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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Teknik pengukuran rendemen tebu yang mudah, cepat, 

dan akurat sangat diperlukan pada industri gula. Selama ini 
metode pengukuran rendemen gula dilakukan dengan 
pendekatan derajat pol dan brix, sehingga membutuhkan waktu 
lama untuk persiapan sampel. Selain itu, membutuhkan tenaga 
ahli dalam melakukan analisis sehingga membutuhkan biaya 
yang besar. 

Pengukuran rendemen tebu yang praktis diduga dapat 
memanfaatkan sifat biolistrik. Sifat biolistrik bahan digunakan 
menilai kualitas produk pangan secara cepat dan non destruktif 
(Venkatesh dan Raghavan, 2005). Hasil penelitian Naderi-
Boldaji et al., (2015) menunjukkan bahwa sifat biolistrik dapat 
digunakan sebagai parameter pengukuran derajat pol dan brix 
pada tebu. Selain itu sifat biolistrik dapat diaplikasikan dalam 
prediksi kadar air tebu (Taghinezhad et al., 2012), dan 
pengukuran kadar sukrosa nira tebu (Jackson dan Jayanthy, 
2014). 

Sifat biolistrik menggambarkan kemampuan suatu bahan 
untuk menyimpan, mentransmisikan, dan memantulkan 
gelombang elektromagnetik. Sifat listrik bahan yang diberikan 
arus listrik secara mikroskopik terkait dengan mobilitas listrik 
atau penyeragaman arah dipol listriknya akibat gangguan listrik 
eksternal (Kumar et al., 2007). Kemampuan penyeragaman 
momen dipol merupakan ciri khas molekul-molekul yang 
berkorelasi terhadap sifat-sifat biolistrik, fisiko-kimia dan biologis 
(Harmen, 2001). 

Sifat biolistrik tebu dapat diukur menggunakan metode 
parallel plate. Berdasarkan Agilent technologies (2006) metode 
parallel plate bagus diterapkan pada bahan padat dan liquid 
dengan frekuensi rendah. Metode parallel plate dilakukan 
dengan menjadikan tebu sebagai bahan dielektrik dapat bersifat 
konduktif atau kapasitif, sesuai kondisi internal maupun 
eksternal bahan. 
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Sifat listrik bahan tergantung pada kondisi internal bahan 
tersebut seperti momen dipol listrik, komposisi fisik dan kimia 
bahan, kandungan air, dan sifat internal lainnya (Hermawan, 
2005). Bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan 
baik menunjukkan kedekatannya dengan sifat konduktif. 
Konduktivitas listrik ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 
konsentrasi atau jumlah ion, mobilitas ion, serta suhu 
(Hendayana et al., 1995 dalam Juansah, 2013). Disisi lain, 
kapasitansi listrik dari bahan dipengaruhi oleh permitivitas atau 
sifat dielektriknya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari 
kemampuan polaritas bahan. Selain itu, nilai kapasitansi 
bergantung pada faktor geometri bahan, luas penampang dan 
jarak antar plate (Juansah, 2013). 

Penelitian Irzaman et al., (2011) pengukuran sifat biolistrik 
dilakukan pada tiga permukaan bahan, yaitu radial, tangensial, 
dan cross-section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
perbedaan nilai sifat biolistrik pada tiap permukaan karena 
perbedaan struktur dan luas permukaan bahan. Dalam 
pengukuran secara non destruktif pada tebu digunakan dua 
permukaan yaitu cross-sectional atau longitudinal, dan 
tangensial atau lateral. Pengukuran sifat biolistrik tebu telah 
dilakukan pada permukaan longitudinal, tetapi perlu preparasi 
sampel yang tepat karena dilakukan pemotongan batang tebu 
sepanjang 2 cm. Diduga pengukuran secara lateral akurasi 
pendugaan tidak berbeda jauh. Karena itu, dalam penelitian ini 
akan dilakukan pengukuran sifat biolistrik tebu secara lateral 
untuk mendapatkan perlakuan terbaik dalam prosedur 
pendugaan rendemen sementara tebu. 

Pengembangan teknik pendugaan rendemen sementara 
tebu diperlukan model yang mumpuni. Pada penelitian ini, 
digunakan model artificial neural network (ANN) algoritma 
backpropagation yang merupakan salah satu instrumen 
penelitian untuk menduga kualitas bahan pangan. Model ANN 
algoritma backpropagation digunakan oleh Utomo (2015) untuk 
pendugaan rendemen tebu dengan mean square error (MSE) 
tahap validasi sebesar 0,0271, sedang penelitian Widyaningtyas 
(2016) model ANN digunakan untuk pendugaan rendemen 
sementara tebu didapat MSE validasi sebesar 0.3065. 
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Topologi ANN berperan penting terhadap kinerja model, 
terutama pada kompleksitas komputasi dan kemampuan 
generalisasinya (Kisi dan Uncuoglu, 2005). Parameter utama 
yang mempengaruhi topologi ANN yaitu variabel input, jumlah 
hidden layer, dan jumlah node tiap hidden layer. Peningkatan 
jumlah hidden layer membuat jaringan menjadi lebih kompleks 
dan memakan banyak waktu dalam pelatihan (Soltani dan 
Omid, 2015). Maka dari itu pada penelitian ini dilakukan analisis 
sensitivitas pada jumlah node tiap hidden layer, dan jumlah 
hidden layer, dikombinasi dengan learning rate dan momentum 
pelatihan tertentu untuk mendapatkan model ANN terbaik 
dengan MSE validasi terendah. Prosedur ini diharapkan mampu 
menghasilkan model ANN yang sederhana dengan akurasi 
tinggi, sehingga dapat diintregasikan dengan pengukuran sifat 
biolistrik secara lateral untuk pendugaaan rendemen sementara 
tebu. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik rendemen sementara tebu pada 
ruas atas, tengah, dan bawah? 

2. Bagaimana karakteristik biolistrik tebu pada teknik 
pengukuran lateral? 

3. Bagaimana membangun model ANN terbaik pada 
pendugaan rendemen sementara tebu secara lateral? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan karakteristik rendemen sementara tebu 
pada ruas atas, tengah, dan bawah 

2. Mendapatkan karakteristik biolistrik tebu pada teknik 
pengukuran lateral 

3. Mendapatkan model ANN terbaik untuk pendugaan 
rendemen sementara tebu secara lateral 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai bagian dari perancangan alat penduga kualitas 
tebu yang mudah, cepat, dan akurat 


