
 
 

 

BAB II 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian literatur yang digunakan sebagai dasar dari proses 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Kajian yang digunakan antara lain kajian 

induktif dan kajian deduktif. Kajian induktif merupakan kajian yang bersumber dari 

jurnal. Sedangkan kajian deduktif merupakan kajian yang diperoleh berdasarkan buku 

yang berkaitan dengan teori dasar dalam mendukung penelitian yang bersifat umum. 

Kajian tersebut bertujuan untuk memperoleh “state of the art” atau suatu penelitian baru 

yang belum ada sebelumnya. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nazaruddin et. al. (2015) mengadakan 

penelitian pada madu hutan yang mengandung kadar air 26%. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan standar SNI 01-3545-2004 yang mengharuskan kandungan air dari madu adalah 

maksimal 22% dan proses pengeringan tidak melebihi 40oC. oleh karena itu, penelitia 

melakukan perancangan vacum evaporator dengan kapasitas produksi 50 liter. 

Komponen yang dirancang adalah shell, head dan support serta impeller untuk 

mempercepat distribusi temperature dalam bejana. Perncangan tersebut disesuaikan 

dengan standar ASME section VIII Boiler and Pressure Vessel Code. Dari hasil 

perhitungan dan penelitian, diperoleh data ukuran diameter dan ketebalan dari komponen 

tersebut.  

 

Pada penelitian yang dilakukan diantaranya oleh Didik Farhamsyah (2007) 

Perancangan Mesin Pemanas Nira Kelapa Kapasitas 50 Liter Dengan Bahan Bakar 

Biodiesel. Prinsip kerja alat tersebut adalah perpindahan panas dari burner menuju tabung 

pemasak (evaporator), pada tabung pengolahan terdapat poros pengaduk yang diputar 

secara periodik yang berfungsi untuk mengaduk nira. Proses pemanasan dilakukan secara 



 

continue sehingga nira yang mendidih menguap dan siap dicetak untuk menjadi gula 

merah, sedangkan dalam segi bahan bakar menggunakan biodiesel adalah ramah 

lingkungan dan merupakan solusi untuk menghadapi kelangkaan energi fosil pada massa 

mendatang. 

 

Sama halnya yang telah dilakukan oleh Jenny & Suharto (2009) mengenai 

perancangan dan uji coba alat evaporator nira aren, dengan tujuan dapat mempelajari 

pengaruh faktor kecepatan pengadukan dan bahan pengawet natrium bisulfit terhadap 

kualitas gula aren yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode yang dibagi 

kedalam 4 tahapan yaitu, perancangan, tahap konstruksi alat, tahap instalasi alat dan tahap 

uji coba terhadap hasil konstruksi alat yang telah dibuat. Pada tahap perancangan 

dilakukan pemilihan tipe dan perhitungan kapasitas dari komponen-komponen alat, 

seperti jenis dan ukuran tabung evaporator, pengaduk, motor penggerak; serta perkiraan 

kebutuhan energi teoritis. Pada tahap konstruksi dan instalasi alat dilakukan pembuatan, 

pemasangan komponen serta perbaikan bentuk dan ukuran sehingga alat dapat berjalan 

baik pada kondisi kosong dan dengan penambahan air. Sedangkan pada tahap uji coba, 

alat diisi dengan nira aren, lalu dilakukan pengamatan terhadap efisiensi alat serta 

pengaruh kecepatan pengadukan dan penambahan pengawet pada kualitas gula aren yang 

dihasilkan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapatnya efisiensi aktual alat 

yang bervariasi walapun dapat dikatakan masih rendah yaitu 52,96 – 82,47%, 

penambahan pengawet natrium bisulfit sebesar 10 ppm mengakibatkan proses evaporasi 

berjalan lebih cepat dibandingkan tanpa bahan pengawet, dan pengambahan pengawet 

tersebut tidak memberikan perbedaan rasa dan aroma yang nyata terhadap gula aren yang 

dihasilkan. 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shinta Rosmalia Dewi et al., (2014) Gula 

merah tebu dihasilkan dari nira hijau yang telah dimurnikan dari pengotor dengan 

penambahan Ca(OH)2. Nira murni dimasak dengan variasi suhu pemasakan 60℃, 70℃, 

dan 80℃, serta kecepatan pengadukan 200 dan 250 rpm. Gula merah tebu yang dihasilkan 

kemudian dianalisis warna, kadar air, kadar abu, sukrosa, uji organoleptik (uji mutu 

hedonik terhadap warna, rasa, tekstur / kekerasan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi suhu pemasakan semakin baik kualitas warna, rasa, dan tekstur 

(kekerasan) gula merah yang dihasilkan. Sementara pengaruh kecepatan pengadukan 



 

terhadap gula merah tebu, yaitu semakin tinggi kecepatan pengadukan, kadar air gula 

merah yang dihasilkan semakin rendah, sehingga tekstur (kekerasan) gula merah tebu 

yang dihasillkan semakin baik. Selain dipengaruhi oleh suhu pemasakan dan kecepatan 

pengadukan, kualitas gula merah dipengaruhi oleh kualitas nira dan proses penjernihan. 

Kualitas nira yang baik akan menghasilkan rendemen yang tinggi, kadar air yang rendah, 

kadar sukrosa yang tinggi, serta warna, rasa, dan tekstur yang baik. Hasil terbaik diperoleh 

pada gula merah tebu yang dihasilkan dengan suhu pemasakan 70℃ dan kecepatan 

pengadukan 250 rpm, yaitu diperoleh rendemen 8.23%, kadar sukrosa 75.37%, tekstur 

(kekerasan) 4.52 kg/cm2, dan warna gula merah yang cerah dan mempunyai intensitas 

yang tinggi. 

 

2.2 Landasan Teori 

 

2.2.1 Prototype 

Adapun parameter rancangan menurut Kotler (2001) adalah sebagai berikut: 

1. Gaya berarti tampilan dari produk yang dimaksud. 

2. Daya tahan berarti umur produk dalam kondisi normal 

3. Kehandalan berarti probabilitas daya tahan produk dalam periode terterntu 

4. Mudah diperbaiki berarti ukuran kemudahan dalam memperbaiki produk ketik 

rusak. 

 

Menurut Wickens, Prevett, & Tham (1996) sebelum prototype produk dibuat ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu evaluasi heuristic dan pemilihan material. 

Evaluasi heuristic menganalisa karakteristik desain dan kelayakan dan kesesuaiannya dan 

membandingkan dengan hasil rancangan yang dibuat. Rancangan ini dibuat biasanya 

berdasarkan keinginan pengguna. Desain prototype yang akan dibuat perlu 

memperhatikan analisis aspek terhadap desain tersebut, yaitu: 

1. Analisis biaya terhadap desain 

2. Analisis beban kerja 

3. Analisis keamanan, keandalan dan bahaya  

 

Hasil dari sebuah analisis tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi 

terhadap kelemahan suatu desain dan juga melakukan perbaikan terhadap sistem ataupun 



 

produk yang nantinya akan dirancang. Selanjutnya adalah memilih material yang tepat 

merupakan hal yang baik untuk memenuhi suatu karakteristik sebuah desain yang 

diinginkan dengan mempertimbangkan kelemahan kelemahan yang dimiliki manusia 

sebagai pengguna aspek keamanan dan kenyamanan. 

 

2.2.2 Key Performance Indicator 

Mengukur kinerja suatu operator sangatlah penting ketika mengimplementasikan suatu 

metode untuk meningkatkan produk dan proses serta saat membuat hasil dari sebuah 

perubahan (Anupindi, Chopra, Deshmukh, Van Mieghem, & Zemel, 2006). Ukuran sautu 

kinerja dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Definisi berikut disarankan oleh 

Parmenter dan David (2007) yang dibagi menjadi 3 yaitu performance measures, Key 

Result Indicator (KRI), Key Performance Indicator (KPI) dan Performance Indicator 

(PI). Dapat dilihat seperti pada Gambar 2.2, 

 

 
Gambar 2.2. Tiga Jenis Ukuran Kinerja  

Sumber: Parmenter, 2007 

  

Key Result Indicator (KRI) mengukur kinerja dari sudut pandang eksternal, dapat 

berupa ukuran financial. KRI dimaksudkan untuk memberikan informasi-informasi 

seperti keuntungan bagi para pemegang saham suatu perusahaan. Ukuran KRI 

mengindikasikan apakah arah dari perusahaan telah tepat dan akurat, tetapi tidak 

memberikan suatu informasi bagaimana mengingkatkan hasil yang didapat. Secara luas 

KRI mencangkup periode yang lebih lama, biasanya bulan, tahun dan sangat tepat untuk 

manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi sangat sedikit sekali digunakan 

untuk aktivitas rutin (Parmenter, 2007). Performance Indicator (PI) merupakan indikator 

yang menunjukkan apa yang perlu dicapai dalam pandangan internal operasional 



 

perusahaan untuk meningkatkan performa perusahaan. PI merupakan suatu pertimbangan 

penting sebagai ukuran tambahan dalam KPI ketika pengambilan keputusan. 

 

Key Performance Indicators (KPI) merupakan indikator yang memperlihatkan 

apa yang perlu dicapai dalam pandangan internal operasional perusahaan. KPI fokus 

sebagai bagian dari suatu ukuran perusahaan / organisasi yang merupakan suatu hal yang 

penting untuk menuju sukses baik itu untuk sekarang dan masa depan. KPI yang baik 

mencerminkan beberapa faktor sukses yang penting dan juga digunakan oleh jenis KPI 

lainnya. Parmenter dan David (2007) mengidentifikasi 7 karakteristik KPI, yaitu: 

1. Ukuran non-financial 

2. Ukuran yang sering digunakan (regular measurements) 

3. Ukuran yang diketahui oleh manajemen 

4. Semua orang yang ada di dalam suatu organisasi telah mengerti dan memahami KPI 

5. Tanggung jawab kepada individu dan tim 

6. Memiliki efek yang signifikan 

7. Memiliki efek yang positif 

 

KPI terletak lebih detail di dalam suatu organisasi dan akan di ukur dalam periode 

harian, mingguan dan bulanan. KPI yang baik merupakan suatu hal yang penting dan 

terus menerus mendapat perhatian dari managemen. Ketika telah menyimpang dari 

tujuan, pihak manajemen dapat mengambil suatu keputusan dan memanggil seseorang 

yang bertanggung jawab. 

 

2.2.3 Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch (TRIZ) 

TRIZ merupakan sebuah metode yang merupakan singkatan dari frasa dalam Bahasa 

rusia yaitu Teoriya resheniya izobretatelsikh zadatch dan jika diartikan adalah sebuah 

media untuk memecahkan masalah inventive yang di kembangkan sekitar tahun 1946 

oleh Genrich Althusher seorang tantara negara rusia yang pada waktu itu berumur 22 

tahun. Pada dasarnya TRIZ merupakan sebuah perpaduan dari beberapa disiplin ilmu 

yang mempelajari tentang alam dan social masyarakat dan juga tentang Teknik rekayasa. 

Pada pemahaman TRIZ dari sudut pandang dalam mengolah Teknik rekayasa 

ataupun dalam bentuk data merupakan sebuah cara atau metodelogi untuk 

mengembangkan dan meningkatkan tingkat kemampuan dalam mengolah ide ide kreatif 



 

dan inovatif. Karena pada tingkatan kreativitas dibutuhkan untuk menemukan dari 

berbagai sudut pandang dalam merumuskan berbagai macam alternatif untuk menjawab 

dari masalah yang ada. Pada kondisi tertentu TRIZ merupakan sebuah strategi terbaik 

dalam menjawab masalah yang ada. Jika keadaan yang kurang baik dalam mengambil 

keputusan TRIZ dapat merumuskan pemecahanya khusunya permasalahan yang sifatnya 

sedikit kompleks. Metode metode yang ada saat ini sangat terbatas dan kurang dapat di 

terima dalam mengembangkan kreatifitas, dikarenakan terfokus terhadap standar standar 

fungsi pembobotan karakteristik terhadap desain. 

 

TRIZ adalah sebuah metode yang dapat dikembangkan oleh siapapun dengan 

kondisi yang lebih luas tanpa memikirkan batsana Batasan dalam mengolah kreatifitas 

dalam bentuk ide ide yang tepat digunakan dalam membuat sebuah produk. Dan juga 

sebagai penghubung diantara ide ide pengembangan yang kontradiktif dan timpang tindih 

terhadap konsep konsep desain dari diagam QFD sampai desain Axiomatic. 

 

Hal ini dapat dipahami bahwa TRIZ merupakan sebuah solusi yang sangat baik 

dalam mewujudkan sebuah desain. TRIZ juga merupakan suatu alat kerja yang sangat 

kompleks dari QFD sampai desain Axiomatic. Dan dapat dipahami juga bahwa TRIZ 

mampu melakukan pendekatan sistematik untuk memecahkan permasalahan secara 

kreatif. Dari sudut pandang ini, TRIZ telah membentuk solusi umum untuk masalah dan 

memungkinkan orang menemukan solusi mudah dan cepat untuk masalah mereka dengan 

memberi mereka beberapa prinsip (Mann, 2002).  

 

Prosedur penggunaan TRIZ secara umum adalah sebagai berikut:  

a. Select a technical problem  

Biasanya sebuh sistem memiliki masalah lebih dari satu. TRIZ membantu 

menyelesaikan kontradiksi 2 masalah teknis. Kontradiksi teknik adalah konflik 

antara dua hal dari sebuah 30 sistem. Misalnya seseorang ingin meningkatkan 

sesuatu hal dalam sebuah sistem akan tetapi efek yang ditimbulkan adalah akan 

menurunkan hal yang lain. 

b. Formulate a physical contradiction.  



 

Menulis ulang masalah teknis ke masalah fisik Identifikasi masalah apa yang 

terjadi. Keberhasilan menentukan masalah fisik akan menunjukkan inti 

masalahnya. Selanjutnya kontradiksi tersebut dipecahkan pada langkah ke-4.  

c. Formulate an ideal solution.  

Pada langkah ini harus diputuskan bagaimana meningkatkan faktor-faktor yang 

diinginkan dan menghilangkanfaktor-faktor yang tidak diharapkan. Perbandingan 

antara hasil dengan solusi ideal menentukan apakah seseorang itu benar atau tidak 

dalam menentukan faktor utama kontradiksi. Solusi ideal dapat dicapai di langkah 

4-6.  

d. Find resources for the solution, making use of the capabilities of TRIZ.  

Untuk mendapatkan solusi permasalahan maka digunakanlah tools di dalam metode 

TRIZ seperti matrik kontradiksi, the 40 principles solution, dan lain- lain.  

e. Determine the "strength" of the solutions and choose the best one.  

Dari solusi-solusi yang ditawarkan, pilih solusi terbaik maksudnya pilih solusi yang 

paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.  

f. Predict the development of the system considered within the problem.  

Langkah ini memprediksi dalam melihat potensi masalah dalam sistem di masa 

depan dan memilih metode yang mungkin untuk solusi permasalahannya. Secara 

umum, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ke depan.  

g. Analyze the solution process in order to prevent similar problems.  

Menganalisa solusi yang didapatkan sebagai tindakan preventif permasalahan 

sejenis. (Diegel, 2004).  

 

A. Inventive Principles  

Berikut tabel 40 inventive principles dari metode TRIZ untuk menentukan improving 

feature dan worsening feature.  

 

Tabel 2.1 Inventive Principles 

No. Inventive Principles 

1  Segmentation  

2  Talking Out  

3  Local Quality  



 

No. Inventive Principles 

4  Asymmetry  

5  Merging  

6  Universality  

7  “Nested Doll”  

8  Anti Weight  

9  Preliminary Anti Action  

10  Preliminary Action  

11  Beforehand Cushioning  

12  Equipotiality  

13  The other way round 

14  Spheroidality  

15  Dynamic  

16  Partilor Excessive Action  

17  Another Dimension  

18  Mechanical Vibration  

19  Periodic action  

20  Continuity of useful action  

21  Skipping  

22  “Blessing in disguide”or“Turn Lemons into Lemonade”  

23  Feedback  

24  Intermediary  

25  Self Service  

26  Copying  

27  Cheap short-living object  

28  Machines Subtitution  

29  Pneumatic and Hidraulics (Intangability)  

30  Flexible shell and thin films  

31  Porous materials  

32  Colour Changes  

33  Homogenity  

34  Discarding an recovering  



 

No. Inventive Principles 

35  Parameter Changes  

36  Phase transition  

37  Thermal Expansion (Strategic expansion)  

38  Strong oxidants (Boosted interaction)  

39  Inert Athmosphere  

40  Composite Material  

 

B. Keterangan 40 Inventive Priciples 

Adapun penjelasan dari setiap prinsip tersebut sehingga dapat dipahami seperti yang 

dijelaskan oleh Chai et al., (2005) sebagai berikut: 

1. Segmentation (Segmentasi) 

a. Membagi suatu objek atau sistem menjadi bagian-bagian tersendiri. 

b. Membuat suatu objek atau sistem mudah untuk membongkar. 

c. Meningkatkan derajat fragmentasi atau segmentasi.  

2. Taking Out (Ekstrasi)  

Memisahkan bagian yang mengganggu dari suatu objek/sistem, hanya diperlukan 

bagian dari suatu objek/sistem. 

3. Local Quality (Optimasi Lokal) 

a.  Mengubah struktur objek atau sistem dari seragam ke non- seragam, 

perubahan lingkungan eksternal atau pengaruh eksternal dari seragam ke non-

seragam. 

b. Buatlah masing-masing bagian dari suatu objek atau fungsi sistem dalam 

kondisi yang paling cocok untuk operasi. 

c. Buatlah masing-masing bagian dari suatu objek atau sistem yang berbeda dan 

memenuhi fungsi yang berguna.  

4. Asymetry (Ketidaksimetrisan) 

a. Perubahan bentuk suatu objek atau sistem dari simetris dengan asimetris. 

b. Jika suatu benda atau sistem yang asimetris, tingkatkan derajat asimetris 

tersebut. 

5. Merging or Combining (Penggabungan)  

a. Menggabungkan objek atau sistem yang identik/sama dan menggabungkan 

bagian yang identik untuk melakukan operasi paralel. 



 

b. Membuat operasi bersebelahan atau sejajar dalam waktu yang bersamaan. 

6. Universality (Multiguna/Multifungsi) 

a. Membuat sebagian objek atau sistem dengan melakukan fungsi ganda untuk 

menghilangkan kebutuhan pada bagian yang lainnya. 

b. Menggunakan fitur standar. 

7. Nested Doll (Persarangan) 

a. Menempatkan satu objek atau sistem pada gilirannya. 

b. Membuat satu bagian melewati bagian yang lain.  

8. Anti Weight (Penyeimbangan) 

a. Untuk menyeimbangkan berat/beban dari suatu objek atau sistem dengan objek 

atau sistem yang lain. 

b. Untuk menyeimbangkan berat/beban dari suatu objek atau sistem agar dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar (misalnya menggunakan aerodinamis, 

hidrodinamik, daya apung dan kekuatan lainnya). 

9. Preliminary Anti Action (Pencegahan) 

a. Pada saat akan melakukan suatu tindakan diperhitungkan efek baik dan efek 

buruknya. 

b. Membuat prototype sebuah objek atau sistem agar dapat menghindari kejadian 

yang tidak diinginkan kemudian hari. 

10. Preliminary Action (Persiapan) 

a. Melakukan tindakan persiapan untuk sebuah objek atau sistem baik lengkap 

maupun sebagian dari sistem atau objek tersebut. 

b. Mengatur objek atau sistem sehingga dapat lepas dari zona nyaman tanpa 

memakan waktu yang cukup lama. 

11. Beforehand Cushioning (Pengamanan) 

Menyiapkan tindakan pengamanan dalam melakukan uji coba dari objek atau 

sistem. 

12. Equipotentiality (Penyelarasan) 

Pembatasan perubahan kedudukan dari objek atau sistem (misalnya melakukan 

uji coba dengan menaikan atau menurunkan objek untuk menghilangkan bagian - 

bagian yang kurang penting). 

13. The Other Way Round (Pembalikan) 

a. Membalikan tindakan yang digunakan untuk memecahkan masalah. 



 

b. Membuat objek bergerak sebagian atau lingkungan sekitar yang tetap dan 

membiarkan beberapa bagian tersebut tetap bergerak. 

c. Gerakan objek dengan proses terbalik. 

14. Spheroidality (Pelengkungan) 

a. Menggunakan bagian bujursangkar atau permukaan yang melengkung untuk 

menggerakan suatu objek dari yang sebelumnya berbentuk kubus atau simetris 

ke bentuk yang lebih melengkung seperti bola. 

b. Menggunakan contoh objek yang tidak beraturan (rol, bola, spiral, kubus) 

c. Menggerakan dari yang tadinya lurus menjadi melingkar menggunakan 

kekuatan sentrifugal. 

15. Dynamics (Pendinamisan/Adaptasi) 

a. Mendesain sifat-sifat sebuah objek, lingkungan sekitar atau prosesnya untuk 

mencari kondisi yang lebih optimal. 

b. Membagi suatu objek atau sistem menjadi bagian-bagian yang mampu 

melakukan kerjasama terhadap satu sama lain. 

c. Jika suatu objek atau proses kaku atau tidak fleksibel maka objek atau proses 

tersebut dibuat untuk bergerak agar dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar. 

16. Partial or Excessive Action (Pelebihan/Pengurangan) 

Apabila nilai sempurna sulit untuk dicapai dengan menggunakan metode yang ada 

maka dilakukan pelebihan atau pengurangan dengan menggunakan metode yang 

sama, kemungkinan mendapat nilai sempurna akan lebih mudah. 

17. Another Dimensions (Penambahan Dimensi) 

a. Memindahkan objek atau sistem dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. 

b. Menggunakan multy-story dalam menyusun objek atau sistem bukan 

menggunakan single-story. 

c. Re-orientasi dari objek atau sistem. Menggunakan bagian lain dari sebuah 

objek atau sistem. 

18. Mechanical Vibration (Penggetaran) 

a. Penyebab suatu objek atau sistem untuk berosilasi atau bergetar. 

b. Meningkatkan frekuensi bahkan sampai ke ultrasonik. 

c. Gunakan vibrator piezoelektrik yang bukan mekanik. 

d. Gunakan kombinasi ultrasonik dan osilasi medan elektromagnetik. 



 

19. Periodic Action (Periodisasi) 

a. Melakukan jeda (periodik). 

b. Apabila sudah ada jeda, maka perlu diatur besar/ kecil dari masa jeda tersebut. 

c. Gunakan jeda tersebut untuk melakukan tindakan yang berbeda. 

20. Continuity of Useful Action (Pemberlanjutan Manfaat) 

a. Membiarkan sebuah objek atau sistem bekerja terus menerus dengan 

menggunakan beban penuh agar mengetahui kelebihan dan kekurangannya. 

b. Jangan melakukan tindakan pencegahan dalam pelaksanaannya. 

21. Skipping / Rushing Through (Percepatan Perlakuan) 

Melakukan tahap-tahap tertentu (misalnya tes kerusakan, tes berbahaya atau 

tidak) dengan percepatan. 

22. Blessing in Disguise / Turn Lemons into Lemonade (Pemanfaatan Kerugian) 

a. Gunakan faktor bahaya khususnya efek bahaya terhadap lingkungan sekitar 

untuk mencapai efek yang positif. 

b. Menghilangkan tindakan utama yang berbahaya dengan mengalihkan tindakan 

tersebut untuk yang lainnya dalam memecahkan masalah. 

c. Menghilangkan faktor bahaya sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya lagi. 

23. Feedback (Timbal Balik) 

a. Melakukan koreksi (perujukan kembali, pengecekan silang) untuk melakukan 

perbaikan proses atau mengambil sebuah tindakan. 

b. Jika sudah menggunakan feedback maka melakukan perubahan besar atau 

kecil. 

24. Intermediary (Perantara) 

a. Gunakan operator atau proses sebagai perantara. 

b. Menggabungkan satu objek sementara dengan yang lain (yang dapat dengan 

mudah dihilangkan). 

25. Self Service (Pelayanan Sendiri) 

a. Buatlah sebuah objek atau sistem melakukan pelayanan sendiri dengan 

melakukan fungsi tambahan yaitu membantu. 

b. Gunakan sumber daya lain. 

26. Copying (Penyalinan) 

a. Menggunakan objek atau sistem yang sudah tersedia supaya lebih sederhana 

dan murah. 



 

b. Gantikan objek atau sistem dengan proses salinan optik. 

c. Jika salinan optik sudah digunakan, gunakan inframerah atau ultraviolet 

eksemplar. 

d. Salin konsep layanan kreatif di industri yang berbeda. 

27. Cheap Short-Living Objects (Murah/Sekali Pakai) 

Menggantikan objek atau sistem dengan yang lebih murah dengan mengorbankan 

kualitas tertentu. 

28. Mechanic Substitution (Penggantian Sistem/Teknik) 

a. Mengganti hal yang mekanis dengan perasaan (penglihatan, pendengaran, 

perasa atau penciuman) yang lebih berarti. 

b. Gunakan listrik, magnet atau medan elektromagnetik untuk menjalankan objek 

atau sistem tersebut. 

c. Perubahan sistem yang tadinya statis menjadi bergerak atau yang tadinya tidak 

terstruktur menjadi lebih terstruktur. 

d. Gunakan bersama dengan bidang-bidang yang lain. 

29. Pneumatic and Hidraulics/Intangability (Sistem Pneumatik dan Hidrolik) 

Menggunakan bagian yang lain yang tidak ada didalam objek atau sistem. 

30. Flexible Shells and Thin Films (Pemakaian Membran/Lapisan) 

a. Menggunakan flexible shells and thin films untuk struktur 3D. 

b. Menggunakan flexible shells and thin films untuk mengisolasi objek atau 

sistem dari lingkungan sekitar. 

31. Porous Materials (Pemakaian Material Berpori/Rongga) 

a. Buat objek atau sistem menggunakan material berpori atau berongga sebagai 

pelapis. 

b. Jika suatu objek atau sistem sudah keropos maka gunakan pori-pori tersebut 

untuk menggantikan fungsi bagian yang keropos tersebut. 

32. Colour Changes (Pengubahan Warna) 

a. Mengubah warna suatu objek atau sistem disesuaikan dengan lingkungan 

sekitar. 

b. Mengubah transparansi suatu objek atau sistem. 

33. Homogenity (Homogenitas) 

Membuat objek atau sistem dapat berinteraksi atau disatukan dengan lingkungan 

sekitarnya dengan menggunakan bahan yang sama. 



 

34. Discarding and Recovering (Menghilangkan dan Memperbaiki) 

a. Membuat atau menghilangkan bagian-bagian dari objek atau sistem atau 

memodifikasi secara langsung selama operasi. 

b. Mengembalikan bagian-bagian yang dihilangkan selama operasi berjalan. 

35. Parameter Changes (Transformasi) 

a. Mengubah parameter sebuah objek atau sistem (misalnya untuk gas, cair atau 

padat). 

b. Mengubah konsentrasi atau konsistensi. 

c. Mengubah tingkat fleksibilitas. 

d. Mengubah atmosfer untuk pengaturan yang lebih optimal. 

36. Phase Transition (Masa Transisi) 

Menggunakan fenomena yang terjadi selama masa transisi (misalnya perubahan 

volume, proses menghilang atau penyerapan panas). 

37. Thermal Expansion/Strategic Expansion (Perluasan Pemasaran) 

a. Gunakan ekspansi termal (kontraksi) dari bahan. 

b. Jika ekspansi termal sudah digunkan, maka gunakan beberapa bahan yang 

berbeda dengan koefisiensi termal. 

38. Strong Oxidant/Boosted Interaction (Interaksi dengan Masyarakat) 

a. Mengganti keadaan yang biasa dengan keadaan yang lebih bermasyarakat. 

b. Meningkatkan partisipasi konsumen dalam pelayanan. 

c. Keadaan sekitar yang bertahan dari ancaman lingkungan lain. 

d. Menggunakan keadaan yang lebih baik. 

39. Inert Athmosphere (Lingkungan Netral) 

a. Menggantikan lingkungan yang normal dengan lingkungan yang netral. 

b. Menambahkan bagian yang netral kedalam objek atau sistem. 

40. Composite Material (Komposisi Gabungan Bahan Baku) 

Perubahan terhadap beberapa bahan baku yang digunakan.  

 

C. Parameter Kontradiksi 

Di dalam matriks kontradiksi memungkinkan untuk terdapatnya lebih dari satu solusi 

umum (Inventive Principles) yang ditawarkan dalam satu kontradiksi antar dua 

parameter. Dari solusi umum itulah perlu dianalisa dan diambil keputusan yang tepat 



 

dalam pengalikasian pada masalah yang tengah dihadapi sehingga teciptanya istilah baru 

yaitu specific solution. 

 

Pencipta TRIZ, Altshuller, telah merumuskan sekitar lebih dari 1.500.000 

masalah menjadi 39 parameter yang menimbulkan kontradiksi teknis. Parameter-

parameter tersebut dinamakan 39 parameter teknis (the 39 Engineering Parameters) yang 

tertera dalam tabel di bawah ini (Dian et al., 2011):  

 

Tabel 2. 2 Engineering Parameters 

No. Engineering Parameters 

1 Weight of Moving Object  

2 Weight of non-Moving Object 

3 Length of Moving Object 

4 Length of non-Moving Object 

5 Area of Moving Object 

6 Area of non-Moving Object  

7 Volume of Moving Object  

8 Volume of non-Moving Object 

9 Speed  

10 Force  

11 Tension, Pressure  

12 Shape  

13 Stability of Obj.  

14 Strength  

15 Durability of moving Obj.  

16 Non-Moving Obj. Durability  

17 Temperature  

18 Brightness  

19 Energy Spent by Moving Obj.  

20 Energy Spent by non-Moving Obj.  

21 Power  

22 Waste of Energy  



 

No. Engineering Parameters 

23 Waste of Subtance  

24 Loss of Information  

25 Loss of Time  

26 Amount of Subtance  

27 Reliability  

28 Accuracy of Measurement  

29 Accuracy of Mnaufacturing  

30 Harmful Factor Acting on Obj.  

31 Harmful Side Effect  

32 Manufacturability  

33 Convience of Use  

34 Ease of Repair  

35 Portable  

36 Complexity of Device  

37 Complexity of Control  

38 Level of Automation  

39 Productivity  

 

Adapun penjelasan dari setiap parametes teknik tersebut dapat diketahui sebagai berikut.  

1. Weight of moving object: Berat dari objek di ruangan dengan gravitasi normal. 

Tenaga yang digunakan untuk menyokong atau menekan objek tersebut.  

2. Weight of Stationary object: Berat dari objek di ruangan dengan gravitasi normal. 

Tenaga yang digunakan untuk mensupport atau menekan objek tersebut atau pada 

saat objek tersebut diam.  

3. Length of moving object: Salah satu dimensi ukuran, tidak yang terpanjang 

tentunya tetapi mempertimbang panjang.  

4. Length of stationary object: Sama dengan length of moving object.  

5. Area of moving object: Karakterisk geometris yang dijelaskan oleh bagian-bagian 

dari objek tersebut. Bagian permukaan yang digunakan oleh objek. Atau ukuran 

permukaan yang digunakan objek baik bagian dalam maupun luar dari objek. 

Tabel 2.2 Engineering parameter (Lanjutan) 



 

6. Area of stationary object: Sama dengan area of moving object. 

7. Volume of moving object: Ukuran volume yang digunakan dari objek. Panjang x 

tinggi x lebar untuk objek yang berbentuk kubus, tinggi x luas lingkaran untuk 

tabung, dll.  

8. Volume of stationary object: Sama dengan volume of moving object.  

9. Speed: Kecepatan dari objek, rating dari proses atau gerakan dalam suatu waktu.  

10. Force: Ukuran gaya yang digunakan didalam interaksi sistem. Di dalam fisika 

Newtonian, gaya = massa x percepatan. Di TRIZ, gaya adalah beberapa interaksi 

yang digunakan untuk mengganti kondisi dari objek.  

11. Stress of pressure: Gaya tiap area unit dan juga tegangan.  

12. Shape: Bentuk luar dari objek atau tampilan dari sebuah sistem.  

13. Stability of the object's composition: Keseluruhan atau keseluruhan dari sistem, 

hubungan yang terjadi diantara elemen-elemen inti dari sistem. Ketahanan, 

pembusukan secara kimia dan membongkar semua kekurangan secara stabil. 

Meningkatkan entropi adalah mengurangi stabilitas objek.  

14. Strength: Tingkatan sebuah objek untuk menahan perubahan gaya. Daya tahan 

untuk tidak hancur.  

15. Duration of action by a moving object: Waktu yang digunakan objek untuk dapat 

bekerja sesuai fungsi. Waktu produktif objek. Waktu rata-rata antara kerusakan 

yang terjadi adalah ukuran dari waktu bekerja objek. Dan juga durabilitas objek.  

16. Duration of action by a stationary object: Sama dengan duration of action by 

moving object.  

17. Temperature: Kondisi termal dari objek atau sistem. Melonggarkan termasuk 

didalamnya parameter termal lainnya seperti kapasitas suhu yang menyebabkan 

tingkat perubahan temperatur.  

18. Illumination intensity: Perubahan terus menerus secara cepat setiap unit area juga.  

19. Use of energy by moving object: Ukuran kapasitas objek untuk melakukan 

fungsinya. Di mekanika klasik, energi adalah bentuk dari gaya, waktu dan jarak. 

Hal ini termasuk pemakaian energi yang disediakan oleh super-system (seperti 

energi listrik atau energi panas). Energi membutuhkan perlakuan khusus.  

20. Use of energy by stationary object: Sama dengan use of energy by moving object.  

21. Power: Waktu yang digunakan objek pada saat melaksanakan fungsinya. Jumlah 

dalam menggunakan energi.  



 

22. Loss of energy: Menggunakan energi yang tidak memberikan kontribusi untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Lihat point 19. Untuk mengurangi energi yang terbuang 

sia-sia membutuhkan teknik yang berbeda dari improvisasi penggunaan energi 

oleh karena itu mengapa bagian ini dipisahkan.  

23. Loss of substance: Setengah jadi atau jadi, permanen atau temporer, 

menghilangkan beberapa bahan baku/data dari sistem, bahan, part atau subsistem.  

24. Loss of Information: Setengah jadi atau jadi, permanen atau temporer, 

menghilangkan data atau akses data didalam sistem secara berulang-ulang 

termasuk data tentang indra manusia seperti bau, tekstur dll.  

25. Loss of Time: Waktu adalah durasi dari sebuah aktivitas. Memperbaiki waktu yang 

hilang berarti mengurangi waktu yang digunakan untuk beraktivitas.  

26. Quantity of substance /the matter: Angka atau jumlah dari bahan yang digunakan, 

bahan baku, part atau subsistem yang mungkin diganti secara utuh atau perbagian 

secara permanen atau temporari.  

27. Reliability: Kemampuan sistem dalam menjalankan fungsi yang diharapkan yang 

telah diprediksikan sesuai dengan kondisi yang ada.  

28. Measurement accuracy: Kemiripan dari nilai yang dihitung dengan nilai didunia 

nyata dari properti sistem. Mengurangi kesalahan yang terjadi saat melakukan 

pengukuran agar lebih akurat.  

29. Manufacturing precision: Meluaskan karakteristik aktual yang ada dari sebuah 

sistem atau perhitungan pada objek secara spesifik atau karakteristik permintaan 

yang ada.  

30. External harm affects the object: Kelemahan dari sistem untuk menghindari efek 

externally generated (berbahaya).  

31. Object-generated harmful factors: Efek yang berbahaya adalah salah satu yang 

mengurangi efisiensi atau kualitas fungsi dari objek atau sistem. Efek tersebut 

distandarkan oleh objek atau sistem sebagai bagian dari operasionalnya.  

32. Ease of manufacture: Derajat dari fasilitas, nyaman atau tidak membutuhkan 

banyak tenaga dalam proses manufaktur atau fabrikasi dari objek atau sistem.  

33. Ease of operation: Proses tidak mudah jika membutuhkan pekerja yang banyak, 

langkah pekerjaan yang banyak, membutuhkan alat khusus dll. Hard Processes 

hasilnya rendah dan Easy Processes hasilnya tinggi; semuanya mudah untuk 

melakukan yang benar.  



 

34. Ease of repair: Karakteristik kualitas seperti kemudahan, kenyamanan, simple dan 

waktu yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan, kerusakan atau cacat 

didalam sistem.  

35. Adaptability or versality: Perluasan bagi sistem atau objek untuk menerima secara 

positif perubahan dari luar. Juga sistem yang dapat digunakan dalam beberapa 

cara pada beberapa lingkungan yang tidak baik.  

36. Device complexity: Jumlah dan perbedaan dari elemen-elemen dan elemen timbal 

balik diantara sistem. Pengguna bisa jadi menjadi bagian dari sistem yang 

meningkatkan tingkat kompleksitas. Kesulitan dalam menguasai sebuah sistem 

adalah ukuran dari kompleksitas tersebut.  

37. Difficulty of detecting and measuring: Mengukur atau mengamati sistem yang 

kompleks, mahal membutuhkan waktu yang banyak dan pekerja untuk men-setup 

dan menggunakannya atau yang mempunyai hubungan kompleks antara 

komponen atau komponen yang mempengaruhi yang lain “difficulty of detecting 

and measuring”. Meningkatkan biaya dalam pengukuran ketidakpuasan juga 

tanda meningkatnya tingkat kesulitan dalam pengukuran.  

38. Extent of automation: Perluasan bagi fungsi suatu sistem atau objek tanpa campur 

tangan manusia. Level terendah dalam automasi adalah menggunakan alat operasi 

manual. Untuk level lanjutan program yang dibuat manusia sebagai alat, 

mengamati operasi tersebut dan menyela atau memrogram ulang jika dibutuhkan. 

Untuk level tertinggi, mesin mengerti kebutuhan operator, memrogram sendiri 

dan mengamati operasinya sendiri.  

39. Productivity: Jumlah fungsi atau performa operasional oleh sistem tiap satuan 

waktu. Waktu untuk unit berfungsi atau beroperasi. Output tiap satuan waktu atau 

biaya tiap output yang dihasilkan.  

 

2.2.4 Bussiness Process Reenggenering (BPR) 

Peningkatan produktivitas pada suatu proses bisnis sangatlah diperlukan guna mencapai 

suatu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Salah satu cara untuk meningkatkan 

produktivitas yaitu dengan cara meredesain kembali proses bisnis yang telah ada guna 

mencapai proses bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Business Process Reengineering 

diartikan sebagai proses perancangan ulang secara radikal dalam rangka mencapai 

peningkatan yang signifikan dalam biaya, kualitas, dan pelayanan (Hammer & Champy, 



 

1993). Dalam rekayasa ulang ini sebetulnya memerlukan perancangan ulang proses, 

organisasi, dan dukungan sistem informasi secara bersamaan guna mencapai perbaikan 

besar dalam hal waktu, biaya, kualitas dan perhatian pelanggan terhadap produk dan 

layanan (Ostadi, Aghdasi, & Alibabaei, 2011). Beberapa penelitian yang telah ada 

berhubungan dengan penerapan dari Business Process Reengineering dalam menjalankan 

proses bisnis sudah banyak dilakukan, karena dalam menerapkan BPR dapat memberikan 

peningkatan produktivitas yang signifikan dengan melakukan perubahan yang sifatnya 

menyeluruh dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. 

 

Dalam penelitian yang dilakukan Bokhari & Qureshi (2016) pada sarana umum 

di Saudi Arabia dengan penerapan konsep BPR. Ia mengusulkan kerangka kerja baru 

untuk perubahan menggunakan basis pengetahuan atau sering disebut sistem pakar pada 

sarana umum. Solusi rekayasa urang yang diusulkan divalidasi melalui survei oleh 

peneliti. Hasilnya menunjukkan bahwa BPR dapat digunakan sebagai alat untuk 

mencapai perubahan sektor publik menjadi lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa solusi yang diusulkan dapat meminimalkan tingkat kegagalan, memberikan 

layanan berorientasi pelanggan lebih baik, dan pembagian keahlian yang lebih jelas di 

berbagai organisasi publik. 

 

Dalam sebuah penelitian yang menyangkut masalah efektivitas biaya alternative 

yang dilakukan oleh Arif Yurtsev dan Glenn P. Jenkins yaitu terdapat 3 parameter untuk 

mempertimbangkan biaya biaya yang relevan antara lain mengenai biaya modal, biaya 

pemeliharaan dan juga biaya operasi. Tentu dalam sebuah kasus di pabrik gula dapat 

diukur berdasarkan jumlah sepah batang tebu yang digunakan untuk melakukan proses 

pembakaran.   

 

Setelah itu penelitian yang telah dilakukan oleh Shimin Hu dan Qing Li (2017) 

yang menerapkan BPR melalui penerapan piranti lunak untuk menginvestigasi 

bagaimana sebuah proses bisnis konvensional dirubah menjadi O2O (online to online) 

model dan pengaruhnya terhadap penjualan bisnis itu sendiri dengan pendekatan ilmiah. 

Penelitian ini berhasil dan mengalami peningkatan yang eksplisit baik itu dari penjualan 

yang meningkat, biaya yang berkurang, waktu proses berkurang, waktu siklus dan 



 

kompleksitas yang menurun. Lalu peningkatan implisit reputasi yang baik sehingga 

menarik pengembang untuk melakukan investasi dan proses bisnis yang sehat.  

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mathur dan Asthana (2017) yang 

berfokus tentang rekayasa ulang proses bisnis di State Bank of India dan perubahan 

struktur organisasi dengan penekanan khusus pada cabang Agra. Bank Negara India pada 

tahap awal menggelar sembilan solusi program menggunakan BPR - migrasi ke ATM, 

pengenalan Grahak Mitra, Retail Asset Centralized Cell (RACPC), Small Enterprise 

Credit Cell (SECC), Drop Boxes, sales force outbound, Administrasi Mata Uang Cell 

(CAC), Micro Market Cell. Mobile Banking, Cross Selling seperti SBI Life, SBI MF, 

General Insurance dan Relationship Management untuk bank pribadi dan usaha kecil 

menengah dan beberapa inisiatif yang mengadopsi pada tahap kedua.   

 

Dapat disimpulkan dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa 

penerapan BPR mampu meningkatkan produktivitas proses bisnis di sektor jasa, hal ini 

ditandai dengan adanya peningkatan yang drastis. Akan tetapi dalam waktu 2 tahun 

terakhir ini belum ada yang menerapkan BPR pada sektor manufaktur atau barang dengan 

merubah ukuran mesin atau sistem kerja pada untuk melakukan produksi dan 

membuatnya menjadi lebih efektif dan memiliki mobilitas yang tinggi untuk merubah 

proses bisnis secara signifikan.


