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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang permasalahan 

yang akan diteliti. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai tujuan, manfaat dan 

ruang lingkup (batasan dan asumsi) yang digunakan dalam penelitian.  

1.1  Latar Belakang 

Pada tahun 2015 dan 2016 konsumsi gula di Indonesia mencapai 5,7 ton 

(Glienmourinsie, 2015 dan Sitanggang, 2017). Namun kemampuan produksi 

gula dalam Negeri hanya mencapai 2,49 ton atau 1/2 kali dari total konsumsi 

gula (AgroFarm, 2016). Menurut hasil survei dari sucofindo bahwa produksi 

gula Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014 tetap sebesar 2,6 ton dan pada 

tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dari 2,5 ton menjadi 2,3 ton (Alfi, 

2017). Demi terpenuhinya kebutuhan konsumsi gula sebesar 5,7 ton, 

pemerintah melakukan impor gula dari beberapa Negara yaitu Brasil, Thailand 

dan Australia, meskipun pada tahun 1980-an Indonesia merupakan pengekspor 

gula yang memiliki pabrik gula terbesar di Asia yaitu pabrik gula Jatiroto yang 

terletak di Lumajang, Jawa Timur (Aron, 2016). Penurunan gula di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah meningkatnya pabrik gula 

yang ada di Indonesia khususnya pada pabrik gula yang berbasis non 

perkebunan, sehingga mengakibatkan persaingan dalam memperoleh bahan 

baku.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Produksi Gula Indonesia dan Pabrik Gula Nasional (KSO 

Sucofindo-Surveyor Indonesia, 2016) 

Menurunnya hasil produksi gula di Indonesia juga disebabkan oleh 

menurunnya kualitas dari rendemen tebu yang merupakan bahan baku utama 

pembuatan gula di pabrik konvensional milik negara. Demi menjaga stabilitas 
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ketersediaan gula, Pemerintah melaksanakan program swasembada gula yang 

diharapkan mampu meningkatkan produksi gula di Indonesia sebanyak 5,7 ton, 

sehingga untuk pemenuhan kebutuhan gula di Indonesia pemerintah tidak perlu 

melakukan impor (Okezone, 2016). Salah satu contohnya dengan memberikan 

investasi untuk beberapa pabrik gula dengan yang memiliki keistimewaan pada 

sumber bahan baku maupun pada kualitas SDM dan produk.  

Hampir seluruh pabrik gula di Indonesia mengalami penurunan kualitas 

rendemen gula, salah satunya adalah pabrik gula milik PT. Perkebunan 

Nusantara XI, Pabrik Gula Kedawoeng (PG Kedawoeng). PG Kedawoeng 

merupakan satu-satunya pabrik gula di kota Pasuruan sehingga lahan 

perkebunan dan sumber bahan bakunya melimpah dan membuat PG 

Kedawoeng mendapat kepercayaan untuk diberi investasi alat pengolahan 

modern atau yang disebut dengan diffuser. Diffuser merupakan salah satu alat 

pengolahan tebu yang menggunakan metode diffusi dan osmosis. Dimana dalam 

menggunakan alat ini membutuhkan banyak air dan tebu agar hasil dari 

pengolahannya lebih tinggi atau bagus. Dengan adanya dua mesin (diffuser  dan 

gilingan) diharapkan PG Kedawoeng mampu mengoptimalkan kapasitas yang 

mereka miliki namun hal yang terjadi malah sebaliknya (Awaliyah & Gandhi, 

2016). 

Kini kondisi PG Kedawoeng berbeda. Karena jumlah pabrik berbasis non 

perkebunan yang semakin banyak sehingga bahan baku yang dimiliki oleh PG 

tidak sebanyak yang dulu, karena antara satu pabrik dengan pabrik lainnya 

saling berebut bahan baku. Menurunnya jumlah pasokan bahan baku yang 

diterima oleh PG mengakibatkan salah satu mesin giling yang dimiliki harus di 

nonaktifkan karena kapasitas bahan yang didapatkan tidak mampu untuk 

mencukupi kapasitas giling mesin. Dengan dinonaktifkannya salah satu diffuser 

yang dimiliki oleh PG, menjadi salah satu faktor yang menimbulkan adanya 

waktu tunggu dan Bottle neck di depan selektor 2 (meja tebu) yang berada pada 

satu rangkaian manajemen tebang muat angkut.  

Menurut Bantacut et al., (2012) manajemen tebang muat angkut merupakan 

sistem yang menjadi salah satu sumber permasalahan di pabrik gula, terutama 

permasalahan terkait penurunan kualitas bahan baku dan keterlambatan. 
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Manajemen Tebang Muat Angkut merupakan aktivitas utama dalam sebuah 

proses giling pabrik gula yang meliputi aktivtas penebangan tebu, 

pengangkutan, antrian dan proses terakhir sebelum ke meja tebu. Kegiatan 

dalam manajemen tebang muat angkut merupakan kegiatan yang tergabung 

dalam satu rangkaian supply chain dari PG Kedawoeng. Setiap tahunnya 

rendemen tebu (bahan baku gula) dari PG Kedawoeng mengalami penurunan 

yang mengakibatkan penurunan pada kualitas dan kuantitas produksi gula. 

Menurut Bantacut et al.,  (2012) penurunan kualitas bahan baku disebabkan oleh 

lamanya waktu tunggu truk tebu untuk sampai ke pabrik dan tidak sesuainya 

waktu yang perjalanan dengan waktu yang ditetapkan atau baku nilai. Seperti 

yang dijelaskan di atas bahwa tebu merupakan bahan baku yang sangat mudah 

mengalami penurunan kualitas akibat terjadinya waktu tunggu.  

Menurut ilmu persediaan, tebu merupakan jenis persediaan yang fluktuatif 

atau fluctuation stock. Fluctuation stock merupakan jenis persediaan yang 

diadakan untuk menghadapi permintaan yang tidak dapat diramalkan 

sebelumnya, serta mengatasi berbagai kondisi yang tidak terduga (Rusdiana, 

2014). Tebu dikatakan fluctuation stock  karena tebu yang dihasilkan setiap 

harinya oleh kebun berbeda-beda dan dapat terjadi kekurangan dan kelebihan 

sewaktu-waktu. Tebu yang sudah ditebang seharusnya harus langsung digiling 

dan tidak boleh menunggu karena akan mengurangi kadar kandungan gula pada 

tebu. Tebu memiliki waktu ideal untuk menunggu selama 9 jam dan maksimal 

24 jam setelah proses penebangan. Akan tetapi pada praktiknya ada tebu yang 

penggilingannya lebih dari 24 jam dan bahkan ada yang masih mengantri 1 di 

selektor 1 dan esok harinya baru diberangkatkan untuk digiling dan masih harus 

mengantri lagi di depan meja tebu. Sehingga hasil produksi lebih banyak 

menghasilkan tetes (limbah proses pengolahan tebu) dari pada gula. Hal 

tersebut, disebabkan sukrosa yang berada didalam tebu sudah pecah dan sulit 

dipisahkan dari batang-batang tebu yang digiling lebih dari 24 jam (Mandasari, 

2015).  

Permasalahan waktu tunggu merupakan salah satu permasalahan yang 

sering terjadi di PG Kedawoeng karena hampir semua komponen utama pada 

manajemen tebang muat angkut sangat sensitif dengan waktu terutama pada 
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bahan baku produksinya. Terjadinya waktu tunggu (leadtime) disebabkan oleh 

jarak antara kebun dan pabrik yang terlalu jauh, sehingga mengakibatkan tebu 

yang sampai di pabrik tidak dalam kondisi segar. Proses menunggu juga terjadi 

pada kedua selektor yang dimiliki oleh PG yaitu pada selektor 1 di lapangan 

Desa Kedawoeng dan di depan selektor 2 atau di depan mesin pengolahan. 

Antrian yang berada di selektor 1 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu antrian untuk 

truk tebu luar daerah (TRLD) dan truk tebu lokal (TRL).  

Dalam setiap keberangkatan kurang lebih ada 1 sampai 10 truk yang 

berangkat dengan jeda setiap keberangkatan adalah 15 menit. Letak dari 

selektor 1 berada jauh setelah pabrik. Sehingga truk harus melewati pabrik 

terlebih dahulu untuk menuju ke selektor 1. Untuk selektor dua, proses antrian 

terbagi  menjadi 2-3 lini yang kemudian antrian akan mengalami penyempitan 

atau pengerucutan untuk menuju proses penimbangan akhir dan pengolahan dan 

untuk antrian di selektor 2 diatur oleh supir truk buka pihak PG (Awaliyah & 

Gandhi, 2016).  

Dalam pengaturan antrian dimasing-masing antrian pada manajemen tebang 

maut angkut pihak PG Kedawoeng sudah menggunakan sistem FIFO dan LIFO. 

Sehingga truk yang datang awal dapat masuk ke meja tebu terlebih awal, namun 

dalam praktiknya tidak seperti itu, karena antrian yang terlalu panjang dan 

waktu tunggu di selektor 2 terlalu lama maka tetap terjadi leadtime pada setiap 

truk (Awaliyah & Gandhi, 2016). Meski sudah menggunakan sistem FIFO dan 

LIFO untuk meminimalisir waktu tunggu akan tetapi masih terjadi waktu 

tunggu truk bahan bahu lokal karena pihak PG mengutamakan truk bahan baku 

luar daerah untuk berangkat ke selektor 2 terlebih dahulu. Banyak waktu tunggu 

mengakibatkan penurunan pada rendemen dan hasil produksi gula  Kedawoeng. 

Sehingga peneliti menjadikan menetapkan fokus pada penelitian ini pada jarak 

atau jangka waktu antara tebu ditebang sampai ke pabrik dan lebih spesifiknya 

pada faktor waktu tunggu pada antrian (lead time).  
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Gambar 1.2 Realisasi Rendemen Tebu 2012-2016 PG Kedawoeng (Laporan 

PG Kedawoeng, 2016) 

 

Gambar 1.3 Realisasi Produksi Gula 2012-2016 PG Kedawoeng (Laporan PG 

Kedawoeng, 2016) 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitan yang hampir 

serupa dengan penelitian ini yaitu tentang sistem antrian transportasi, salah 

satunya adalah jurnal Bozejko et al., (2017) yang membahas tentang scheduling 

and routing rail freight namun menggunakan metode matematika algoritma. 
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Perbedaan antara dua penelitian ini terletak pada penggunaan metodenya, 

penelitian satu tidak menggunakan metode algoritma dikarenakan ruang 

lingkup penelitian yang hanya terbatas pada sistem antrianya saja.  Selain jurnal 

dari Bozejko et al., (2017) penelitian ini juga beracuan jurnal dari Ridhollahi et 

al. (2016) yang membahas mengenai penggunakan Value Chain Analysis 

sebagai alat analisa untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari 

perusahaan. Metode Value Chain ini nantinya akan digunakan sebagai alat 

analisa karena metode ini merupakan metode yang mampu menjaring informasi 

mengenai proses bisnis perusahaan secara detail, sehingga dengan mudah 

peneliti mampu mengetahui kondisi dari perusahaan.  

Tidak hanya menggunakan Value Chain Analysis penelitian ini juga 

menggunakan software simulasi ARENA. Software ARENA akan membantu 

peneliti untuk menentukan sistem antrian yang tepat untuk PG Kedawoeng. 

Menurut beberapa penelitian software ARENA merupakan software yang 

paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan antrian yang buruk, salah 

satunya adalah jurnal dari Bolkovska et al., (2017). Jurnal Bolkovska et al. 

(2017) digunakan sebagai jurnal acuan oleh peneliti karena menggunakan 

metode yang sama, yaitu software ARENA dalam menyelesaikan kasus analisa 

dan perencanaan antrian meski objek yang digunakan oleh berbeda.  

Penulis memilih software ARENA karena output yang dihasilkan oleh 

software ini sangat detail dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.Selain itu 

Arena dapat mengambarkan keadaan antrian yang sesungguhnya dengan 

flowchart dan mudah dibaca hasilnya pada saat proses analisa dibandingkan 

dengan software lainya atau promodel. Promodel yang merupakan software 

yang digunakan untuk mengatasi permasalahan antrian, lebih tepatnya pada 

bagian produksi. Jadi berdasarkan pemaparan masalah permasalahan diatas, 

akan dilakukan penelitian tentang Optimasi Sistem Antrian truk pada 

Manajemen Tebang Muat Angkut di PT. Perkebunan Nusantara, Pabrik Gula 

Kedawoeng, Pasuruan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas dari pabrik 

gula Kedawoeng. 

 



 

7 
 

Gambar 1.4 Ilustrasi Fenomena Permasalahan 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dapat ditemukan beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan Manajemen Tebang 

Muat Angkut di PG Kedawoeng? 

2. Bagaimana perbaikan sistem yang sesuai dengan menggunakan metode 

simulasi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan diatas dapat diperoleh tujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Tebang Muat 

Angkut PG Kedawoeng. 

2. Mengetahui perbaikan sistem yang sesuai dengan menggunakan metode 

simulasi.  

1.4 Manfat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

1. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya pada bidang supply chain. 

2. Sebagai kontribusi mahasiswa dalam penelitian di bidang supply chain 

management. 

1.4.2 Manfaat Taktis  

1. Untuk mengevaluasi sistem antrian truk yang telah dijalankan oleh 

pihak PG Kedawoeng.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Penulisan skripsi yang berjudul: Optimasi Sistem Antrian dan Penjadwalan 

Manajemen Tebang Muat di PT. Perkebunan Nusantara, Pabrik Gula 

Kedawoeng, Pasuruan memiliki batasan dan asumsi penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Batasan Penelitian  

1. Objek yang diteliti adalah sistem antrian truk pada kegiatan Tebang 

Muat Angkut di PG Kedawoeng, Pasuruan. Menurut Bantacut et al. 

(2012) Kegiatan Tebang Muat Angkut merupakan suatu aktivitas yang 

penting dalam menjaga kinerja pabrik gula.  
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2. Ruang lingkup penelitian dimulai dari aktivitas antrian di selektor 1 

(lapangan Desa Kedawung) sampai pada antrian di selektor 2 di depan 

meja tebu. 

3. Penelitian ini berfokus pada salah satu faktor yang mempengaruhi 

Manajemen Tebang Muat Angkut yaitu faktor jarak atau jangka waktu 

antara tebu ditebang dan tebu digiling di pabrik gula. 

4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari PG Kedawoeng yaitu hasil 

wawancara karyawan, data produksi dan data tebang muat angkut.  

b. Data Sekunder  

Merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal 

penelitian terdahulu terkait penggunaan metode dan objek. 

5. Data yang digunakan merupakan data pada tahun 2012 sampai 2017.  

6. Narasumber dalam penelitian ini merupakan karyawan PG Kedawoeng, 

utamanya dari Unit AK & U, Unit Tanaman dan Unit Produksi.  

1.5.2 Asumsi Penelitian  

1. Data tahun 2012 sampai 2017 dianggap memiliki kemiripan data yang 

tinggi karena penelitian terjadi pada musim henti giling.  

2. Penelitian ini dilakukan ketika high season yaitu saat bulan ramadhan 

karena permintaan tebang tebu oleh petani meningkat sehingga 

kedatangan truk di PG Kedawoeng tinggi.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi dalam lima bab dengan urutan sebagai 

berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan membahas latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat 

dan ruang lingkup (batasan dan asumsi) yang digunakan dalam penelitian 

 



 

10 
 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori membahas tinjauan teori, penelitian terdahulu dan alur 

penelitian atau kerangka berfikir. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian membahas tahap-tahap penelitian dan 

menjelaskan flowchart penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil dan pembahasan membahas hasil pengolahan secara detail, data-

data yang digunakan dan analisa dari hasil pengolahan data.  

BAB V: KESIMPULAN 

Bab terakhir atau kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data 

yang, saran dan rekomendasi untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


