Untuk mencapai hal tersebut maka informasi atas sistem 

tebang mekanis akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam membuat 

keputusan-keputusan yang terkait akan aktivitas tindak lanjut masa panen dan 

peningkatan produksi perusahaan. Agar informasi yang digunakan tersebut akurat, 

tepat waktu, dan terpercaya, maka manajemen perusahaan perlu melakukan 

pengendalian intern yang baik. 

Sistem Tebang Mekanis merupakan aktivitas yang dijalankan dan dirancang 

untuk mendapatkan hasil yang memadai untuk pencapaian tujuan. Adapun tujuan 

dari Sistem Tebang Mekanis antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan 
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afektivitas hasil panen, memberikan hasil panen yang cepat dan tepat waktu. 

Dengan Sistem Tebang Mekanis yang baik disuatu perusahaan pertanian tebu akan 

dapat membantu manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal 

ini dapat disadari bahwa dengan Sistem Tebang Mekanis yang ditunjang dengan 

pengendalian internal yang memadai dapat membantu pihak manajemen dan pihak 

luar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sehubungan dengan aktivitas 

tindak lanjut masa panen perusahaan dan juga diharapkan terlaksananya kontrol 

organisasi yang baik demi keselamatan kekayaan perusahaan. 

Aktivitas PTP.N VII Cinta Manis dalam memproduksi produknya berupa 

Gula Pasir yang menjadi produk pangan pokok nusantara. Persaingan yang tinggi 

dihadapi baik dari perusahaan yang setara maupun perusahaan-perusahaan yang 

tarafnya lebih besar serta produk impor dengan tawaran harga lebih murah. Dalam 

kondisi tersebut, maka keakuratan informasi Sistem Tebang Mekanis akan sangat 

membantu manajemen dalam mengambil sejumlah keputusan yang terkait dengan 

garis depan produksi. Begitu juga dengan pengendalian Sistem Tebang Mekanis 

atas aktivitas panen akan membantu perusahaan dalam mengamankan pendapatnya 

sehingga produktivitas perusahaan menjadi efektif dan terkendali, mengingat 

aktivitas PTP.N VII Cinta Manis yang beroprasi hampir 24 jam nonstop. Untuk 

menjaga efektifitas kegiatan produksi perusahaan maka diperlukan  pengendalian 

internal, dan prosedur yang membantu dan menunjang terlaksananya proses 

produksi tepat waktu dan juga efisien pada cane yard yang bergantung pada sistem 

tebang yang dipakai pada saat panen.  

Banyak hal yang harus diperhatikan didalam Sistem Tebang Mekanis yang 

mana itu akan membantu dalam memberikan keputusan, seperti informasi yang 

akurat, data yang memadai, sistem pendukung yang baik, kinerja karyawan dan 

pengawasan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Sistem Tebang Mekanis 

sangatlah mempengaruhi hasil produksi karena dari sistem ini banyak yang dapat 

dilihat dari perusahaan baik internal ataupun hubungannya dengan sub bagian lain 

seperti bagian tanaman, litbang dan juga pengendali mutu pabrik. Sistem Tebang 

adalah ujung tombak, maka dalam sistem pengendaliannya haruslah tepat supaya 

tidak terjadi kesalahan yang fatal yang dapat merugikan perusahaan. Maka itu perlu 
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adanya analisis komparasi Efektivitas dan Efisiensi Sistem Tebang Manual, Semi 

Mekanis dan Mekanis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

suatu masalah sebagai berikut: “bagaimana mengetahui komparasi Efektivitas dan 

Efisiensi Sistem Tebang Manual, Semi Mekanis dan Mekanis dan prosedur tindak 

lanjut masa panen PTP.N VII Cinta Manis?” 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui  komparasi 

Efektivitas dan Efisiensi Sistem Tebang Manual, Semi Mekanis dan Mekanis di 

PTP.N VII Cinta Manis. 

1.4 Kegunaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan 

perusahaan, khususnya agar Sistem Tebang Mekanis dan prosedur tindak lanjut 

masa panen PTP.N VII Cinta Manis dapat lebih efektif, selanjutnya untuk 

outputnya dapat dijadikan acuan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, 

terutama yang berkaitan dengan pengendalian internal atas Sistem Tebang Mekanis 

dan prosedur tindak lanjut masa panen. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah  

a. Sistem, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk 

mencapai tujuan yang sama (common purpose). Dari kedua definisi dapat 

disimpulkan  sistem adalah suatu unsur yang saling berhubungan yang 

bersatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

b. Sistem Tebang Muat Angkut, pemanenan adalah kegiatan akhir dari setiap 

siklus penanaman tebu, dimana kegiatan pemanenan meliputi tebang, muat 

dan angkut, yang bertujuan untuk memungut tebu dalam jumlah yang 
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optimal dari setiap petak tebang, mengangkut tebu dari petak tebang ke 

pabrik dan mempertahankan hasil gula yang secara potensial berada pada 

tanaman tebu.  

c. Muat, merupakan kegitan pemuatan tebu dari lahan menuju alat 

pengangkut. 

d. Angkut, merupakan kegiatan pemindahan tebu dari lahan menuju pabrik. 

e. Sistem Tebang Mekanis, merupakan sistem tebang yang menggunakan 

seluruh pola tebang dengan menggunakan alat mekanis mulai dari 

penebangan, pindah muat, sampai pengangkutan. 

f. Efektivitas, merupakan keaktifa, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu 

kegiatan, menunjukan pada taraf tercapainya hasil. 

g. Efisiensi, merupakan  ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu 

proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya maka prosesnya 

dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan 

proses sehingga murah dan lebih cepat. 

h. TMA (Tebang Muat Angkut), Merupakan bagian dari struktur bagian 

organisasi dalam perusahaan, TMA bertugas sebagai pengatur dan 

pengelola sistem panen mulai dari jadwal panen sampai pengangkutan tebu 

ke mulut pabrik. 

i. Taksasi, merupakan Taksiran atau perkiraan jumlah yang dibutuhkan. 

 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

a. Luas lahan perkebunan aktif tanam 

Luas lahan aktif tanam diukur dengan satuan hektar (ha). 

b. Waktu panen yang dibutuhkan 

Waktu panen yang dibutuhkan, diukur dengan satuan bulan sejak tahap awal 

sampai panen. 

c. Kapasitas pabrik TCD (Ton Cane Day) 

Kapasitas Pabrik TCD (Ton Cane Day) diukur dengan menghitung kekuatan 

mulut pabrik dalam mengolah tebu dalam satu hari (24 jam). 
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d. Biaya tebang 

Biaya Tebang diukur dengan satuan rupiah, biaya panen diolah secara 

keseluruhan sejak pencarian kebutuhan tenaga kerja, alat, biaya operasional 

dan juga upah pekerja. 

e. Jumlah pekerja yang dibutuhkan  

Jumlah tenaga kerja diukur sesuai dengan jumlah lahan yang akan dipanen 

dan juga. 


