
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat Indonesia. 

Oleh sebab itu, kondisi pergulaan Indonesia harus menjadi perhatian 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Produksi gula nasional pernah mencapai puncaknya pada tahun 

1930 dengan volume 2,5 juta ton. Namun, setelah itu produksinya 

mengalami penurunan. Pada tahun 1997 sempat mencapai 2,19 juta ton, 

tetapi setelah mengalami fluktuasi beberapa tahun, maka pada tahun 

2003 produksi gula Indonesia tinggal 1,64 ton (Gambar 1). Menurut Ikatan 

Ahli Gula Indonesia (IKGI), penurunan produksi ini disebabkan oleh 

menurunnya produktivitas lahan. Selain produksinya yang menurun, 

distribusi gula Indonesia pun tidak merata. Dari 60 pabrik gula di 

Indonesia, 47 di antaranya beroperasi di Jawa dengan kapasitas giling 

128.900 ton per hari, 31 dari 47 tersebut berada di Jawa Timur yang 

berkapasitas giling 86.900 ton per hari. (www.wartaekonomi.com/indikator. 

asp?aid=2326&cid=25). 

  

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Perkembangan Produksi Gula Indonesia Tahun 1996-2003 
(Juta Ton) 

http://www.wartaekonomi.com/indikator.asp?aid=2326&cid=25
http://www.wartaekonomi.com/indikator.asp?aid=2326&cid=25
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Sedangkan tingkat konsumsi gula di Indonesia terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 1997 tercatat tingkat konsumsi rakyat 

Indonesia 3,4 juta ton dan terus meningkat menjadi 3,63 juta ton untuk 

tahun 2002 (Gambar 2). Hal ini menunjukkan terjadi kesenjangan antara 

produksi dengan konsumsi. Untuk menutupi kebutuhan konsumsi tersebut, 

Indonesia harus mengimpor gula dalam jumlah besar, tidak heran jika 

terjadi kesenjangan antara produksi dan konsumsi gula. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Perkembangan Konsumsi Gula Indoesia Tahun 1997-2002 
(Ton) 

 
Menurut Tien (2003) dalam www.bppt.go.id/berita/printnews. 

php?id=108c bahwa  banyak faktor yang mempengaruhi penurunan 

produksi gula, antara lain adalah turunnya produktivitas tebu dan 

rendemen gula yang dihasilkan petani, dimana pada tahun 1975 

produktivitas lahan sebesar 92,9 ton/ha dan sekarang tinggal 70 ton/ha. 

Beliau juga menambahkan bahwa salah satu solusinya adalah 

pengembangan teknologi di hulu, seperti teknologi bioteknologi, teknologi 

pengolahan tanah, teknik pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, 

teknik panen dan teknologi pasca panen tebu. Sedangkan di hilir 

http://www.bppt.go.id/berita/printnews.%20php?id=108c
http://www.bppt.go.id/berita/printnews.%20php?id=108c
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diperlukan pengembangan teknologi pengolahan tebu menjadi gula yang 

lebih efisien dan bermutu baik, sehingga diharapkan gula nasional dapat 

bersaing dengan gula impor baik di pasar dalam negeri maupun global.  

Menurut Supriyadi (2002), untuk meningkatkan rendemen tebu 

maka perlu diperhatikan masa tanaman yang optimal, pemakaian bibit 

yang bermutu, pengolahan tanah dan pemeliharaan yang optimal, 

pemupukan berimbang, perlindungan tanaman terhadap hama penyakit 

dan gulma, pengairan yang sesuai dan penggunaan zat pengatur tumbuh. 

Beliau menambahkan lagi bahwa dengan melakukan ketujuh faktor ini 

belum cukup untuk menjamin rendemen tebu tersebut tetap tinggi setelah 

sampai di pabrik penggilingan. Hal ini disebabkan karena rendemen tebu 

yang tinggi dapat menurun atau bahkan hilang apabila penanganaan 

pasca panennya terlambat. Oleh sebab itu usahakan agar tanaman tebu 

bisa ditebang saat rendemen pada posisi optimal. Posisi rendemen yang 

optimal dapat dilihat dari kemasakan tebu, akan sangat merugikan apabila 

tebu yang ditebang masih terlalu muda atau terlalu tua. Setelah 

penebangan tebu selesai, harus segera diangkut ke pabrik gula untuk 

segera digiling. Tebu yang terlalu lama ditimbun di kebun, kadar gula di 

dalam batang tebu sebagian akan hilang karena terjadi penguapan. 

Setelah tebu sampai di pabrik harus segera digiling, jangan terlalu lama 

ditimbun di pabrik, waktu tunggu tidak boleh melebihi 36 jam. Bila 

penimbunan tebu lebih dari 36 jam maka rendemen akan menguap. 

Penanganan pasca panen tebu yang kurang baik merupakan salah 

satu penyebab turunnya rendemen gula yang dihasilkan tebu. Rendemen 
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gula dapat turun sampai 35 persen dari saat tebang sampai akhir 

pengolahan gula. Kehilangan terbesar biasanya terjadi pada saat tebang 

sampai tebu siap untuk digiling, kehilangan ini terutama disebabkan 

karena tebu terlambat untuk digiling, sehingga tebu menjadi rusak. 

Rusaknya tebu juga menyebabkan tebu menjadi sukar diolah untuk 

menjadi gula (Siregar, 1999). 

 Proses tebang angkut tebu merupakan suatu kegiatan yang 

kompleks, karena banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan ini, 

sehingga pemecahannya membutuhkan sistem penjadwalan yang tepat 

guna didapatkan efisiensi kerja yang optimum serta jaringan kerja yang 

lebih efektif. Penentuan jumlah armada transportasi dan tenaga kerja yang 

tepat akan mengurangi waktu yang hilang. Kehilangan waktu operasi yang 

menyebabkan terjadinya penundaan waktu penggilingan, akibat antrian 

penanganan akan menurunkan kualitas tebu dan kuantitas nira yang 

dihasilkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis sistem antrian dan 

penjadwalan tebang muat angkut tebu, sehingga dapat mengurangi 

terjadinya penurunan rendemen pasca panen. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Jadwal pemanenan tebu yang sesuai dengan kemasakannya sangat 

dipenting untuk dapat memperoleh rendemen tebu yang optimal. Sering 

terjadi pemanenan tebu pada saat yang kurang tepat, dimana tingkat 

kemasakannya belum mencapai titik optimal atau sudah melewati titik 
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optimal. Hal inilah yang sering menyebabkan rendemen tebu yang 

awalnya tinggi menjadi rendah pada saat di panen. 

Selain waktu pemanenan yang kurang tepat, penanganan pasca 

panen tebu yang kurang baik juga merupakan salah satu penyebab 

turunnya rendemen gula yang dihasilkan tebu. Rendemen tebu dapat 

turun sampai 35 persen dari saat tebang sampai akhir pengolahan gula. 

Kehilangan terbesar bisanya terjadi pada saat tebang sampai tebu siap 

untuk digiling, kehilangan ini terutama disebabkan karena tebu terlambat 

untuk digiling, sehingga tebu menjadi rusak. Rusaknya tebu juga 

menyebabkan tebu menjadi sukar diolah menjadi gula, akibatnya dapat 

menurunkan rendemen gula.  

Dalam proses tebang dan angkut tebu memerlukan informasi 

kemasakan tebu, kesesuaian antara jumlah tebu yang telah ditebang 

dengan jumlah sumberdaya pengangkutan dan kapasitas giling tebu per 

periode. Jika jumlah tebu yang dipanen lebih besar daripada kapasitas 

sumberdaya angkutannya dan kapasitas giling akan mengakibatkan 

terjadinya penumpukan tebu di kebun dan pabrik. Tebu yang ditumpuk 

dan harus menunggu antrian dalam pengangkutan akan menyebabakan 

penurunan rendemen tebu.  

Masalah antrian dan penjadwalan TMA tebu merupakan 

permasalahan yang kompleks. Antrian dan penjadwalan bukan hanya 

masalah oprasionalnya saja tetapi juga dipengaruhi oleh strateginya. 

Banyak elemen-elemen yang mempengaruhi pelaksanaan dan kelancaran 
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kegiatan tersebut. Oleh sebab itu perlu juga dianalisa strategi oprasional 

sistem antrian dan penjadwalan tebang muat dan angkut tebu. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian analisis sistem antrian tebang muat dan angkut tebu 

ini adalah: 

1. Mengidentifikasi model antrian trasportasi tebu 

2. Menganalisis sistem antrian tebang muat angkut tebu  

3. Menganalisis sistem penjadwalan tebang muat angkut tebu yang 

lebih tepat  

4. Merekomendasikan sistem antrian dan penjadwalan yang lebih 

tepat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Permasalahan penurunan rendemen tebu harus ditangani dengan 

serius, sehingga tebu Indonesia dapat memproduksi gula yang 

berkualitas, dimana gula tersebut dapat bersaing dengan gula-gula negara 

lain di pasar lokal maupun internasional. Dengan penelitian ini, diharapan 

dapat membantu perusahaan dalam membuat penjadwalan yang 

terkoordinir sehingga dapat meminimalkan penurunan rendemen tebu. 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan 

dunia pendidikan mengenai  kondisi agrobisinis Indonesia sekarang ini, 

khususnya mengenai sistem tebang dan angkut tebu serta dapat 

membuktikan hubungan yang saling menguntungkan dan membutuhkan 

antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dengan melakukan 
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penelitian ini dapat menambah pengalaman lapangan yang sangat berarti 

bagi penulis. 

1.5.  Ruang lingkup Penelitian 

Perencanaan sistem antrian dan penjadwalan tebang muat angkut 

tebu disesuaikan dengan model antrian yang terjadi di lapangan, 

kapasitas sumberdaya trasportasi tebu, faktor kemasakan tebu, kapasitas 

giling pabrik. Penjadwalan dilakukan setelah hasil analisis antrian 

trasportasi, kapasitas giling pabrik dan kapasitas sumberdaya 

pengangkutan diketahui. Hasil sistem antrian trasportasi tebu  adalah 

jumlah sumberdaya trasportasi dalam waktu dan unitnya. Sedangkan hasil 

sistem penjadwalan tebang dan trasportasi tebu adalah urutan lokasi 

kebun tebu yang akan dipanen dan jumlah tebu yang akan dipanen. 

Yang menjadi acuan dalam penentuan sistem antrian yang terjadi dan 

yang disimulasikan telah baik adalah dari waktu tundanya, jika total waktu 

tunda tebu > 36 jam maka sistem antrian tersebut harus dianalisis ulang. 

Sedangkan jika total waktu tunda tebu < 36 jam maka sistem antrian 

tersebut tidak akan menurunkan rendemen tebu. 

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa jenis tebu dan teknis 

budidaya tebu tidak dibedakan antara satu kebun dengan kebun yang lain, 

juga dalam sistem penjadwalan yang dibuat tidak memperhitungkan 

kondisi-kondisi darurat tebu, misalnya kebakaran, kena serangan penyakit 

dan tebu yang kering karena tebu-tebu yang mengalami kondisi ini akan 

diutamakan dalam penebangan walaupun tidak ada dalam jadwal.  

 




