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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pusat Penelitian 

Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan dan Laboratorium 
Teknologi Agrokimia serta Laboratorium Komputasi dan Analisis 
Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang pada bulan 
Mei 2016–Agustus 2016. 

 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat  

Peralatan yang digunakan meliputi peralatan yang 
digunakan untuk menyiapkan sampel seperti penggaris, alat 
pemotong tebu, kemudian peralatan untuk pengukuran sifat 
biolistrik meliputi sample box, thermoelectric cooler (WAECO), 1 
set parallel plate, dan LCR meter BK Precision seri 879b. 

 
3.2.2 Bahan 

Pada penelitian ini digunakan 3 varietas tebu yaitu BL 
(varietas lokal dari Bululawang), PS 862 (PS = Pasuruan, 86 = 
tahun persilangan (1986), 2 = nomor seri), dan PS 864 (PS = 
Pasuruan, 86 = tahun persilangan (1986), 4 = nomor seri) dari 
Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI) Pasuruan. Sampel 
tebu yang digunakan berumur 6 dan 8 bulan, tanpa waktu tunda 
dengan karakteristik umum seperti pada Tabel 3.1 : 

 
3.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah penelitian ini digunakan untuk dapat 
fokus pada permasalahan dan tujuan dari penelitian antara lain : 

1. Tebu utuh dipotong bagian ruas atas, tengah, dan bawah 
dengan panjang 2 cm. Perlakuan pemotongan tebu dilihat 
pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Perlakuan Pemotongan Tebu 
 

Tabel 3.1 Karakteristik Umum Sampel Tebu 

Kriteria BL PS 864 PS 862 

Batang 
Warna 
Lapisan lilin 
Retakan 
Teras 

 
Coklat 
kemerahan 
Sedang-kuat 
Tidak ada 
Masif 

 
Hijau 
kekuningan 
Tipis 
Ada tidak 
semua ruas 
Masif 
melintang 

 
Hijau 
kekuningan 
Sedang 
Tidak ada 
Berlubang 
besar 

Potensi 
Rendemen 
Hasil Tebu 
Hasil Hablur 

 
7,51% 
94,3 ton/ha 
6,9 ton/ha 

 
8,34% 
122,1 ton/ha 
10,1 ton/ha 

 
9,45% 
99,3 ton/ha 
9,1 ton/ha 

Mata 
Letak mata 
Bentuk mata 
Rambut 
Jambul 
Rambut 
Basal 

 
Bekas 
pangkal 
Segitiga 
Ada 
Ada 

 
Bekas pangkal 
Bulat 
Tidak ada 
Tidak ada 

 
Bekas 
pangkal 
Bulat 
Tidak ada 
Tidak ada 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 
2. Umur tebu varietas BL, PS 862, dan PS 864 yaitu 6 dan 8 

bulan. 
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3. Frekuensi yang digunakan 100, 120, 1000, dan 10000 Hz 
pada pengujian sifat biolistrik diantaranya pengukuran 
induktansi (L), kapasitansi (C), dan resistansi (R) pada 
permukaan lateral. 

4. Pengujian rendemen sementara dilakukan di Pusat 
Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dengan 
konstanta efesiensi pabrik sebesar 65%. 
 

3.4 Prosedur Penelitian 
3.4.1 Pengukuran Sifat Listrik 

Sampel tebu diambil dari Pusat Penelitian Perkebunan 
Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan dengan varietas BL, PS 862, 
dan PS 864 yaitu 6 dan 8 bulan, tanpa waktu tunda. Tebu yang 
telah disiapkan kemudian dilakukan pemotongan dengan ukuran 
2 cm, untuk diuji sifat biolistrik. Sampel tebu diletakkan ditengah 
dan dijepit diantara parallel plate. Peletakan tebu dilihat pada 
Gambar 3.2 

 

 
Gambar 3.2 Posisi Pengukuran Sampel Tebu Secara Lateral 

 
Parallel plate tersebut dihubungkan dengan penjepit pada 

LCR Meter, untuk diukur sifat biolistrik yaitu induktansi (L), 
kapasitansi (C) dan resistansi (R) pada frekuensi 100 Hz, 120 
Hz, 1000 Hz, 10000 Hz pada ruas atas, tengah, dan bawah 
dengan suhu tebu 300C menggunakan Thermoelectric cooler 
(WAECO). 
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3.4.2 Pengujian Rendemen Sementara Tebu 
Batang tebu dihilangkan pucuk tebu kira-kira 40 cm dari 

ujung daun tebu yang masih menggulung, kemudian dibagi 
menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. 
Masing-masing bagian dikelompokkan, ditimbang, dan dicatat 
berat tebu. Kemudian batang tebu digiling untuk mendapatkan 
nira tebu. Nira yang diperoleh ditimbang beratnya dan diukur 
volumenya, untuk analisis nilai pol dan brix, sehingga 
didapatkan nilai rendemen sementara tebu dengan persamaan 
sebagai berikut: 

Rendemen Sementara = FR x NN NPP  (3.1) 
Keterangan: 
FR = faktor rendemen atau konstanta efesiensi pabrik 
sebesar 65% 
NN NPP = pol-0,4x(brix-pol), dimana pol adalah kadar gula 
dalam nira perahan pertama dan Brix adalah kadar bahan padat 
terlarut dalam nira perahan pertama. 

 
3.4.3 Analisis Data 
1. Karakteristik rendemen sementara dan sifat biolistrik 

tebu 
Dalam melihat karakteristik rendemen sementara tebu 

digunakan perbandingan dari nilai rendemen sementara tebu 
pada masing-masing ruas dari ketiga varietas tebu. Disisi lain, 
karakteristik biolistrik tebu didapatkan dengan analisis korelasi 
nilai sifat biolistrik berupa induktansi (L), kapasitansi (C), dan 
resistansi (R) pada masing-masing ruas tebu dengan beberapa 
frekuensi pengukuran yaitu 100 Hz, 120 Hz, 1000 Hz, dan 
10000 Hz. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara masing-masing variabel input dan output. 
Pada penelitian ini analisis korelasi menggunakan metode 
regresi linier sederhana dengan parameter nilai R2. Data hasil 
korelasi dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik 
sifat listrik tebu, dan proses cleaning data untuk menentukan 
input ANN. 
2. Perancangan topologi ANN 

Arsitektur ANN yang digunakan untuk menduga rendemen 
sementara tebu adalah multilayer network dengan algoritma 
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backpropagation. Desain model ANN menggunakan komputer 
dengan CPU Processor Intel Celeron dan memori RAM 4 GB. 
Software yang digunakan adalah MATLAB 2012a. 

Data yang akan diolah dengan ANN adalah hasil 
pengukuran sifat biolistrik dan rendemen sementara tebu 
setelah dilakukan proses cleaning. Cleaning data digunakan 
untuk mereduksi data yang mengandung noise. Setelah proses 
cleaning, data sifat listrik tebu digunakan sebagai data input 
dalam ANN, sedangkan data rendemen sementara tebu 
berperan sebagai target ANN, dengan variasi proporsi data 
83,33%-16,67%, dan 66,67%-33,33%. Data input merupakan 
data masukan formulasi ANN yang digunakan untuk mengetahui 
keluaran berupa data target. Alur perancangan ANN tercantum 
dalam Gambar 3.3. 

Sebelum dirancang topologi ANN, dataset yang akan 
digunakan dilakukan preprocessing karena memiliki skala 
berbeda. Salah satu teknik preprocessing yang biasa digunakan 
yaitu normalisasi. Dataset yang rentangnya sama penting untuk 
mencegah nilai lebih besar dibanding dengan nilai lainnya dan 
untuk mencegah node pada hidden layer cepat jenuh sehingga 
menghambat proses pelatihan terutama ketika input data nilai 
aktual memiliki nilai besar (Basheer dan Hajmeer, 2000). Pada 
penelitian ini digunakan normalisasi Min-Max atau dengan 
perintah premnx pada program Matlab dengan algoritma pada 
Persamaan 3.2: 

y = 
(         )   (      )

(         )
+ ymin   (3.2) 

 
Keterangan: 

 = Nilai hasil normalisasi     = Nilai terbesar 
 = Nilai hasil normalisasi     = Nilai terkecil target 

    = Nilai terkecil      = Nilai terbesar target 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Perancangan ANN 

Data hasil normalisasi memiliki rentang nilai [0,1] 
dikalkulasi dengan fungsi aktivasi sigmoid biner (logsig) dengan 
rentang [0,1]. Secara teknis kinerja ANN ditentukan oleh 3 hal, 
yaitu pola hubungan antar neuron (arsitektur jaringan), metode 
untuk menentukan bobot penghubung (metode pelatihan), dan 
fungsi aktivasi. Kombinasi yang tepat ketiga hal tersebut akan 
menghasilkan model ANN terbaik. Setiap kasus memiliki 
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kombinasi parameter berbeda sehingga perlu trial error setiap 
parameter (Saleh, et. al., 2013). Metode trial error pada 
penelitian ini mengacu analisis sensitivitas beberapa parameter 
seperti jumlah node hidden layer [10, 20, 30, 40], dan jumlah 
hidden layer [1,2] sehingga ada 20 kombinasi. Kinerja ANN 
dapat dilihat dari selisih hasil prediksi dengan nilai sebenarnya 
pada tahapan validasi. Parameter pengujian dalam validasi 
dapat menggunakan mean square error (MSE) yang terlihat 
dalam Persamaan 3.3. 

MSE= [∑ (
          

 
)
 

 
 ]    (3.3) 

Keterangan: 
Qexp   : Nilai pengukuran n : jumlah dataset yang diukur 
Qcal  : Nilai prediksi 

Model terbaik ditunjukkan dengan nilai MSE terkecil. 
Model terpilih tersebut dibuat model persamaannya berdasarkan 
bobot, bias, dan fungsi aktivasi yang telah dipilih. Selanjutnya 
model persamaan tersebut diintegrasikan dengan alat pengukur 
kualitas tebu. Skema kalkulasi bobot, bias, dan fungsi aktivasi 
dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Skema Kalkulasi Bobot, Bias, dan Fungsi Aktivasi 
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Keterangan: 
X1 = Nilai input 1 β = Bias dari input ke hidden layer 
X2 = Nilai input 2 b = Bias dari hidden layer ke output 
w = Bobot dari input layer ke output 

Pada Gambar 3.4 menunjukkan bahwa dari input layer 
(kapasitansi, dan resistansi) ke hidden layer dan dari hidden 
layer ke output layer (rendemen sementara tebu) dihubungkan 
dengan bobot dan bias. Penjumlahan nilai input, bobot, dan bias 
dijadikan input untuk layer berikutnya setelah ditransfer ke 
dalam fungsi aktivasi yang telah dipilih. Hingga akhirnya 
didapatkan nilai output rendemen sementara tebu. 


