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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Bantacut, dkk (2012) tentang Kehilangan Gula 

dalam Sistem Tebang Muat Angkut (Studi kasus pada PT PG Rajawali II unit PG 

Sindang Laut dan unit PG Tersana Baru). Pelaksanaan sistem TMA dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor-faktor yang 

menentukan jadwal tebang (T-score) yang meliputi masa tanam, selisih harkat 

kemurnian bawah dan harkat kemurnian atas, rendemen rata-rata, selisih antara 

rendemen atas dan rendemen bawah, faktor kemasakan, koefisien peningkatan, 

koefisien daya tahan, hama penggerek pucuk, kondisi tanaman, dan jarak. Layout 

kebun, prasarana (kondisi jalan dan jembatan), topografi, iklim dan cuaca, dan 

peralatan penanggulangan kebakaran menentukan sistem tebangan yang akan 

digunakan (Pabrik Gula Sindang Laut 2007 dan Pabrik Gula Tersana Baru, 2007). 

Penelitian yang dilakukan Aldian Farabi dan machfud (2012), meneliti 

tentang Analisa dan desain sistem penunjang keputusan penebangan tebu (Studi 

kasus di PT Rajawali II Unit PG. Jatitujuh Majalengka) dalam Rapat Forum 

Tebang, bagian tebang muat angkut memiliki andil sebagai pemimpin forum. 

Setelah memperoleh hasil uji pendahuluan dari laboratorium analisa terhadap 

beberapa sampel di lahan-lahan yang ditentukan oleh bagian Risbang. Maka bagian 

tebang muat angkut akan memilih kebun-kebun yang diprioritaskan untuk ditebang 

terlebih dahulu. Lahan yang siap ditebang tersebut kemudian diserahkan kepada 

sinder tebang untuk dinilai kesiapannya berdasarkan kondisi aktual yang terjadi. 

T. Moontree, dkk (2012), Tebu dipanen pada usia 12 bulan setelah 

penanaman dengan tinggi rata-rata dari titik tumbuh 1,8 m, dan lebar diameter 

0,0254 m, masing-masing rumpun terdiri dari 8-12 batang tebu, dan jarak setiap 

baris adalah 1,20 m. Bertujuan supaya mesin dapat melakukan efisiensi potong 

(tebang) dalam rata-rata kecepatan 1109,73 m2/h. Selama panen kecepatan laju dari 

mesin panen ini terpantau  0,25 kilometer/jam dengan konsumsi bahan bakar 1/h 

memenuhi 20,03 daerah dari potong tebu. Persentase tebang tebu adalah 100% 

sejak mesin dipasang dengan pisau ganda sehinga semua tebu lancar dipotong. 

Kecepatan stalk-cutting rotasi pisau sudah sampai pada 1.090,5 rpm, pemotongan 
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daun sudah dengan rotasi 669 rpm.Uji lapang pemotongan mesin panen dengan 

kualitas yang memuaskan yaitu halus dalam permukaanya. 

Bantacut, dkk (2012), Pabrik gula menggunakan sistem tebang dan sistem 

muat secara manual yaitu dengan tenaga manusia. Pelaksanaan penebangan 

dilakukan dengan penerapan tebang rata tanah untuk PC, keprasan 1, dan keprasan 

2, yaitu dengan tinggi maksimal tunggak 5 cm. Kandungan sampah maksimal yang 

diizinkan adalah 5%. Setelah ditebang tebu diikat untuk memudahkan pemuatan 

tebu ke truk yang dilakukan oleh penebang. Waktu proses pemuatan berkisar antara 

0.5–1.5 jam/truk bergantung pada banyaknya tenaga muat. Proses pemuatan 

dilakukan secepatnya setelah proses tebang tebu. Akan tetapi proses pemuatan juga 

dipengaruhi oleh tersedianya alat angkut di kebun tebu yang akan ditebang.  

 

Kaitan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian yang dilakukan adalah 

dalam proses tebang muat angkut masih banyak perlu yang diperhitungkan 

diantaranya kehilangan gula pada saat proses panen, faktor-faktor yang menentukan 

jadwal tebang (T-score), keputusan penebangan tebu, serta sistem tebang apa yang 

dapat dilakukan sesuai dengan kondisi lahan dan tanaman yang ada di lahan.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan 

pengembangan penelitian yang dilakukan.Penelitian ini dilakukan di PTP.N VII 

Distrik Cinta Manis Sumatera Selatan yang mencakup sistem tebang mekanis pada 

tanaman tebu. Perbedaan lainnya adalah bahwadari hasil penelitian terdahulu 

menunjukan bahwa pada sistem tebang muat angkut masih banyak menggunakan 

tebang manual dan tebang semi mekanis,tentang Kehilangan Gula dalam Sistem 

Tebang Muat Angkut dalam proses panen manual, lalu tentang manajemen panen 

yang menggunakan sistem manual dan tidak perlu memperhitungkan kontur lahan 

yang digunakan serta penelitian terdahulu yang menggunakan sistem tebang 

mekanis masih dalam penggunaan mesin tebang yang sederhana dalam bobot yang 

ringan. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1  Tinjauan Umum tentang Tebu (Saccharum officinarum L) 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L) adalah satu anggota familia 

rumput-rumputan (Graminae) yang merupakan tanaman asli tropika basah, namun 

masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika, pada berbagai jenis 

tanah dari daratan rendah hingga ketinggian 1.400 m diatas permukaan laut 

(Deptan, 2013) 

Tebu merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tanaman ini 

hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-

rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang 

lebih 1 tahun. Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa dan 

Sumatera. Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan 

mesin pemeras (mesin press) di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu 

tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita 

kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 

90% dan sisanya berupa tetes (molasse) dan air.  

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok dari sembilan kebutuhan pokok 

rakyat Indonesia. Karena sebagai kebutuhan pokok maka industri gula merupakan 

salah satu pilar dan penggerak ekonomi nasional. Menurut Soewandi (2004) 

kebutuhan gula nasional Indonesia sebesar 3,2 juta ton per tahunnya sementara 

produksi dalam negeri sekitar 2 juta ton. Hal ini merupakan suatu kemunduran bagi 

bangsa Indonesia karena pada tahun 1975-1995, produksi  gula nasional Indonesia 

bisa mencapai sekitar 2,5 juta ton.                 .                                               

         Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi gula harus 

ditingkatkan kembali dengan memperbaiki faktor-faktor yang terkait dalam 

produksi gula tebu dan mencari penyebab menurunnya produksi gula. Berbagai 

upaya telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan kebijakan 

revitalisasi gula nasional. Namun demikian sampai sekarang tanda-tanda bahwa 

kebutuhan gula nasional bakal tercukup belum kelihatan. 

Menurunnya produksi gula disebabkan oleh berbagai  masalah  dan  

kelemahan yang sangat kompleks, diantaranya adalah pada level manajemen.  Pada  

level  ini,  industri  gula mengalami permasalahan mulai di tingkat perkebunan dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nira&action=edit&redlink=1
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pabrik gula. Permasalahan yang terjadi pada tingkat perkebunan akan menimbulkan 

permasalahan pada tingkat pabrik dan sebaliknya sehingga untuk dapat 

meningkatkan produksi gula tebu, perbaikan yang dilakukan tidak hanya di 

perkebunan atau pabrik saja, tetapi harus dilakukan mulai dari perkebunan yaitu 

Sistem Panen Tebang Muat Angkut (TMA) sampai ke pabrik. 

2.2.2  Taksonomi Tebu 

Tebu merupakan tumbuhan yang tergolong dalam rumput besar (Gramineae), 

dari jenis saccharum yang masuk ke dalam anggota suku Andropogoneae. Nama 

latin saccharum diberi oleh Linne pada tahun 1753, berasal dari kata-kata bahasa 

Sansekerta dan Prakerta,  Karkara dan Sakkara yang berarti sesuatu menyerupai 

krikil atau pasir hitam, mengingatkan hablur gula dalam gelap sirup berwarna 

humus (Husz, 1972). 

Hingga saat sekarang asal-usul tebu masih belum jelas. Berdasarkan pada 

sejarah dan pernyataan bahasa, pandangan yang sejak lama diterima secara luas 

adalah bahwa asal-usul “tanah air” tebu adalah india, dari situ kemudian tersebar 

keseluruh penjuru dunia. Pendapat yang dinyatakan oleh Ritter pada tahun 1841, V. 

beberapa hal sama dengan pandangan Parthasarathy (1946) hipotesa bahwa  

Saccharum officinarum berpangkal di Asam (India) pada zaman prasejarah. Tetapi 

karena adanya penyakit busuk akar tebu tersebut tidak dapat bertahan, dan penulis 

tersebut meyakini bahwa Saccharum officinarum tersebar ke wilayah yang lebih 

sesuai yaitu Melanesia. 

 Berdasarkan hipotesa yang dinyatakan oleh Artschwager dan Brandes 

(1958) dan Warner (1962), maka tebu dipandang sebagai tumbuhan asli irian  

(Papua), yang telah dipelihara di kepulauan Melanesia berpusat di Papua New 

Guinea. Konsepsi ini berdasar riset botani dan Sitogenetik. 

 

2.2.3  Sistem Panen Tebang Muat Angkut 

 Menurut Santoso (1997), 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 optimal dari setiap petak 

tebang, mengangkut tebu dari petak tebang ke pabrik dan mempertahankan hasil 



10 

 

gula yang secara potensial berada pada tanaman tebu. Kegiatan tebang muat angkut 

(TMA) adalah kegiatan yang sangat kompleks, karena bukan saja merupakan 

rangkaian dari tiga kegiatan yang saling mempengaruhi, tetapi juga karena sangat 

ketat  dibatasi oleh waktu. Apabila terjadi kendala di salah satu kegiatan, maka 

kegiatan lainnya akan terganggu. Seluruh kegiatan pertanaman akan ditentukan 

hasilnya dalam kegiatan TMA, bahkan hasil kinerja perusahaan akan ditampilkan 

dari kegiatan ini. Kinerja manajemen seolah-olah dipertaruhkan dalam kegiatan ini. 

Secara garis besar tujuan dari TMA adalah mendapatkan tebu giling yang masak 

segar bersih (MSB) sebanyak-banyaknya sejak ditebang hingga digiling dalam 

tempo secepatnya. Mengingat hal tersebut maka kegiatan tebang muat dan angkut 

(TMA) dapat dikatakan berhasil dengan baik bilamana dapat mensuplai jumlah tebu 

yang sesuai dengan quota pabrik (sinkronisasi dengan kapasitas giling), kontinuitas 

pengiriman tebu ke pabrik dapat dipertahankan, kehilangan tebu  baik di areal 

maupun dalam perjalanan seminimal mungkin, kesegaran tebu tetap terjaga dan 

kehilangan gula seminimal mungkin. 

Beberapa penelitian pabrik gula yang telah dilakukan, lebih banyak  

membahas mengenai  permasalahan tanam, tebang, muat dan angkut. Belum ada 

penelitian yang menyeluruh mengenai kinerja supply chain management (SCM). 

Sitompul (1984), melakukan perencanaan sistem antrian transportasi tebu. Siregar 

(1999), membuat aplikasi teknik penjadwalan tebang angkut tebu dan kebu-tuhan 

sumber daya.Barus (2005), melakukan pengkajian mengenai analisis sistem antrian 

dan penjadwalan tebang muat angkut tebu. Kusumanigrum (2005), melakukan 

pengkajian mengenai sistem penjadwalan penanaman dan pemanenan. 

Oleh karena itu peneliti mencoba untuk meneliti persoalan kinerja SCM 

dalam industri pabrik gula guna mencari jawab peningkatan keunggulan kompetitif 

industri pabrik gula. Apakah dengan meningkatkan kinerja SCM akan dapat 

meningkatkan kinerja keunggulan kompetitif sehingga keberlanjutan dan 

keuntungan diperoleh oleh industri pabrik gula. Peneliti tertarik topik tersebut 

mengingat topik SCM masih menjadi perdebatan yang sengit diantara para peneliti 

selama ini. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam menuju target sasaran kerja tentunya setiap bagian dari perusahaan 

memiliki taksiran atau perkiraan perhitungan dari jumlah tanaman yang tersedia 

untuk mengetahui hasil dari kebun tersebut. Dari taksasi yang di peroleh maka dapat 

dilakukan pembagian wilayah tebang dan juga jumlah target tebang dari tiap rayon 

sesuai dengan kekuatan dan potensi dari setiap rayon tersebut.  

Dalam proses panen tebu di perusahaan ini menggunakan sistem tebang yang 

di bagi menjadi tiga metode, yaitu tebang manual, tebang semi mekanis, dan tebang 

mekanis. Pembagian sistem panen  ini difungsikan untuk memenuhi pasok dalam 

kapasitas giling pabrik.  

Dari ketiga metode sistem tebang yang digunakan maka perusahaan harus 

dapat memilih metode unggulan sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan 

produksi gula perhari pada mulut pabrik, yakni dengan menganalisa ketiga metode 

tebang tersebut.Setelah itu barulah didapatkan metode tebang unggulan yang dapat 

diterapkan sebagai pokok kelancaran panen. 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

a. Tebang mekanis pada Pabrik Gula Cinta Manis di Desa Ketiau, Kecamatan 

Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berjalan 

dengan efektif. 

b. Tebang mekanis pada Pabrik Gula Cinta Manis di Desa Ketiau, Kecamatan 

Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berjalan 

dengan efisien. 

c. Tebang mekanis pada Pabrik Gula Cinta Manis di Desa Ketiau, Kecamatan 

Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan Tidak 

mengalami kendala. 

Perusahaan Perkebunan Tebu 

Taksasi Hasil Kebun 

Pembagian Sistem Tebang 

Manual 

Analisis 

Efektif 

Semi Mekanis Mekanis 

Perusahaan mampu 

mencapai target yang 

diinginkan 

Perusahaan mampu 

mencapai target yang 

diinginkan dan juga dapat 

meminimalisir biaya 

Efisien 


