
51 
 

BAB III  

SETTING LOKASI PENELITIAN 

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALANG  

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua di Jawa timur 

setelah Kabupaten Banyuwangi dari Kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Jawa 

Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3. 534, 86 km2 atau sama dengan 

353.486 ha dengan 33 kecamatan, 378 Desa, 390 kelurahan.dengan jumlah penduduk 

berdasarkan data statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015) dan kepadatan 

penduduk 875,96/km2.  

Gambar 1. Peta Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Peta Jawa Timur  
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Secara  geografis Kabupaten Malang terletak pada 112o17’10,90- 112o 57’00 

Bujur timur, 7o44’55,11- 8o26’35,45 Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebelah 

utara merupakan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, sebelah timur 

Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, Sebelah barat Kabupaten Blitar dan 

Kabupaten Kediri, dan sebelah selatan merupakan Samudra Hindia. Kabupaten Malang 

merupakan daerah dataran tinggi, yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan 

dengan sebelah utara  terdapat Gunung Anjasmoro dan Gunung Arjuno, sebelah timur 

Gunung Bromo dan Gunung Semeru, sebelah timur Gunung Kelud, dan sebelah selatan 

Pegunungan Kapur dan Gunung Kawi.  

Kondisi iklim Kabupaten Malang menunjukan nilai kelembaban tertinggi 

adalah 90,74% yang terjadi pada bulan Desember, sedangkan nilai kelembaban 

terendah terjadi pada bulan Mei, rata-rata berkisar 87,47 %. Suhu rata-rata 26.1 – 28.3 

0C dengan suhu maksimal 32.29 oC dan minimum 24.22oC. Rata-rata kecepatan angin 

di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km/jam. Kecepatan angin 

terendah yakni berkisar paa 0.55 km/jam umumnya terjadi pada bulan November dan 

tertinggi yakni 2,16 km/jam terjadi pada bulan September. Curah hujan rata-rata 

berkisar antara 1.800-3.000 mm pertahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54-117 

hari/tahun.  

Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan berbagai 

potensinya, diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat, dan juga 

perternakan. Selain potensi alamnya Kabupaten Malang juga dikenal dengan berbagai 

objek-objek wisata baik itu wisata alam maupun wisata buatan, yang merupakan salah 
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satunya menjadi object wisata yang paling popular dikalangan masyarakat Indonesia 

maupun Internasional.  

3.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN BULULAWANG 

Kecamatan Bululawang merupakan salah satu bagian dari kabupaten Malang 

Jawa timur, yang terdiri dari 14 Desa , 47 Dusun, 83 RW dan 348 RT. Secara  

administratif, Kecamatan Bululawang dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di 

Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Bululawang berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Tajinan. Sedangkan di Sebelah di timur, Kecamatan ini berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Wajak dan Kecamatan Turen. Di sebelah selatan, 

Kecamatan Gondanglegi. kemudian, di sebelah barat Bululawang, berbatasan dengan 

Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Pakisaji. Dapat digambarkan seperti peta 

dibawah ini:  

Gambar 2. Peta Kecamatan Bululawang. 

 

Sumber: Profil Kecamatan Bululawang 

Secara geografi, kecamatan berada pada posis 112°36’89″ – 112°40’99″ Bujur 

Timur dan 8°03’83″ – 8°07’41″ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah Kecamatan 

Bululawang 49,36 KM2  (1,66% luas Kabupaten Malang), luas lahan perkebunan tebu 
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di Kecamatan Bululawang 2400 Ha dengan hasil produksi pertahunnya 227,378 Ton 

dengan produktivitas 947 Kg (BPS Kabupaten Malang 2016). Dengan jumlah 

pendudukan menurut BPS  62.546  jiwa dengan kepadatan penduduk 1.266  Jiwa/km2  

dan komposisi penduduk 30.985 (45,54%) penduduk laki-laki dan 31.561 (50,46%) 

perempuan.  

Masyarakat penduduk Kecamatan Bululawang merupakan, masyarakat yang 

taat beragama dengan 61. 833 penduduk islam, 505 Kristen, 194 Katolik, dan 14 

Budha, dan di fasilitasi  49 Masjid, 354 Langgar, 2 Gereja Kristen. Kecamatan ini 

miliki topografi di dataran tinggi. Wisata ungulan Kecamatan Bululawang adalah Argo 

Wisata Buah Naga. Profesi penduduk Kecamatan Bululawang didominasi sebagai 

Petani yaitu 10.286 jiwa, 1.888 jiwa pedagang, 1,953 jiwa berprofesi sebagai jasa-jasa, 

2.063 jiwa berprofesi karyawan, dan 589 jiwa berprofesi sebagai tenaga kerja di bidang 

konstruksi.  

3.3 Pabrik Gula Krebet  

3.3.1 Gambaran Umum Pabrik Gula Krebet  

Pabrik gula Krebet adalah perusahaan gula yang cukup besar dalam 

menyumbang pasokan gula ditanah air. PT. Pabrik Gula Rajawali 1 pada 

awalnya merupakan penggabungan Pabrik Gula Krebet Baru dan Pabrik Gula 

Rejo Agung Baru tahun 1995,  yang merupakan anak perusahaan PT. Rajawali 

Nusantara Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, PT PG Rajawali 1 sebagai 

kantor pusat berkedudukan di jalan Undaan Kulon No. 57-59 Surabaya- Jawa 
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Timur, sedangkan unit-unit dan anak perusahaan tersebar diwilayah Jawa 

Timur.  

Perusahaan ini terus berupaya untuk berkembang melalui produk-

produk berdaya saing tinggi. Pengembangan jumlah unit usaha dan jenis produk 

pun dilakukan untuk mencapai pertumbuhan profit yang berkelanjutan dan 

mampu memberi nilai tambah perusahaan bagi stoke holders. Perusahaan ini 

bergerak di bidang agroindustri, senantiasa menguntamakan kualitas produk 

dan layanan dalam upayanya melaksanakan dan menunjanmg program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.  

3.3.2 Sejarah Pabrik Gula Krebet  

Pabrik Gula krebet pertama kali pada tahun 1863 oleh Oei Tjien Sien 

dengan nama awal NV Handek My Kian Gwan yang bergerak di perdagangan 

hasil bumi. Lalu tahun 1885 Oei Tiong Ham, anak dari Oei Tjien Sien, 

mendirikan Oei Tiong Ham Concern bergerak di perdagangan gula, perkebunan 

dan bidang usah lainnya. Tahun 1894  PG Rejo Agung didirikan sebagai anak 

perusahaan Oei Tiong Ham Concern dengan status kepemilikan 100% swasta. 

Lalu pada Pabrik Gula Krebet Baru didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda 

pada tahun 1906 , dan kemudian diambil alih oleh Oei Tiong Ham Concern. 

Pada masa perang yang terjadi pada tahun 1947 Pabri Gula mengalami rusak 

parah akibat perang yang berlangsung saat itu, sehingga pabrik tidak dapat 

beroprasi.  
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Atas desakan IMA PETERMAS (Indonesia Maskapai Andal Koperasi 

Pertanian Tebu Rakyat Malang Selatan) pada tahun 1953 maka diadakanya 

perbaikan oleh Oei Tiong Ham Concern yang bekerjasama dengan Bank 

Industri Negara. PG Krebet Baru sudah dapat memproduksi Gula dengan 

Kualitas Superior High Suger (SHS) pada tahun 1957, dimana semenjak 

pembangunan kembali hanya mampu memproduksi High Sugar (HS).  

Pada akhirnya tahun 1961 Pemerintah RI mengambil alih semua 

perusahaan OTHC, meskipun begitu kegiatan perusahaan tetap berjalan seperti 

biasa dengan pengawasan langsung dari Menteri/ Jaksa Agung RI. 

Perusahaan dan pengelolahan atas harta kekayaan ex OTHC diserah 

terimakan dari Menteri/ Jaksa Agung RI kepada Menteri Urusan Pendapatan, 

Pembiayaan dan pengawasan (P3) sekarang Departemen Keuangan RI tahun 

1963. Tahun 1964 oleh Departemen Keuangan RI dibentuk PT.Perusahaan 

Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia 

disingkat PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang merupakan bagian dari 

BUMN.  

Tahun 1968 Pabrik Gula Krebet sudah mencapai kapasitas giling 1.600 

TCD. Dengan fasilitas pemerintah dalam rangka penanaman modal dalam 

negeri, maka kapasitas giling ditingkatkan menjadi 2.00 TCD tahun 1974. Hal 

ini disebabkan adanya perbaikan dan penggantian mesin yang sudah tua. Tahun 

1976 dibanguan Pabrik Gula dengan nama PG Krebet Baru II untuk 

menggantikan Pabrik Gula lama, tetapi atas permintaan Gubernur agar Pabrik 
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Gula Lama (PG Krebet Baru I) tetap dioperasikan, sehingga kapasitas menjadi 

5.000 TCD. 

Kapasitas giling PG Krebet 1 sebesar 2.800 sedangkan PG Krebet II 

sebesar 3.600 TCD pada tahun 1982. Dan tahun 2009 Kapasitas Giling PG 

Krebet setelah digabungan menjadi 6. 500 TCD.  

3.3.3 Lokasi Pabrik Gula Krebet 

Pabrik gula kerebet baru berlokasi di Kecematan Bululawang, 

Kabupaten Malang sekitar 13 km ke arah selatan kota Malang. Lebih tepatnya 

beralamat di Jl. Bululawang no 10. Yang dibatasi 4 desa yaitu: 

1. Desa Lumbangsari di sebelah barat.  

2. Desa Gading di sebelah barat. 

3. Desa Senggrong di sebelah utara.  

4. Desa Krebet di sebelah timur. 

Lokasi tersebut merupakan tempat yang strategis, tidak hanya ditinjau 

dari keadaan tanah dan jumlah hujan setiap tahun, tetapi juga dilihat dari 

beberapa faktor dibawah ini:  

1. Tersedianya areal tanaman tebu di daerah Malang selatan  

2. Tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai 

3. Mudahnya sarana angkutan atau transportasi ke lokasi pabrik  

4. Kebutuhan air dapat dipenuhi dengan mudah, baik dari sumber air, 

sumur, maupun sungai.  
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 lokasi yang cukup strategis ini, dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 

dengan  lebih mudah, sehingga produksi selalu stabil bahkan meningkat. Bahan 

baku tersebut diperoleh dari daerah Gondanglegi, Bululawang, Turen, Wajak, 

Bantur, Dampit, Tirtoyudo, Sumbermanjing, Singosari dan Lawang.  

3.3.4 Visi Misi Pabrik Gula Krebet 

Visi  

Sebagai perusahaan terbaik dalam bidang agro industri, siap 

menghadapi tantangan dan unggul dalam kompetisi global, bertumpu pada 

kemampuan sendiri (own capabilities).  

Misi  

Menjadi perusahaan dengan kinerja tebaik dalam bidang agro industri 

yang dikelola secara profesional dan inovativ dengan orientasi kualitas produk 

dan pelayanan pelanggan yang prima sebagai karya sumber daya manusia yang 

handal, mampu tumbuh dan berkembang memenuhi harapan pihak-pihak 

berkempentingan terkait (stoke holders). 

3.3.5 Struktur Organisasi Pabrik Gula Krebet 

Dalam suatu perusahaan tentu saja terdapat struktur organisasi yang 

terdiri dari General Manager, dan kepala bagian-kepala bagian yang saling 

berhubungan demi berjalannya perusahaan dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan bersama.Berikut adalah struktur organisasi Unit PG. Krebet   
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       Bagan 2 Struktur Organisasi Pabrk Gula Krebet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Pabrik Gula Krebet Baru Bululawang. 

 

3.3.6 Ruang Lingkup  Kegiatan Perusahaan.  
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dengan situasi perekonomian dalam negeri. Sehingga perusahaan tidak bebas 

dalam menentukan harga jual. Harga jual disini berlaku bagi semua pabrik gula 

di Indonesia dimana harga patokan ditentukan oleh Departemen Keuangan RI. 

Saluran distribusi pada Pabrik Gula Krebet digambarkan sebagi berikut: 

 

Pabrik Gula             Bulog              KUD/ Penyalur               Konsumen. 

Untuk produk tetes dijual sendiri oleh Pabrik Gula baik secara local maupun 

ekspor dengan berpedoman harga hasil tender dari KAPB PTP/PNP.  

3.3.7 Ketenagakerjaan  

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan di 

dalam mecapai visi, misi dan tujuan  ideal perusahaan, tiga hal tersebut terkait 

dengan sumber daya manusia yang terus berkembang. Karyawan merupakan 

asset penting dalam perusahaan maka dari itu karayawanatau pekerjaanya di 

klasifikasikan dalam berbagai jenis.  

3.3.7.1 Klarifikasi Karyawan  

Karyawan Pabrik Gula Krebet dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Karyawan staf yaitu karyawan yang menduduki jabatan pimpinan dan 

jabatan pimpinan dan jabatan Direksi. Kepala Sub Seksi sampai General 

Manager. Pengangkatan dan penetapan jabatan karyawan staf ditentukan PT. 

Rajawali Nusantara Indonesia (Holding Company). 

2. Karyawan pelaksana yaitu seluruh karyawan yang berbeda di bawah  sub 

seksi yang pangangkatan dan penetapan jabatan dilakukan oleh General 

Manager Pabrik Gula atas persetujuan PT. Rajawali Nusantara Indonesia.  
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3.3.7.2 Status Karyawan  

Sedangkan status karyawan Pabrik Gula Krebet dibagi manjadi: 

1. Karyawan tetap yaitu karyawan yang dipekerjakan untuk waktu yang tidak 

tertentu dan pada saat dimulai hubungan kerja didahuli dengan masa 

percobaan 3 bulan.  

2. Karyawan tetap dibagi menjadi dua yaitu karyawan staf dan karyawan non 

staf.  

3. Karyawan tidak tetap yaitu karyawan yang bekerja untuk waktu tertentu dan 

biasanya pada saat musim giling berlangsung. Karyawan ini melamar 

pekerjaan dan mengadakan kontrak kerjasama selama musim giling 

berlangsung atau kontrak/perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Segala 

sesuatu yang terkait dengan pekerjaan sudah tercantum dalam kontrak 

tersebut.  

3.3.8 Sumber Daya yang digunakan Pabrik Gula Krebet  

Adapun sumber daya yang digunakan oleh Pabrik Gula Krebet adalah 

sebagai berikut:  

a. Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam proses gula dan tetes adalah tebu, 

dimana tebu tersebut dibedakan berdasarkan kepemilikannya, yaitu milik 

petani. Syarat penerimaan tebu pada Pabrik Gula Krebet antara lain tebu 

tersebut harus manis, bersih, segar (MBS) 

b. Bahan penolong  
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Bahan penolong  yang digunakan sebagai pendukung proses produksi 

antara lain:  

1. Kapur (Ca(OH), untuk membuat larutan susu kapur  

2. Belerang  (So2),  untuk pembuatan gas yang digunakan dalam proses 

sulfitrasi.  

3. Asam fosfat (H3PO4), sebagai bahan penolong pada stasiun pemurnian.  

4. Kalsium fosfat (CaPO4), sebagai inti endapan untuk mendapatkan 

koloid pada proses pemurnian.  

5. Flokulan, merupakan bahan penggumpalan yang digunakan pada 

stasiun pemurnian.  

6. Air (H2O), sebagai imbibisi, air injeksi, air pencucian, air sanitasi dan 

digunakan untuk keperluan laboratorium.  

7. Caustic soda, sebagai bahan pembersih kerak penguapan 

8. Pb. Asetat dan Pb. Oxyda, sebagai larutan penjernihan gula.  

c. Mesin  dan peralatan 

1. Persiapan  

a) Traveling Crane adalah alat pengangkut tebu yang dijalankan 

dengan menggunakan motor.  

b) Timbangan untuk menimbang berat tebu yang dibutuhkan 
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2. Stasiun penggiling 

Gambar 3.  Ruang Kontrol Stasiun Giling 

a) Cane Curtter adalah alat pemotong tebu 

b) Cane Carrier (mesin krepyak), untuk membawa tebu ke cane 

cutter 

c) Cane table (meja tebu) adalah tempat sementara tebu sebelum ke 

cane cutter (pisau pemotong tebu)  

d) Unigator adalah alat pencacah tebu menjadi lebih halus 

e) Gilingan adalah alat untuk memerah tebu sehngga dihasilkan nira 

atau ampas  

f) DSM adalah alat penyaring nira 

g) Door clone adalah  pemisah pasir dengan nira sebelum pemurnian.  

2. 1 Proses katel 

a) Baggase carrier, untuk membawa ampas gilingan ke ketel 

b) Baggase relaimer, untuk mengatur kekurangan dan kelebihan 

ampas yang masuk ketel 

3. Stasiun Pemurnian  

a) Timbangan Boulogne, untuk menimbang nira mentah. 
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b) Juice heater, sebagai pemanas nira.  

c) Defecator, sebagai tempat pencampuran nira mentah dan susu kapur 

Ca(OH)2.  

d) Tangki sulfitrasi adalah tangki penetralan agar Ph menjadi 7,2  

e) Rotary vacuum filter adalah alat yang memisahkan campuran 

antaranira kotor, ampas halus dan Ca(OH)2.  

f) Door clarifier adalah mesin yang berfungsi untuk memisahkan nira 

jernih dan nira kotor.  

g) Pompa filtrate adalah alat yang digunakan untuk membantu 

menggerakan rotary vacuum filter.  

4. Stasiun penguapan  

a) Evaporator adalah mesin yang berfungsi untuk penguapan air yang 

tertampung dalam nira jernih sehingga menjadi nira kental.  

b) Kondensor adalah mesin untuk mengembulkan uap air.  

c) Sap vanger adalah alat untuk menangkap percikan nira yang 

mendidih.  

d) Pompa kondensat untuk, untuk memompa air dari tiap badan 

evaporator  

e) Pompa nira kental, memompa nira ke tangki sulfitir untuk memberi 

SO2 untuk memusatkan warna nira  

f) Pipa uap  
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5. Stasiun Masakan  

Mesin pan masakan adalah mesin untuk membersihkan Kristal 

sakrosa sehingga menjadi ukuran tertentu.  

6. Stasiun Putaran  

a) Buchet elevator adalah mesin untuk memisahkan gula normal, gula 

halus dan gula halus dan gula krikil  

b) Rapid cooler digunakan untuk pembentukan Kristal lebih lanjut 

sehingga diarahkan hasil tetes akhir dengan kandungan gula sekecil 

mungkin 

c) Centrifugal machine merupakan pemisahan kristal menggunakan 

saringan yang bekerja dengan cara memutar (centrifugal). 

7. Stasiun Pengeringan  

a) Conveyor salah satu jenis alat untuk mengangkut bahan padat.  

b) Rotary dryer merupakan mesin pengering untuk mengeringkan 

bahan baku.  

3.3.9 Proses Produsi Gula  

Sistem produksi dalam pabrik gula ini hampir 90 % mengunakan mesin 

berikut langkah-langkah singkat proses produksi gula di pabrik gula Krebet 

Baru:  

a. Tebu, merupakan bahan baku pembuatan gula. 

1) Timbangan Tebu : Untuk mengetahui berapa banyak tebu yang akan 

digiling, sehingga diketahui kapasitas pabrik selama 24 jam dan 

merupakan Dasar perhitungan dan pengawasan proses produksi gula.  
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b. Halaman Pabrik (Emplacment), adalah tempat untuk menampung tebu dari 

kebun sebelum digiling, diamana pengaturan tebu tersebut diusahakan 

supaya batang tebu yang ditebang lebih dahulu dapat digunakan terlebih 

dahulu pula.  

c. Air Ambibisi, untuk mengencerkan gula dalam ampas yang masih 

tertinggal, sehingga nira dari tebu dapat, diambil sebanyak-banyaknya.  

d. Alat kerja pendahulu,tujuannya adalah mencacah batang tebu agar menjadi 

bagian-bagian yang kecil dan lunak, dengan cara dipotong dan dipecah 

bagian-bagian yang keras sehingga memudahkan pemerahan nira di stasiun 

giling.  

1. Stasiun giling : Tujuan utamanya adalah mengambil atau memisahkan 

cairan tebu (nira) dari bantang tebu sebanyak banyaknya.  

Gambar 4. Stasiun Giling 

2. Stasiun pemurnian : Tujuannya adalah memisahkan kotoran dan bukan 

gula sebanyak mungkin terkandung dalam nira, dengan demikian 

kemurnian lebih tinggi sehingga akan memudahkan proses 

pengkristalan gula. Bahan baku yang digunakan sebagai bertikut:  
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1) Susu kapur (Ca(OH)2).

2) Gas Belerang (SO2).

3) Asam Phosphat (H3PO4).

4) Floculant.

4 Stasiun penguapan :Penguapan dalam pabrik gula dilaksanakan untuk 

menghilangkan air yang terkandung dalam nira yang masih merupakan 

larutan dengan kandungan air 35-40%.  

Gambar 5. Stasiun Penguapan 

5 Stasiun Kritalisasi : Tempat pembentukan kristal gula dan penguapan 

air lebih lanjut dengan mudah dipisahkan dari larutannya (stroop) 

kotoranya dalam proses pemutaran.  

6 Stasiun puteran dan penyelesaian: Tujuan dari pemutaran adalah 

memisahkan gula dengan larutanya (stroop). Sengankan di stasiun 

penyelesaian gula dikeringkan kemudian dikemas sebagai gula produk. 
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Hasil sampingan dari produksi gula di pabrik gula Krebet Baru 

adalah sebagai berikut:  

1) Tetes (Molasses): Sebagai bahan baku penyedap makanan.  

2) Blotong: Kotoran dan bukan gula yang dipisahkan dari stasiun 

pemurnian. Dimanfaatkan sebagai pupuk dan landfiil. 

3) Ampas : Digunakan sebagai bahan bakar katel. 

 


