
 
 

 

 

BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai tanah yang subur, hampir semua jenis 

tanaman ada di Negara ini. Terletak di benua asia yang mempunyai iklim tropis dan juga 

memiliki musim yang tidak terlalu ekstrem. Sejak zaman dulu Indonesia terkenal dengan 

negara yang hasil perkebunan maupun pertanian yang sangat unggul. Hal itu diperkuat 

dengan beberapa negara eropa ingin mengusai lahan perkebunan maupun pertanian di 

Indonesia. 

 

 Selain itu sektor pertanian berperan dalam mencukupi kebutuhan penduduk, 

meningkatkan pendapatan petani, penyediaan bahan baku industri, memberi peluang 

usaha serta kesempatan kerja, dan menunjang ketahanan pangan nasional. Termasuk 

industri gula tebu, industry gula tebu diharapkan dapat memberikan dampak terhadap 

struktur perekonomian wilayah dengan meningkatkan pendapatan daerah (Yunatya, 

2013). 

 

Salah satu hasil komoditas unggulan yang ada di Indonesia adalah komoditas tebu 

yang nantinya diolah menjadi gula pasir ataupun menjadi gula merah. Gula merupakan 

salah satu kebutuhan pokok masyarakat di dunia. Karena gula merupakan salah satu 

bahan dasar untuk makanan maupun minuman. Tingginya kebutuhan masyarakat akan 

gula mendorong meningkatnya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh banyak 

perusahaan yang bergerak dibidang industri gula.  

 

Dilihat dari masa kejayaan Indonesia sebagai negara penghasil gula terbesar di 

dunia saat ini mengalami penurunan yang sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dengan 
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tingginya impor gula. Dan juga produsen di dalam negeri pun sulit untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan gula Nasional pada tahun 2017 diperkirakan 

mencapai 5,7 juta ton. Dengan komposisi 2,8 juta ton kebutuhan konsumen industri dan 

2,9 juta ton kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kapasitas produksi gula yang dilakukan 

pabrik gula BUMN maupun swasta hanya mencapai 2.2 juta ton, sehingga terjadi 

pengurangan pemenuhan kebutuhan gula dan dibutuhkan tambahan gula lebih dari 2,5 

juta ton per tahun (Databoks.co.id, 2017). 

 

Sehingga untuk menutupi pengurangan kebutuhan gula pemerintah melakukan 

Impor gula. Impor gula di indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Meningkat 

rata-rata 163,09% pertahun atau setara dengan 63.889 ton per tahun. Impor gula Indonesia 

pada tahun 1981 sebesar 720,95 ribu ton dan meningkat hingga sebesar 2.637.020 ton 

pada tahun 2015. Volume impor pada tahun 2013 tercatat sebagai volume impor tertinggi 

Indonesia sejak tahun 1980 (Pertanian, 2016). 

  

Meningkatnya kebutuhan gula di tengah masyarakat menyebabkan meningkatnya 

persaingan di dunia industri gula. Hal ini mengakibatkan semua perusahaan melakukan 

ekspansi besar besaran untuk menguasai pasar. Salah satunya dengan menekan efektifitas 

dan juga effisiensi dalam proses produksi. Banyak   sekali   cara yang diupayakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi yaitu dengan memperbarui 

mesin mesin dengan teknologi terbaru. Mesin merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk meningkatkan jumlah produktifitas ataupun tingkat efektifitas dan 

efisiensi. Sekarang ini mesin yang digunakan merupakan sebuah mesin yang masih 

menggunakan sistem yang sudah ketinggalan zaman. Mesin yang digunakan saat ini 

diketahui memiliki biaya produksi yang sangat mahal dan juga membutuhkan waktu yang 

lama. Salah satu mesin yang digunakan untuk memproses gula yaitu mesin evaporator. 

 

Mesin evaporator merupakan mesin yang berfungsi untuk mengurangi kadar air 

yang ada didalam suatu zat menjadi uap. Mesin tersebut mempunyai dimensi yang sangat 

besar dan juga sangat berat. Akan tetapi mesin evaporator dapat dibuat dengan 

memperbarui sistem pengolahan dengan teknik siklon yang dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi. Cara kerja pada mesin evaporator sangatlah mudah dan 
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sederhana. Hal ini dapat dimanfaatkan pada pengolahan yang dipakai secara 

konvensional, misalnya pada UKM pengolahan gula. 

 

Alat untuk melakukan pemanasan atau evaporasi saat ini yang digunakan oleh 

UKM sangatlah sederhana. Sehingga hasil yang didapatkan sangatlah kurang efektif. 

Dibutuhkanya tenaga operator untuk mengaduk nira secara terus menerus agar tidak 

terjadi gosong atau berkerak. Dan juga menambah kerja operator itu sendiri dengan 

mengatur nyala api agar sesuai dengan yang diinginkan. Kebanyakan UKM 

menggunakan bahan bakar kayu untuk proses pemasakanya. 

 

 Mesin evaporator mempunyai bagian yang berfungsi untuk menguapkan yaitu 

pada bagian pemanas. Pemanasan ini dapat digunakan dengan menggunakan limbah tebu. 

Dibutuhkan desain untuk memanaskan mesin evaporator agar dapat menguapkan air 

yang ada dikandungan cairan tebu secara cepat dan murah. Sekarang ini pemanas yang 

digunakan sangat sederhana, yaitu hanya dipanaskan secara terbuka tetapi membutuhkan 

waktu yang lama dan juga biaya yang sangat mahal dikarenakan waktu yang dibutuhkan 

untuk menguapkan nira tebu sangat lama. 

 

Mengingat besarnya kebutuhan gula dan potensi bisnis dalam industri gula di 

Indonesia, serta berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan bahwa perlu dilakukan 

perbaikan untuk dapat menghasilkan gula yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negri 

dengan biaya produksi yang yang lebih ekonomis dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menguapkan nira tebu lebih cepat. Maka penelitian ini memfokuskan pada usulan 

rancangan desain untuk alat pemanas nira tebu pada proses pembuatan gula. Harapan dari 

hasil penelitian ini yaitu mampu menghasilkan usulan desain alat pemanas nira tebu pada 

proses pembuatan gula yang lebih ekonomis dan waktu yang dibutuhkan lebih cepat, 

sehingga produksi gula dapat meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dapat dilihat dari pemaparan yang dituliskan penulis di latar belakang masalah maka 

rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana desain alat pemanas nira tebu 

pada proses pembuatan gula? 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini berfungsi sebagai pembatas apa yang akan diteliti 

dan dibahas pada penelitian ini, sehingga tidak dapat menimbulkan sesuatu permaslahan/ 

pertanyaan yang diluar dari penelitian ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini 

ialah: 

1. Objek penelitian ini berfokus pada proses bisnis gula tebu di Indonesia 

khususnya pada proses evaporasi nira tebu. 

2. Fokus penelitian ini adalah desain fungsional pada bagian pemanas mesin 

evaporator nira tebu. 

3. Metode yang digunakan adalah TRIZ untuk mencapai tujuan penelitian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari  penelitian ini ialah merancang prototype pemanas pada mesin evaporator 

pada pembuatan nira tebu yang murah dan cepat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini; 

1. Untuk meningkatkan produktifitas dan kondisi proses bisnis industri gula yang 

ada di Indonesia, sehingga dengan harapan dapat menururnkan tingkat impor 

gula di Indonesia. 

2. Untuk mendukung proses produksi gula yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan daya jual gula dalam negeri. 

3. Dapat membuat pemanas pada mesin evaporator berdasarkan rancangan usulan 

desain fungsi yang telah dibuat. 

4. Mendapatkan sistem pemanas pada evaporator secara cepat dan murah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II    KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi tentang kajian deduktif dan induktif yang menjadi landasan dalam 

penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai konsep dan prinsip dasar yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah penelitian. 

 

BAB III    METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan uraian tentang kerangka dan bagan alur penelitian, teknik yang di 

lakukan, dan data yang akan dikaji serta cara analisis yang akan di pakai. 

 

BAB IV    PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

Pada bab ini berisi tentang data yang diperoleh selama penelitian dan bagaimana 

mengelola data tersebut sesuai dengan metode yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan.  

 

BAB V     PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini memaparkan tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian dan kesesuaian 

hasil dengan tujuan penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah rekomendasi. 

 

BAB VI     KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab terakhir disajikan kesimpulan terhadap analisis yang dibuat dan rekomendasi 

atau saran-saran atas hasil yang di capai dan juga saran yang diajukan peneliti untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya.


