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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tebu 
Tebu merupakan golongan tanaman perdu yang tumbuh 

didaerah tropis dan termasuk kelas Monocotyledone, ordo 
Graminales, keluarga Graminae dengan nama latin Saccharum 
sp. (Indrawanto dkk, 2010). Tanaman tebu terdiri dari 5 spesies 
yaitu Saccharum spontaneum (glagah), Saccharum sinensis 
(tebu Cina), Saccharum barberry (tebu India), Saccharum 
robustum (tebu Irian) dan Saccharum officinarum (tebu kunyah) 
(Sastrowijoyo 1998 dalam Andaka, 2011). Saccharum 
officinarum merupakan spesies terbaik sebab kandungan 
sukrosanya paling tinggi dan kandungan seratnya paling rendah 
(Wijayanti, 2008). Tebu mengandung 20% cairan gula sehingga 
dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan gula (Royyani 
dan Lestari, 2009). 

Bahan utama pembuatan gula adalah senyawa sukrosa. 
Masing-masing varietas tebu memiliki potensi sukrosa yang 
berbeda. Sukrosa merupakan faktor penentu jumlah rendemen 
akhir dalam proses pengolahan gula kristal (Hendrawan 2010 
dalam Winata dan Susanto, 2014). Dalam proses pengolahan 
gula kristal, sebagian sukrosa terinversi menjadi senyawa yang 
lebih rendah yang biasa disebut dengan gula reduksi, sehingga 
sukrosa yang terkandung dalam nira tebu berkurang. Gula 
reduksi tersebut  berupa glukosa dan fruktosa. Berkurangnya 
kadar sukrosa, maka gula yang dihasilkan akan berkurang. 
Rendemen tebu merupakan jumlah gula yang dihasilkan dari 
sejumlah tebu yang diolah, sedangkan rendemen sementara 
tebu adalah rendemen tebu yang didapatkan dari hasil 
perhitungan nila perah pertama (Manalu, 2006). 

 
2.2 Biolistrik 

Setiap bahan memiliki sifat listrik yang khas dan besarnya 
ditentukan oleh kondisi internal bahan tersebut seperti momen 
dipol listrik, komposisi bahan kimia, kandungan air, dan sifat 
internal lainnya (Hermawan, 2005). Bahan dielektrik merupakan 
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bahan yang dapat menyimpan energi listrik ketika terdapat 
gangguan listrik dari luar. Sifat listrik bahan yang diberikan arus 
listrik secara mikroskopik terkait dengan mobilitas listrik atau 
penyeragaman arah dipol listriknya akibat gangguan listrik 
eksternal (Kumar, 2007). Setiap bahan memiliki batasan 
frekuensi arus listrik tertentu. Perubahan arah dipol listrik serta 
konduksi elektrik terjadi pada arus listrik frekuensi rendah. 
Seiring bertambahnya frekuensi mekanisme dielektrik akan 
menghasilkan respon yang berbeda pada setiap bahan, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Respon Frekuensi Terhadap Mekanisme Bahan 
Dielektrik (Agilent Tech, 2006) 

 
Karakteristik biolistrik pada bahan dapat dianalisis 

menggunakan beberapa metode disesuaikan dengan 
bahannya. Beberapa metode pengukuran karakteristik biolistrik 
seperti, coalxial probe digunakan untuk bahan liquid, resonant 
cavity digunakan untuk sampel yang sangat kecil, free space 
digunakan untuk bahan yang besar dan bertemperatur tinggi, 
dan parallel plate untuk frekuensi rendah dengan bahan yang 
tipis (Agilent Tech, 2006). Perbedaan komposisi, struktur dan 
jenis bahan berpengaruh pada perbedaan sifat listrik yang 

terkandung pada bahan (Castro-Giráldez et al., 2010).  
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Sifat listrik bahan terkait dengan frekuensi sinyal eksternal 
yang diberikan pada bahan dan kemampuan tanggapan dari 
bahan terhadap kondisi tersebut. Dua garis besar sifat listrik 
utama adalah sifat konduktif biasanya digambarkan dengan nilai 
konduktivitas atau impedansinya. Nilai konduktivitas berkorelasi 
dengan mobilitas ion atau elektron dalam bahan ketika diberikan 
energi dari luar bahan seperti perbedaan potensial listrik. Sifat 
utama lainnya adalah sifat kapasitif atau sifat dielektrik bahan. 
Sifat ini menandakan tingkat kemampuan polaritas dari molekul 
dalam bahan ketika diberikan beda potensial dari luar. Sifat 
konduktivitas maupun kapasitif bahan dipengaruhi oleh kondisi 
eksternal maupun internal dari bahan. Faktor eksternalnya 
antara lain beda potensial, arus listrik, frekuensinya dan suhu. 
Sementara faktor internal antara lain polaritas bahan, jenis 
kandungan bahan, dan energi ikatan molekuler (Choi et al., 
2001). 

Dua sifat utama listrik dalam bahan adalah kapasitansi (C) 
dan resistansi (R) (Choi et al., 2001). Kapasitansi merupakan 
kemampuan bahan dalam menyimpan muatan untuk suatu beda 
potensial tertentu, sedangkan resistansi adalah ukuran 
kemampuan suatu bahan untuk menghambat arus listrik. 
Kapasitansi listrik dari bahan dipengaruhi oleh permitivitas atau 
sifat dielektrik bahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari 
kemampuan polaritas bahan, sehingga dapat dikorelasikan 
dengan kadar air, dan kelembaban bahan (Figura dan Teixeira, 
2007). 

Kapasitansi listrik juga merupakan ukuran dari kapasitas 
penyimpanan muatan untuk beda potensial tertentu (Tipler, 
1996). Kapasitor sendiri merupakan komponen yang terdiri dari 
dua buah keping penghantar terisolasi disekat satu sama lain 
dengan suatu bahan dielektrik. Keberadaan bahan dielektrik 
akan menyebabkan lemahnya medan listrik diantara keping 
kapasitor sehingga kapasitansinya naik, karena hadirnya medan 
listrik internal dari molekul-molekul dalam bahan dielektrik yang 
menghasilkan medan listrik tambahan dengan arah berlawanan 
medan listrik luar. 

Nilai kapasitansi bergantung pada faktor geometri dan 
sifat bahan dielektrik. Faktor geometri tersebut berupa luas 
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penampang dan jarak antar plate, sedangkan sifat bahan 
dielektrik ditentukan oleh nilai konstanta dielektrik dan frekuensi 
sinyal. Skema parallel plate yang diisi dengan bahan dielektrik 
diperlihatkan pada Gambar 2.2.  

 

 

Gambar 2.2 Skema Parallel Plate Pengisian Sebagian Bahan 
Dielektrik (Juansah, 2013) 

Besarnya nilai kapasitansi parallel plate tersebut dapat 
dinyatakan pada persamaan: 

             

       
     

 
 

        

 
 

       
   

 
                    (2.1) 

Persamaan tersebut diwakili dengan C0 sebagai 
kapasitansi bahan dielektrik, dan C1 sebagai kapasitansi udara. 
Panjang α merupakan panjang plate dan bahan, sedang h 
merupakan lebar bahan. Jarak d memisahkan antar plate, 
sehingga jika diperbesar maka muatan yang bisa ditahan 
kurang memberikan gaya tarik pada pelat lainnya, dan lebih 
sedikit muatan yang ditarik, serta kapasitansi lebih kecil. 
Konstanta ε0 adalah permitivitas hampa udara yang memiliki 
nilai 8,85 x 10-12 C2/N.m2, sedangkan ε merupakan nilai 
konstanta dielektrik bahan (Giancoli, 2001). 

Sifat listrik selain kapasitansi juga terdapat resistansi yang 
merupakan karakteristik khas dari bahan dielektrik. Secara 
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makroskopik nilai hambatan bahan dipengaruhi oleh geometri 
bahan (luas, A dan panjang, L), dan sifat khas bahan (ρ). 
Ilustrasinya sebagai berikut: 

   
 

 
     (2.2) 

Resistivitas pada sebuah konduktor logam akan 
bertambah seiring dengan bertambahnya suhu. Ketika suhu 
bertambah, ion-ion konduktor akan bergetar dengan amplitudo 
yang semakin besar, sehingga cenderung terjadi tumbukan 
elektron yang bergerak dengan ion. Sebaliknya, resistivitas 
grafit (non-logam) akan berkurang seiring dengan 
bertambahnya suhu. Hal ini dikarenakan pada suhu yang lebih 
tinggi banyak elektron yang lepas dari atom dan bergerak 
bebas. Semakin besar resistivitas maka medan yang diperlukan 
juga besar. Berikut persamaannya (Young dan Freedman, 
2003):  

              (2.3) 
Selain itu terdapat sifat listrik yang sering digunakan yaitu 

induktansi (L) yang didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik 
yang mengalir pada rangkaian listrik (Tipler, 1996). Pengukuran 
induktasi biasa digunakan untuk mengetahui permeabilitas 
bahan, karena adanya interaksi dengan arus listrik yang 
notabene berupa gelombang elektromagnet, dengan persamaan 
sebagai berikut: 

    
  

  
    (2.4) 

Dalam persamaan tersebut L merupakan induktansi total, 
dengan L0 sebagai induktansi hampa udara. Parameter µr 
sebagai permeabilitas bahan, sedangkan µ0 sebagai 
permeabilitas hampa udara dengan nilai 4πx10-7 H/m. Dengan 
demikian dapat dikethui permeabilitas bahan dari nilai 
induktansi. 

Adapun metode pengukuran sifat listrik yang dapat 
digunakan adalah metode parallel plate, sesuai dengan bahan 
berupa tebu. Dalam penelitian Naderi-Boldaji et al., (2015) 
digunakan metode parallel plate karena simpel dan murah, 
sebagai terobosan pengukuran konsentrasi gula pada tebu. 
Pengukuran sifat listrik dengan metode parallel plate dilakukan 
secara langsung, dimana bahan yang diukur diletakkan diantara 



10 
 

dua plate. Bahan tersebut bertindak sebagai bahan dielektrik 
sehingga dapat diukur beberapa sifat listrik menggunakan LCR 
meter (Juansah, 2013). Skema pengukuran sifat listrik bahan 
disajikan pada Gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3 Skema Pengukuran Sifat Listrik Bahan 

Hasil penelitian Hasan (2015) menunjukkan bahwa 
pengukuran sifat listrik pada tebu lebih baik dilakukan pada 
frekuensi rendah yaitu dibawah 10 kHz. Tebu yang akan diukur 
dipotong 2 cm, sesuai hasil kalibrasi plate pada udara bebas. 
Kalibrasi parallel plate dilakuan dengan membandingkan 
konstanta dielektrik bahan dengan konstanta udara, sehingga 
nilai sifat biolistrik terstandarisasi. Pengukuran nilai sifat biolistrik 
dilakukan pada jarak antar plate sebesar 2 cm dengan diameter 
tebu berkisar 2-2,5 cm.  

 
2.3 Sifat Mekanik Batang Tebu 

Batang tebu memiliki bentuk silinder seperti halnya batang 
pohon sehingga memiliki sifat-sifat mekanik pada tiap arah 
sumbu, sesuai dengan jaringan penyusun batang serta arah 
penyebaran sel pada masing-masing jaringan. Batang tebu 
memiliki dua sumbu (Gambar 2.4), yaitu longitudinal (sejajar 
arah serat), dan lateral (tegak lurus arah serat)  (Irzaman et al., 
2011). 
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Gambar 2.4 Sumbu pada Batang (Irzaman et al., 2011) 

Keterangan : 
L = Longitudinal, R = Radial, T = Tangensial , LT = Lateral 
 

Pada sumbu lateral terbagi menjadi dua, yaitu arah radial 
(menuju pusat batang), dan tangensial (menurut arah garis 
singgung). Kedua sumbu tersebut berkaitan dengan aliran zat 
cair pada batang. Diduga aliran zat cair lebih cepat dan mudah 
pada arah longitudinal. Hal ini disebabkan oleh struktur dan 
orientasi selulosa dalam dinding sel, serta bentuk dan 
pengaturan sel terhadap sumbu vertikal dan horizontal batang. 
Kecepatan arus listrik yang mengalir pada batang tebu juga 
dipengaruhi oleh arah penampang tebu yang diukur. Menurut 
Wang et al. (2002) kecepatan arus listrik pada sisi longitudinal 
cenderung menurun dengan peningkatan kerapatan. Hubungan 
antara kerapatan dan kecepatan rambatan arus listrik berbeda 
pada sumbu longitudinal dan lateral. Pada sumbu lateral, arus 
listrik merambat melalui sel-sel jari-jari, sedangkan pada sumbu 
longitudinal arus listrik merambat melalui sel-sel aksial 
perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis sel (jari-jari dan 
aksial) dan karakteristik sel-sel struktural (sifat, volume fraksi, 
panjang, bentuk, ukuran dan pengaturan sel) (Juansah, 2013). 

 
2.4 Artificial Neural Network (ANN) 

Artificial neural network (ANN) merupakan algoritma 
matematika yang digunakan untuk mencari hubungan antara 
parameter input dan output dengan pembelajaran menggunakan 
iterasi tanpa membutuhkan pengetahuan mendasar mengenai 
hubungan antara variabel proses (Torrecilla et al., 2007). Model 
ANN menirukan fungsi saraf manusia, yaitu dengan adanya 
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hubungan antara neuron dengan dendrit dan sinapsis. 
Pemodelan ANN ditentukan oleh pola hubungan antar neuron 
(arsitektur jaringan), metode untuk menentukan bobot 
penghubung (metode training) dan fungsi aktivasi (Siang, 2005). 

 

 
Gambar 2.5 Model ANN (Siang, 2005) 

 
Arsitektur ANN memiliki tiga lapisan (layer), yaitu input 

layer yang merupakan awal masukan data dan terhubung 
dengan semua neuron (node) pada layer berikutnya yaitu 
hidden layer yang merupakan penghubung input dan output 
layer, sedangkan output layer merupakan lapisan akhir dari 
ANN sebagai hasil proses perhitungan (Gambar 2.4). Proses 
perhitungan tersebut dikontrol dengan fungsi aktivasi baik 
berupa linear, log-sigmoid, maupun tan-sigmoid. Selain itu, 
kekuatan hubungan antar layer ditentukan oleh nilai bobot dan 
bias. Nilai bobot negatif mencerminkan koneksi hambat, 
sedangkan nilai positif menandakan koneksi rancang sel. Nilai 
bobot dan bias pada masing-masing layer ditentukan oleh fungsi 
pelatihan baik yang telah ditentukan target outputnya ataupun 
tidak seperti metode levenberg-marquard (trainlm), gradient 
descent (traingd), bayesian regularization (trainbr), resilient 
backpropagation (trainrp) maupun fungi lainnya (Siang, 2005). 
Setiap fungsi training memiliki formulasi perhitungan tertentu 
dengan tujuan memperoleh error terkecil, sehingga didapatkan 
jaringan yang handal. Dalam pelatihan data yang paling simpel 
trainlm dapat dijadikan pilihan utama, tetapi dalam pengenalan 
pola fungsi terbaik adalah trainrp (Demuth dan Mark, 2002). 
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Gambar 2.6 Model multilayer network (Siang, 2005) 

 
Arsitektur ANN terbagi menjadi tiga macam yaitu jaringan 

lapisan tunggal (single layer network), jaringan lapisan jamak 
(multilayer network), dan jaringan reccurent. Arsitektur jaringan 
yang sering dipakai adalah multilayer network dengan model 
backpropagation yang memiliki beberapa unit dalam satu atau 
lebih hidden layer. Algoritma backpropagation melatih jaringan 
untuk mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan 
untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta 
kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar 
terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan 
pola yang dipakai selama pelatihan. Prinsip algoritma 
backpropagation memiliki 3 fase (Siang, 2005): 

1. Fase feedforward pada pola input pembelajaran; 
a. Inisialisasi bobot 
b. Data (Xi, i = 1, .., n) dimasukkan dalam input 

layer dan disebarkan ke semua neuron pada 
hidden layer 

c. Tiap node dalam hidden layer (Zj, j = 1, .., p) 
dijumlahkan dengan bobot inputnya; 

           ∑      
 
      (2.5) 

d. Dihitung fungsi aktivasi untuk mendapatkan hasil 
keluarannya, dan dikirimkan ke output layer; 

               (2.6) 

Fungsi aktivasi yang digunakan dapat berupa 

logsig         
 

         , dan tansig        
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e. Hasil keluarannya (Yk, k = 1, ..., m) kemudian 
dijumlahkan dengan bobot output; 

            ∑      
 
     (2.7) 

f. Dihitung fungsi aktivasi menggunakan fungi 
identitas atau purelin           ; 

                (2.8) 
2. Fase kalkulasi dan backpropagation error yang didapat 

a. Dihitung error (  ) pada output layer mengacu 
pada target (tk); 

            (    
)    

                               (2.9) 
b. Dihitung koreksi bobot; 

                        (2.10) 

c. Dihitung koreksi bias dan dikirimkan ke hidden 
layer; 

                      (2.11) 

d. Dihitung error (  ) pada hidden layer; 

    ∑      
 
               

           (     )                  (2.12) 

e. Dihitung koreksi bobot; 
                        (2.13) 

f. Dihitung koreksi bias; 
                      (2.14) 

3. Fase penyesuaian bobot 
a. Dilakukan update semua bobot antara output 

layer dan hidden layer; 
                                   (2.15) 

                                   (2.16) 
b. Dilakukan update semua bobot antara hidden 

layer dan input layer; 
                                   (2.17) 

                                   (2.18) 


