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ABSTRAK
Di Sumatera Barat terutama di Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam telah berkembang
pengolahan gula merah dengan luas lahan kebun tebu lebih kurang 700 Hektar. Namun dalam
pengolahannya masih belum optimal sehingga produktivitas petani gula masih tergolong rendah
sedangkan permintaan masyarakat akan gula baik ditingkat daerah maupun nasional terus
meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam hal ini dilakukan suatu pengkajian terhadap
teknologi pembuatan gula merah.
Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai rendemen tebu Lawang yang cukup rendah
(5,2%) dibandingkan terhadap nilai rendemen tebu Pabrik Gula Indonesia (rata-rata 7%).

1.

PENDAHULUAN

Tebu (Saccharum Officinarum) termasuk
keluarga rumput-rumputan. Mulai dari pangkal
sampai ujung batangnya mengandung air gula
dengan kadar mencapai 20 %. Air gula ini sangat
banyak manfaatnya seperti untuk bahan baku
pembuatan gula pasir, pembuatan gula merah, dan
bahkan teknologi yang sedang berkembang air gula
dimanfaatkan untuk bahan utama pembuatan alkohol
(etanol).
Di Sumatera Barat terutama di Lawang
Kecamatan Matur Kabupaten Agam telah
berkembang pengolahan gula merah dengan luas
lahan kebun tebu lebih kurang 700 Hektar. Kebun
tebu dimiliki oleh masing-masing rumah tangga
sekitar 0,5- 2 Hektar. Namun hal ini belum
berkembang dengan baik karena masalah sistem
pengolahan yang belum optimal dan rendemen tebu
yang terlalu rendah sehingga produksi gula tidak
mencapai target yang diinginkan. Produksi gula
yang rendah berpengaruh terhadap pendapatan
penduduk setempat sehingga masyarakat terkadang
lebih memilih untuk tidak mengolah tebu namun
menjualnya ke daerah lain dalam bentuk batangan
saja. Kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan
karena batang tebu tidak bisa tahan lama seperti
halnya gula merah. Sehingga solusi yang terbaik
bagi masyarakat Lawang adalah tetap mengolah tebu
menjadi gula merah meskipun produksinya masih
tergolong rendah. Tidak dapat dipungkiri
masyarakat
Lawang
masih
memikirkan
bagaimanana meningkatkan produksi pengolahan
tebu agar lebih meningkat seiirng dengan
meningkatnya permintaan masyarakat akan gula
merah baik di pasar lokal maupun pasar nasional.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu
dilakukan suatu penelitian mengenai sistem
pengolahan tebu yang lebih baik dan pemilihan bibit
yang lebih unggul (termasuk perawatan yang
optimal) untuk meningkatkan rendemen tebu
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sehingga produksi dan pendapatan masyarakat
meningkat dalam bidang produksi gula merah.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Singkat Tanaman Tebu
Sampai sekarang orang tak mengetahui dengan
pasti darimana asal mula tanaman tebu.
Kemungkinan besar tanaman ini berasal dari India.
Adanya tanaman ini ditulis dalam Antharva Deva,
yang meruapakan salah satu buku suci umat Hindu.
Dari India tanaman tebu oleh bangsa Bizantin dan
Iskandar Agung dibawa ke Eropa. Sedangkan
bangsa Arab membawanya ke daerah sekitar Laut
Tengah. Bangsa Tionghoa yang semenjak Abad ke 7
banyak berada di daerah India membawanya ke
daerah Timur sampai Lautan Pasaifik. Perjalanan
Colombus mengakibatkan tanaman ini terbawa
sampai ke Amerika.
Akan tetapi juga tidak mustahil bahwa tebu
berasal dari kepulauan Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, Irian Jaya dan Polinesia, mengingat daerah
itu banyak sekali jenis tanaman tebu liar, salah satu
tanda asal mula kalau di tinjau dari geografi
tanaman.
Di Jawa sendiri telah diketahui terdapatnya
tanaman tebu kira-kira pada tahun 400. Hal ini
diberitahukan oleh seorang pedagang Cina yang
singgah di pulau Jawa. Adanya gula di pasaran
Banten diberitahukan oleh Corneleus de Houtman
ketika untuk pertama kalinya mengunjungi dan
singgah di pelabuhan Banten. Gula yang dipasarkan
kemungkinan
berasal
dari
Jayakarta
(Jakarta),Krawang, Timor dan Palembang. Sehingga
dengan
ini
tidak
tertutup
kemungkinan
perkembangannya sampai ke Sumatera Barat.
2.2 Morfologi Tebu
Nama tebu hanya dikenal di Indonesia. Di
lingkungan Internasional tanaman ini lebih dikenal
dengan nama ilmiahnya Saccharum Officinarum L.
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ni termasuk dalam
d
famili Gramineae attau
lebih dikenal
d
sebagaai kelompok ru
umput-rumputan.
Secara morfologi, tanaman tebuu dapat dibagi
menjad
di beberapa bag
gian, yaitu :
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hany
ya berfungsi sewaktu tanaman ini masih muda.
m
Akarr ini berumurr panjang dann tetap ada selama
tanam
man ini masih tumbuh.

1. Bataang
Tannaman tebu mempunyai
m
sosok yang tingggi
kurus, tidak
t
bercaban
ng, dan tumbuhh tegak. Tanam
man
yang tuumbuh baik, tinnggi batangnyaa dapat mencappai
3-5 meeter atau lebih. Kulit batang
g keras berwarrna
hijau, kuning,
k
ungu, merah tua ataau kombinasinyya.
Pada batang
b
terdapaat lapisan lilinn yang berwarrna
putih keabu-abuan.
k
Lapisan
L
ini banyak
b
terdappat
sewaktu
u batang masihh muda. Batan
ngnya beruas-ruuas
dengan panjang ruaas 10-30 cm. Batang baw
wah
mempuunyai ruas yan
ng lebih penddek. Ruas bataang
dapat berbentuk
b
yongg, slindris, kelo
os, konis terbaalik
atau cem
mbung dan cekkung. Ruas battang dibatasi olleh
buku-buuku yang merupakan
m
tem
mpat kedudukkan
daun. Di
D setiap ketiiak daun terddapat mata tunnas
berbenttuk bulat atau bulat panjangg. Mata tunas ini
yang naantinya tumbuhh menjadi bibitt.

(5)
Gamb
bar 2.3 Akar Tebu
T

4. Bunga
B
Tebu
B
Bunga
tebu m
merupakan bunnga majemuk yang
tersu
usun atas malai dengan perrtumbuhan terrbatas.
Sum
mbu utamanya bercabang-cabbang makin kee atas
makkin ke kecil, sehingga membentuk
m
pirramid.
Panjang majemuuk 70-90 cm
m. Setiap bunga
b
mem
mpunyai 3 buahh kelopak, 1 bu
uah daun mahkkota, 3
benaang sari dan 2 kelopak
k
putik.

Gambar 2.1 Batang Tebu (6)

Gamb
bar 2.4 Bunga Tebu (5)

2. Dau
un
Dauun tebu merupaakan daun yan
ng tidak lengkap,
karena hanya terdiri dari
d pelepah dan
d helaian dauun,
tanpa tangkai
t
daun. Daun berpan
ngkal pada buuku
batang dengan keduddukan yang beerseling. Peleppah
memeluuk batang, makkin ke atas maakin sempit. Paada
pelepahh terdapat bulu-bulu
b
dann telinga dauun.
Pertulanngan daun seejajar. Helain daun berbenttuk
garis seepanjang 1-2 meter
m
dan lebaar 4-7 cm denggan
ujung meruncing, bagian tepii bergigi, dan
d
kaan daun kasaap.
permuk

2.3

Kandungan Tebu

S
Sebagai
bahann dasar pembbuatan gula adalah
a
batan
ng tanaman tebu yang menggandung cairann yang
berissi gula. Macaam gula yang terdapat di dalam
d
tanam
man tebu adaalah sakarosa (sukrosa), fruuktosa,
gluk
kosa dan lain-laain
Berikut komposisi kimia tebu dallam % :
• Sakarosa
:
111-19
• Monosakaarida
:
0.55-1.5
• Senyawa anorganik
:
0.55-1.5
:
0 15
• Asam-asaam organik
• Serat kasaar
:
111-19
• Lain-lain :
Zat warna, sennyawa lain,
:
655-75
Getah, liliin, air
2.4 Rendemen Tebu
T

Gambarr 2.2 Daun Tebbu (7)
3. Akaar
Tebbu mempunyai akar serabut yang
y
panjangnnya
dapat mencapai
m
1 meeter. Sewaktu masih
m
muda attau
berupa bibit, ada 2 maacam akar, yaiitu akar setek dan
d
akar tu
unas. Akar setek/bibit
s
berrasal dari settek
batangn
nya. Akar inii tidak berum
mur panjang dan
d

I
Istilah
yang tiddak dapat dipiisahkan dengann nira
adalah rendemen. Rendemen seccara umum diaartikan
sebaagai presen jum
mlah yang dapaat dimanfaatkann atau
besaar kecilnya kanndungan gula diidalam batang tebu.
Sejumllah gula yang dih
hasilkan
Rend
demen =

% (2.1)
x100%
Sejumllah tebu yang dig
giling
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Besar kecilnya rendemen sangat berpengaruh
pada harga tebu, sedangkan hal-hal yang
mempengaruhi rendemen perlu diperhatikan.
Berkurangnya rendemen dapat terjadi sewaktu
melakukan budidaya atau di dalam pabrik. Dengan
mengetahui berbagai hal yang mempengaruhi
rendemen
maka
dapat
dilakukan
upaya
meningkatkan rendemen sedini mungkin.
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m2, dapat dihitung dari dimensi Roll Press atau
dapat dilihat pada tabel 1( lampiran ).
Torsi tersebut dapat memindahkan gaya ke tebu
yang di roll dalam bentuk gaya gesek dan gaya
tekan.
T

T

2.5 Persamaan Mekanik Roll Press Penggiling
Tebu

Fs

T,

T

D1

R1

Fn

D2

(a)
R1

(b)

Gambar 2. 7 (a) Mekanisme roll, (b)Gaya yang
bekerja pada roll

T,

Gaya gesek adalah :
Gambar 2.5 Mekanisme Roll Press

Fs =

Daya mesin penggerak dalam satuan watt dapat
dituliskan sebagai berikut :
(2.2)

N = 746 x Hp

Dimana ; N = Daya dalam watt
Satuan putaran dapat didefenisikan dalam rotasi per
menit atau dalam satuan:
ω=

2π n
60

(2.3)

ω adalah kecepatan sudut, rad/s
Torsi yang dapat diberikan roll adalah :
T=

N

(2.4)

ω

Dalam satuan energi keseimbangan dapat dituliskan
sebagai berikut

T = I .α

(2.5)
d

(2.6)

T
R

Sedangkan gaya tekan tergantung dari massa roll:
(2.7)

Fn = Mroll x g

dimana ;Mroll adalah massa Roll Press (kg),
sedangkan g adalah konstanta gravitasi bumi (9,8
m/s2).
Massa Roll Press dapat dihitung dengan persamaan:

Mroll = ρ V

(2.8)

ρ adalah massa jenis material yang digunakan.
Untuk baja, ρ = 7825 kg/m3
sedangkan V adalah volume Roll Press.
Secara empiris akan dapat ditentukan berapa
besar gaya tekan Fn terhadap torsi yang diberikan
dalam bentuk:
Fn = ƒ1 ( T, Mroll )

(2.9)

Ini adalah bagian terpenting dalam penelitian
mesin Roll Press. Sedangkan gaya gesek dapat
ditentukan dengan luas permukaan gesek antara tebu
dan torsi yang diberikan.
Fs = ƒ2 ( T,

μ

)

(2.10)

τ adalah tegangan geser yang terjadi antara tebu
dengan Roll Press
l

Gambar 2.6 Dimensi Roll Press
α adalah percepatan sudut tergantung waktu
yang dibutuhkan antara roll dalam keadaan diam
sampai roll dalam keadaan bergerak. I adalah
momen inersia massa Roll Press dengan satuan kg

TeknikA

τ ter =

Fn
Atebu

(2.11)

τ ter adalah tegangan geser yang terjadi akibat gaya
tekan Roll Press.
Atebu adalah luas permukaan tebu yang ditekan.
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D1

t
D1

G
Gambar
2.8 Dimensi
D
Penekaanan Tebu
Atebu =

1
π D1 . t
2

(2.12)

D1 adallah diameter teebu sebelum dii roll.
t adalahh jauh deformaasi/ pengurangaan penampang
setelah deformasi
t=

1
( D1 − D2 )
2

Alat
Penahan

G
Gambar
2. 9 Peengujian Kekeerasan Tebu
Fg adallah gaya yang digunakan
d
sebaagai penekan.
Fg
(2.14)
τ tebu =
Ateebu
Bilaa tegangan geser yang terrjadi besar ddari
tegangaan geser yang dilawan oleh tebu maka teebu
akan terrpress,
(2.15)
τ ter > τ tebuu
Akibat yang terjadii adalah tebu
u terpecah ddan
tertekann menjadi pipih.
p
Sehing
gga besar gaaya
penekannan yang dap
pat diberikan pada Roll Preess
adalah:
(2.16)
Fn = τ . Ateebu
ME
ETODOLOGII

2.6 Deeskriptif Pem
mbuatan Gu
ula Merah Di
La
awang Kecaamatan Mattur Kabupatten
Aggam
Prooses
(Ekstraksi Nira)
N

Gambar
G
3.1 Prroses Penggilinngan Tebu Secaara
Tradisional (66)
2. Sistem
S
penggiliingan tebu secaara mekanik

Pissau

Tebbu

3.

hewaan ternak seperti kerbau
u. Tenaga kerbau
k
dimaanfaatkan untuuk memutar roooler pengepress tebu
sehinngga didapatkaan air nira tebuu. Pengepresann tebu
dilakkukan sampai tiga kali sehhingga ampass tebu
sudaah benar-benarr kering untu
uk mendapatkaan air
roller
nira yang lebih bannyak. Dengan menggunakan
m
dua buah yang terrbuat dari logaam dengan diaameter
25 cm
c diputar denngan tenaga keerbau yang berrgerak
meliingkar dengan diameter daeerah lingkaran jalan
sekittar 5 meter. U
Untuk lebih jellasnya dapat dilihat
d
padaa gambar 3.1 beerikut.

(2.13)

dangkan teganggan geser melaawan berasal ddari
Sed
tebu sebagai
s
materrial yang daapat mempunyyai
kekerassan tertentu, dapat diketahhui berdasarkkan
pengujiian
laboratorium
dengan
membberi
pembeb
banan pada suaatu pisau potoong terhadap luuas
permuk
kaan tebu seperrti pada gambaar 2.9 berikut.
Fg
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Penggiilingan

Adaa dua sistem
m penggilinggan tebu
dilakukkan petani gula di Lawang yaiitu :

Teebu
yaang

1. Sistem penggilingan tebu secara tradisional
Penggilingan tebu
u secara tradisional dilakukkan
ggunakan tenaaga
petani gula Lawang dengan meng

S
Sistem
penggillingan secara mekanik dilakkukan
petan
ni gula Lawanng dengan mem
makai tenaga mesin
mesin
yaituu mesin diesel
d
15 Hp.Tenaga
H
dimaanfaatkan untuuk memutar rooller penggilingg tebu
deng
gan putaran sekitar 5 rpm
m, sehingga untuk
menndapatkan nira tebu petani gu
ula hanya melakkukan
dua kali pengepreesan tebu. Haal ini lebih efisien
e
dibaandingkan denngan proses penggilingan
p
ssecara
tradiisional. Namuun sistem penggilingan ssecara
mekkanik belum berrkembang di Lawang.
L
D
Dengan
mengggunakan roller penggilingg tiga
buah
h dengan diaameter rata-raata 20 cm dapat
mennghasilkan prodduksi gula merrah yang lebih tinggi
kira--kira 120 kg/hari dibaandingkan dengan
d
mennggunakan kerbbau hanya 60 kg/hari.
k
Untukk lebih
jelassnya dapat dilihhat pada gambaar 3.2 berikut.
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Gambar
G
3.3 P
Proses Penyarinngan Air Tebu (6)
P
Proses
Pemanasan Nira

Gam
mbar 3.2 Prosees Penggilingann Tebu Secara
(6)
M
Mekanik
Prooses Penyaringgan Air Tebu
(Nira)
Untuuk membuat gula
g
merah, prooses penyaringgan
yang diilakukan petanni gula sangatt sederhana yaaitu
hanya menggunakan
m
kain dan sariingan yang biaasa
dipakai di rumah tan
ngga. Air nira yang keluar ddari
p
d
diambil
kemuddian disaring ddan
proses penggilingan
ditempaatkan pada seebuah wadah pemanas beruupa
kuali deengan diameter muka 1 meteer dan kedalam
man
40 cm. Gambar prosses penyaringaan adalah sepeerti
gambarr 3.3 berikut.

S
Setelah
dilakuukan proses penyaringan,
p
p
petani
gulaa Lawang langgsung menuanggkan nira tebuu pada
sebuuah wadah berupa
b
kuali besar yang sudah
dilettakkan di atas ttungku pemanaas. Tungku pem
manas
terbu
uat dari beton dengan bentuk
k melingkar ddengan
keteb
balan dinding rata-rata 20 cm dan ketinnggian
sekittar 60 cm. Prooses pemanasaan dilakukan dengan
d
mennggunakan bahhan bakar beruupa sisa ampass tebu
hasill penggilingann yang sudah
h kering, ditaambah
deng
gan beberapa kkayu dan sedik
kit ranting dann daun
pohoon kulit maniis untuk mennambah aromaa gula
meraah. Agar nira panas tidak tuumpah, maka dalam
d
proses pemanasan berlangsung nira ditutup dengan
d
anyaaman yang terrbuat dari kullit bambu. Pem
masan
nira dilakukan sam
mpai air nira mengental dann siap
uk dicetak. Unntuk lebih jelasnya dapat dilihat
d
untu
padaa gambar 3.4 beerikut.

G
Gambar
3.4 P
Proses Pemanassan Nira Tebu (6)
P
Proses
Pencetaakan Gula
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Adaapun syarat nirra hasil pemannasan dan suddah
siap untuk
u
dicetak adalah den
ngan melakukkan
pengujiian. Petani gulaa Lawang melaakukan pengujiian
dengan cara mengam
mbil sedikit nira
n
yang suddah
dianggaap kental keemudian menncelupkannya ke
dalam air dingin yan
ng sudah diseddiakan. Jika nnira
langsunng mengeras dan
d jika dimakkan sudah renyyah
maka boleh dikatakann nira tersebut sudah siap unttuk
dicetak. Adapun proses
p
pencettakan dilakukkan
dengan mengaduk rata pada seebuah mangkkok
kemudiian menuangkkannya kedalam
m cetakan yaang
sudah disiapkan
d
ketik
ka nira hampirr masak. Cetakkan
sebelum
mnya direndam
m ke dalam aiir agar pada saat
pendingginan nanti gu
ula merah hassil cetakan tiddak
melekatt pada kulit cetakan. Cettakan ada yaang
terbuat dari bambu dan
d dari congkkak. Cetakan ddari
bambu menghasilkann gula merah dengan dimensi
tinggi 2,5
2 cm dengaan diameter 6 cm, sedangkkan
yang dari congkak menghasilkan
m
diameter 7,5 cm
c
m
2 cm.
c
Untuk lebbih
dengan ketebalan maksimum
jelasnyaa dapat dilihat pada gambar 3.5
3 berikut.
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3.1.55 Data Pembuatan Gula Merah
M
Di Lawaang
 Jumlah baatang tebu
= 60 batangg
 Volume nnira tebu
= 75 liter
= 82 kg
 Massa nirra tebu
= 9 kg
 Massa gulla merah
 Produksi m
menggunakan mesin= 120 kgg/hari
 Produksi secara tradisional= 60 kg/harri
 Bahan bakkar minyak meesin= 5 liter/haari
 Jumlah ruuas per batangg (panjang 3 m)=
m 36
ruas
 Diameter rata-rata
= 3,3 cm
 Tinggi ruaas
= 8,5 cm
3.2 Pengujian
P
Ren
ndemen Tebu
3.2.11 Skema Alatt (Peralatan Yang
Y
Digunak
kan)

Gambar 3.7 P
Peralatan Penguujian Rendemeen
3.2.22 Alat Ukur Y
Yang Digunak
kan
a.

b.

Gam
mbar 3.5 Prosees Pencetakan Gula
G Merah (6)

c.

Prooses Pengemassan Gula
Prosses pengemaasan dilakukaan petani guula
Lawangg sendiri settelah gula merahnya
m
seleesai
dicetak dan telah mengalami
m
maasa pendinginnan
beberap
pa jam sehinggga petani guula sudah bennarbenar yakin
y
bahwa gula
g
merah suddah kering. Guula
merah dikemas
d
dalam
m karung plastiik dan siap unttuk
dijual ke
k pasar, sepertti pada gambarr 3.6 berikut.

Gelas ukuur
Gelas ukkur digunakan
n untuk menngukur
volume sampel nira yang diuji dalam
d
satuan milliliter.
m
Nira yang akan diukur
d
volumenyya adalah nira yang telah disaring
dengan sistem penyariingan sama ddengan
yang dippakai di daerrah Lawang, yaitu
menggunaakan kain dann alat penyariing di
rumah tanngga.
Timbangaan
Timbangaan 2 kg digunakan untuk
menimbanng bahan uji seperti batangg tebu
dan sampel nira.
Ruler
Ruler diggunakan untukk mengukur paanjang
batang tebbu.

ukur
3.2.33 Parameter--Parameter Yang Akan Diu








Panjang bbatang tebu ( Pt)
P
Diameterr batang tebu (D
Dt)
Tinggi ruuas rata-rata (T
Tr)
Massa baatang tebu (Mt))
Volume nnira tebu (Vn)
Massa niira tebu (Mn)
Massa guula merah (Mg)

3.2.44 Prosedur Pengujian
P

(6)
Gambar 3.6 Produk Gula Merah
M

P
Proses
penguj
ujian dilakukaan seperti proses
p
pem
mbuatan gula merah di Lawang
L
Kecam
matan
Matuur, dengan caara sampel ujii tebu dari Laawang
dibaandingkan terhaadap tebu dari Kepala Koto L
Limau
Mannis Kecamataan Kuranji. Untuk melakkukan
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pengujiian terhadap reendemen tebu dapat dilakukkan
dengan mengikuti pro
osedur di bawahh ini.
1. Perrsiapkan semu
ua bahan-bahaan dan peralattan
pen
ngujian sepertii satu batang tebu dari Lawaang
dan
n satu batang tebu dari Keppala Koto denggan
pan
njang masing-m
masing 3 meteer, kompor, kuaali,
pen
ngaduk, cetakaan bambu, air,, timbangan, ddan
gellas ukur.
2. Tim
mbang masing- masing batan
ng tebu dan caatat
maassanya,
keemudian
laakukan
proses
pen
nggilingan sehingga didapatkkan dua jenis nnira
tebbu yang berbed
da.
3. Sarring nira tebu tersebut dan ukur
u
volume nnira
tebbu serta massannya untuk masiing-masing jennis.
Sehhingga dari data tersebbut kita dappat
meenghitung panj
njang dan massa batang teebu
unttuk pengambilaan nira tebu sebbanyak 450 mll.
4. Hiddupkan kompoor dan lakukan
n pengujian unttuk
satuu jenis tebu teerlebih dahulu
u dengan langkkah
perrtama adalah mengambil niranya
n
sebanyyak
4500 ml kemudian
n ukur volumee serta massannya
dan
n catat, selanju
utnya tuangkann ke dalam kuuali
unttuk dilakukan proses
p
pemanaasan. Volume 4450
ml diambil mengingat kapasitass kuali yang keecil
yaiitu berdiameterr 23 cm dan keedalaman 6 cm.
5. Adduk nira tebu
u ketika masih dalam proses
pem
manasan agar nira
n tidak tumppah keluar kualli.

8.

Gambar
G
3.11 P
Pengukuran Massa Gula Merrah
9.

Lakukan caraa yang sama terhadap
t
jeniss tebu
kedua yaitu tebbu dari Kepalaa Koto.
men tebu berd
dasarkan data hasil
10. Hitung rendem
pengujian unttuk kedua jeniis tebu tersebuut dan
bandingkan niilainya.
n Roll
3.3 Perhitungan Kekuatan Mekanik Mesin
Press Tebu Lawang
a Mesin Roll P
Press
Data
 Daya Messin (Nm)
= 15 Hp
 Daya pada Roll Press (N
Nr) = 12,3 Hp (Rugi
(
D
Daya
pada Trannsmisi 18%)
 Putaran R
Roll Press (n)
= 12 rpm
 Percepataan sudut (α )
= 0,04 rad/ss2
 Material R
Rooler
= baja
= 7825 kg/m
 ρ baja
m3
 Diameter Roller (d)
= 0,3 m
 Panjang Roller
= 0,8 m
R
(l)
4.

Gambar 3.8 Pengadukan Nira
N Tebu
6.

Gambar 3..10 Pencetakan
n Gula Merah
Timbang masssa gula merah hasil
h
cetakan.

HASIL DAN PEMBAHAS
SAN
Hasil Penelitiian

4.1.11 Hasil Pengu
ujian Rendem
men Tebu

Siaapkan peralatan cetakan dengan terlebbih
dah
hulu merendam
mnya ke dalam
m air ketika nnira
tebbu dalam pemannas sudah ham
mpir kental.

S
Setelah
melakuukan pengambilan Data Lapangan
dan pengujian terhadap Sam
mpel Tebu maka
ndemen (kadarr gula)
didaapatkan hasil perhitungan ren
tebuu seperti pada taabel 4.1 berikuut.
Tabel 4.1 Hassil Pengujian Rendemen
R
Tebuu
No

Gambar 3.9
3 Kekentalann Nira
7.

Jik
ka nira sudah
h kental tuanngkan ke dalaam
cettakan, dan biark
kan dingin selaama 15 menit.

1

2

3

Objek Data
Peengolahan
Data
Gula
Laawang
Peengujian
Laaboratorium
(N
Nira Lawang)
Peengujian
Laaboratorium
(N
Nira
Kep.
Koto)

Reende
m
men
(%
%)

Kadar
gula dlm
Nira (%)

Kadar Nira M
Massa gula
Tebu (%)
per ruas
(gram)

5,2

11

47

4,2

5,1

10,8

46,9

4,1

66,95

12

58

8,6
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Dimana dalam bentuk Histogram dapat digambarkan
sebagai berikut.
Hasil Perhitungan Rendemen Tebu
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Gambar 4.1 Histogram Hasil Perhitungan
Rendemen Tebu
4.1.2 Hasil Perhitungan Kekuatan Mekanik Roll
Press Tebu Lawang










Daya Roll Press (Nr) = 9511,5 W
Kecepatan Sudut Roll Press (ω)= 1,26 rad/s
Torsi Roll Press (T)
= 7548,81 Nm
Gaya gesek Roll Press (Fs) = 50325,4 N
Gaya tekan Roll Press (Fn) = 4375,55 N
Tegangan gerser yang terjadi
antara tebu dan Roll Press (τ ter)
= 55739,49 N/m2
Tegangan geser tebu (τ tebu)
= 6873,25 N/m2
Faktor kemampuan giling
Roll Press (s)
= 8,1
Laju Penggilingan Tebu = 456 btg/jam

4.2.1 Analisa Hasil Pengujian Rendemen Tebu
Lawang
Nilai rendemen yang didapatkan berdasarkan
pengolahan data dari pabrik gula tebu di Lawang
hampir sama dengan nilai rendemen yang
didapatkan berdasarkan pengujian sampel tebu dari
Lawang yaitu dari data pabrik bernilai 5,2% dan dari
pengujian bernilai 5,1%. Namun nilai ini cukup
rendah bila dibandingkan dengan referensi yang ada
seperti pada tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2 Luas Areal dan Kandungan Gula Tebu
Indonesia Tahun 1980-1990
Luas Areal (Ha)

Rendemen (%)

Pabrik

Rakyat

Pabrik

Rakyat

1980

56.628,5

132.143,8

8,68

9,12

1981

50.248,0

142.900,1

7,89

8,92

1982

56.195,6

201.359,7

7,90

9,37

1983

59.475,1

234.243,8

6,41

7,6

1984

79.922,5

206.640,7

6,69

8,56

TeknikA

91.470,1

186.144,9

7,02

8,59

1986

101.755,0

215.334,9

7,10

8,41

1987

97.238,5

236.535,5

6,93

8,68

1988

95.235,1

228.066,7

6,36

8,06

1989

107.819,8

232.066,7

6,74

7,96

114.168,9

238.210,2

6,76

7,90

1990

Sumber: Penebar Swadaya, 2000
Berdasarkan tabel 4.2 di atas (rendemen pabrik)
nilai rendemen gula tebu dalam rentang waktu 10
tahun adalah berada pada nilai rata-rata 7 %. Ini
berarti rendemen tebu Lawang masih tergolong
rendah (< 6%). Beberapa hal yang menjadi
penyebab rendahnya rendemen tebu di Lawang
berdasarkan hasil penelitian ini adalah kualitas bibit
tebu yang sudah tidak unggul (karena sudah berumur
sangat lama), sistem pengolahan yang masih belum
optimal terutama pada proses penggilingan tebu
yang tidak mampu menampung tebu siap tebang
untuk langsung digiling (di Lawang terkadang lebih
dari 36 jam bahkan sampai satu minggu, hal ini
mengurangi nilai rendemen dan kualitas gula
berdasarkan referensi), sistem penanaman dan
perawatan terhadap tanaman tebu yang belum
maksimal (pupuk dan pemberantasan hama yang
tidak teratur karena kesulitan ekonomi, dan
kurangnya pengetahuan petani terhadap tatacara
perawatan, serta klentek yang tidak teratur yang
membuat batang tanaman tebu tidak mendapat sinar
matahari yang cukup).
4.2.2 Analisa Kekuatan Mekanik Roll Press Tebu
Lawang

Analisa dan Pembahasan

Tahun

1985

8.6
4.2 4.1

Kadar gula
dlm Nira (%)
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Dari hasil perhitungan yang didapatkan,
tegangan geser Roll Press jauh lebih besar dari
tegangan geser melawan yang diberikan oleh tebu (τ
ter > τ tebu). Ini menyebabkan tebu terpress dengan
baik, bahkan hasil perbandingan kedua tegangan ini
memberikan faktor kemampuan Roll Press (s) tebu
Lawang sebesar 8,1. Artinya jika kita memberikan
faktor keamanan 2 terhadap mesin penggiling tebu
ini, agar ia tetap bergerak dan mampu berputar
dengan baik maka mesin ini masih menyisakan
faktor kemampuan mengerolnya sebesar 4. Dianalisa
bahwa mesin penggiling tebu Lawang akan tetap
aman jika kita memberikan 4 batang tebu untuk satu
kali proses penggilingan dengan laju penggilingan
456 btg/jam. Nilai laju peggilingan ini jauh lebih
efisien bila dibandingkan terhadap laju penggilingan
yang saat ini dipakai di Lawang yaitu lebih kurang
250 btg/jam dengan pemberian 2 dan sekali- kali 3
batang untuk satu kali proses penggilingan. Dengan
memanfaatkan laju peggilingan yang lebih besar ini
diharapkan mesin penggiling tebu di Lawang
mampu menampung tebu masyarakat untuk lebih
cepat diolah sehingga dapat meningkatkan rendemen
dan produktivitas petani gula Lawang.
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5.

ISSN: 0854-8471

KESIMPULAN

Setelah melakukan pengolahan data Lawang dan
pengujian terhadap sampel nira tebu, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Rendemen tebu di Lawang sudah rendah yaitu <
6 % (di bawah rendemen tebu di Pabrik Gula
berdasarkan tabel 4.2). Sedangkan untuk
meningkatkan produktivitas pabrik gula merah
di Lawang maka Mesin Penggiling (Rool Press)
tebu bisa digunakan untuk menggiling tebu
dengan input 4 batang untuk satu proses
penggilingan dengan laju 456 btg/jam.
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