
 
 

 

 

BAB IV 

 

 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari pengumpulan data-data serta pengolahan data 

yang diperlukan untuk menerapkan serta merancang alat pengupas kulit tebu yang tepat 

guna memperlancar proses dalam sistem produksi. Dalam pengolahan data ini 

menggunakan pendekatan konsep Business Process Reengineering dan metode yang 

digunakan untuk mendapatkan rancangan alat pemanas nira yaitu dengan TRIZ (Theory 

of Problem Solving). 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 

4.1.1 Gambar Awal Proses Pemanasan Nira 

 

Berikut adalah proses awal dari pemanasan nira yang sudah ada saat ini 

 
Gambar 4.1 Proses Pemanasan Nira Dengan Alat Sederhana 
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Gambar 4.2 Hasil Nira Sesudah Dipanaskan 

 

Gambar di atas menunjukkan proses pemanasa nira dengan alat sederhana. Sebelum nira 

disatukan di tempat yang sama, nira dibagi menjadi 2 bagian agar nira cepat mengental, 

setelah nilra mulai mengental nira dituang ke satu wadah dan tetap dipanaskan sampai 

nira benar-benar mengental dan menjadi adonan gula jawa.  

 

4.1.2 Perancangan Atribut  

Tahap pertama adalah perancangan wawancara kebutuhan operator yang berisikan atriut-

atribut dari produk yang akan di buat. Atribut produk tersebut didapatkan dari hasil 

penjabaran delapan dimensi kualitas menurut Garvin (1984). Berikut merupakan tabel 

atribut yang telah saya rancang seperti berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil Perancangan Atribut Wawancara Kebutuhan Konsumen 

No Atribut Produk 

1 Kemudahan dalam penggunaan 

2 Kecepatan dalam pemanasan 

3 Biaya pemakaian murah 

4 Keamanan  

5 Kapasitas yang sesuai 

6 Kemudahan dalam membawa alat 
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No Atribut Produk 

7 Daya tahan pemakaian 

8 Perawatan mudah 

 

Wawancara dilakukan dengan expert yang mempunyai pengalaman dibidang tersebut.  

Hasil dari wawancara penelitian akan dilihat pada modus derajat kepentingan untuk 

dijadikan acuan kebutuhan konsumen. Atribut yang telah menjadi kebutuhan konsumen 

akan dijabarkan menjadi karakteristik teknis. Karakteristik teknis akan dijadikan acuan 

pembuatan kebutuhan konsumen.  

 

4.1.3 Identifikasi Kebutuhan Operator 

Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh operator 

(user) untuk mendapatkan informasi data tentang apa saja yang diperlukan dalam 

melakukan proses pemansan nira. Pengumpulan data ini diawali dengan cara mellihat 

proses pembuatan gula dengan nira dan setelah itu melakukan sesi wawancara untuk 

mengetahui beberapa hal agar lebih detail mengenai proses dan juga alat apa saja yang 

pakai. Untuk menentukan spesifikasi produk pemanas nira tebu yang akan di buat nanti 

fungsi yang diinginkan dari hasil wawancara yang telah dibagikan diolah dengan 

menggunakan metode TRIZ dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi fitur matrik kontradiksi TRIZ yang mempresentasikan 

fungsi-fungsi yang diinginkan oleh operator (user). 

2. Membuat serta menentukan alternatif-alternatif solusi yang tepat (inventive 

principles) dari matrik kontradiksi TRIZ yang memberikan beberapa inventive 

principles. 

3. Penerapan alternatif solusi yang telaah dibuat untuk digunakan dalam setiap 

fungsi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Hasil perancangan Atribut Wawancara Kebutuhan konsumen (lanjutan) 
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Berikut merupakan rekapitulasi hasil dari pengumpulan data awal:  

 

Tabel 4.2 Identifikasi Keingingan User 

No Permasalahan   Keinginan  

1. Waktu proses pemanasan lebih 

lama 

  Proses pemanasan nira agar 

lebih cepat 

 

2. Biaya operasional mahal   Biaya operasional lebih murah  

3. Terbatasnya kapsitas 

pemanasan nira 

  kapasitas penampungan nira 

agar lebih besar 

 

4. Alat yang ada sekarang lebih 

rumit 

  Alat lebih sederhana dan 

mudah dioperasikan 

 

5. Alat yang dipakai sering pecah   Menggunakan bahan yang 

lebih baik 

 

6. Alat yang dipakai kurang aman   Perlu alat yang lebih aman dan 

mengurangi resiko. 

 

 

Setelah didapatkannya data tentang permasalahan serta keingingan dari expert 

maka kemudian akan dilakukan analisis fungsi dari apa saja yang dibutuhkan pengguna 

tersebut, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 6 fungsi atau aspek yang 

dibutuhkan untuk pengembangan alat pemanas nira yang akan diteliti, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Proses pemanasan nira lebih cepat 

2. Biaya operasional lebih murah  

3. kapsitas yang dipakai lebih besar agar mampu menampung nira lebih banyak. 

4. Alat yang pakai mudah digunakan 

5. Menggunakan bahan material yang lebih kuat 

6. Alat yang digunakan lebih aman 
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4.2 Pengolahan Data 

 

4.2.1 Hasil Metode TRIZ 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan spesifikasi produk akhir pada 

pengembangan alat pemanas nira tebu yang diinginkan diolah menggunakan metode 

TRIZ dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Identifikasi fitur matrik kontradiksi TRIZ yang mempresentasikan fungsi yang 

diinginkan oleh pengguna atau responden. 

2. Menentukan alternative solusi yang tepat (inventive principles) dari 2 matriks 

kontradiksi TRIZ yang memberikan beberapa inventive principles. 

3. Melakukan penerapan alternative solusi yang digunakan untuk setiap fungsi. 

 

4.2.1.1 Worsening Feature 

Berikut ini adalah worsening feature yang akan terjadi bila mana fungsi yang diinginkan 

diterapkan pada pengembangan alat pemanas nira tebu yang akan dibuat: 

 

Tabel 4.3 Worsening Feature 

No Fungsi yang diinginkan Worsening Feature (Dampak Negatif) 

1 Proses pemanasan nira lebih cepat Temperature (17) 

2 Biaya operasional lebih murah Difficulty of detecting and measuring (37) 

3 Kapasitas alat lebih besar Volume of moving object (7) 

4 Alat mudah digunakan Area of moving object (5) 

5 Menggunakan material yang lebih 

kuat 

Weight of stationary object (2) 

6 Alat yang digunakan lebih aman Object generated harmful factor (31) 
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4.2.1.2 Improving Feature 

Setelah didapatkan improving feature dari setiap fungsi yang ada, lalu menentukan 

improving feature yang sesuai dengan fungsi yang ada: 

 

Tabel 4.4 Improving Feature 

No Fungsi yang diinginkan Improving Feature (Dampak Positif) 

1 Proses pemanasan nira lebih cepat Productivity (39),  

2 Biaya operasional lebih murah Waste of energy (22) 

3 Kapasitas alat lebih besar Shape (12), use energy by moving object 

(19)  

4 Alat mudah digunakan Ease of operation (33) 

5 Menggunakan material yang lebih 

kuat 

Reliability (27) dan strength (14) 

6 Alat yang digunakan lebih aman External harm affect the object (30) 

 

4.2.1.3 Matriks Kontradiksi TRIZ 

Dalam tahapan ini menentukan kontradiksi yang terjadi antara imroving feature dan 

worsening feature dari fungsi yang diinginkan. Titik tengah antar elemen-elemen akan 

mendapatkan hasil inventitive principles yang merupakan alternatif-alternatif solusi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan trade-off yang terjadi, berikut alternativ solusi yang 

didapatkan:  

 

Tabel 4.5. Inventive Principles 

No Fungsi yang 

diinginkan 

Improving Feature 

(Dampak Positif) 

Worsening 

Feature 

(Dampak 

Negatif) 

Inventitive Principles 

1 Proses 

pemanasan 

nira lebih 

cepat 

Productivity (39),  Temperature (17) The other way round 

(13), spherodaility 

(14), disacarding an 

recovering (34), 
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No Fungsi yang 

diinginkan 

Improving Feature 

(Dampak Positif) 

Worsening 

Feature 

(Dampak 

Negatif) 

Inventitive Principles 

parameter change 

(35), 

2 Biaya 

operasional 

lebih murah 

Waste of energy 

(22) 

Difficulty of 

detecting and 

measuring (37) 

 Self service 

(25),skipping (21), 

phase transition (36). 

3 Kapasitas alat 

lebih besar 

Shape (12), use 

energy by moving 

object (19)  

Volume of moving 

object (7) 

Merging (5), 

intermediary (24), 

parameter changes 

(35) 

4 Alat mudah 

digunakan 

Ease of operation 

(33) 

Area of moving 

object (5) 

Local quality (3), 

nested doll (7), 

universality (6), the 

other way round (13). 

5 Menggunakan 

material yang 

lebih kuat 

Reliability (27) dan 

strength (14) 

Weight of 

stationary object 

(2) 

Copying (26), cheap 

short-living object 

(27), flexible shell and 

thin films (30). 

6 Alat yang 

digunakan 

lebih aman 

External harm 

affect the object 

(30) 

Object generated 

harmful factor 

(31) 

blessing in disguise 

(22). 



 
 

4.2.1.4 Penerapan Inventive Principles Tiap Fungsi 

 

Dari hasil Improving dan Worsening didapatkan hasil dari matriks kontradiksi dan didapatkan solusi dan pengaplikasian dari perinsip-perinsip 

yang dipilih.  

 

Tabel 4.6 Penerapan Inventive Perinciples Tiap Fungsi 

No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

1. Proses 

pemanasan 

nira lebih 

cepat 

Pemanasan 

lebih cepat 

Suhu susah 

dikontrol 

Productivity 

(39) 

Temperature 

(17) 

The other way round 

(13), spherodaility 

(14), discarding an 

recovering (34), 

parameter change 

(35) 

Prinsip 14. Spheroidality  

a. Menggunakan 

permukaan atau 

bagian yang 

melengkung, dan 

bergerak dari 

permukaan datar 

ke bulat. 

b. Menggunakan 

gerakan linier ke 

gerakan rotary 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

Pada pengaplikasian 

yaitu pembuatan alat 

pemanas nira tebu 

kecepatan dalam 

proses pemanasan 

atau proses 

pemasakan 

menjadikan salah satu 

yang diutamakan 

karena proses yang 

ada saat ini 

membutuhkan waktu 

yang sangat lama. 

Digunakanlah pipa 

yang berukuran 5/8” 

dengan panjang 

sekitar 12 meter yang 

nantinya dipanaskan 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

dan dialiri dengan 

nira. 

2. Biaya 

operasional 

lebih murah 

Biaya 

operasional 

lebih murah 

Membutuhkan 

waktu dan 

operator lebih 

banyak 

Waste of 

energy (22) 

Difficulty of 

detecting and 

measuring (37) 

Self service (25), 

skipping (21), phase 

transition (36) 

Prinsip 25. Self – service 

a. Membuat benda 

dapat bekerja 

dengan sendiri 

tanpa ada usaha 

tambahan  

b. Menggunakan 

energy atau 

sumberdaya. 

Pada pengaplikasian 

yaitu dalam pembuatan 

alat pemanas nira tebu 

harus memenuhi atribut 

murah dikarenakan pada 

proses yang ada saat ini 

biaya produksi sangatlah 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

mahal dikarena proses 

poduksi yang sangat lama 

sehingga berdampak pada 

pengunaan bahan bakar 

dan kapsitas produksi 

yang terbatas. Oleh sebab 

itu dibuatlah dengan pipa 

stainless yang dibuat 

melengkung mengelilingi 

drum untuk memastikan 

semua permukaan 

stainless terkena panas 

api. 

3. Kapasitas 

alat lebih 

besar 

Volume 

dalam alat 

pemanas 

nira lebih 

besar 

Membutuhkan 

waktu lama 

Shape (12), use 

energy by 

moving object 

(19) 

Volume of 

moving object 

(7) 

Merging (5), 

intermediary (24), 

parameter changes 

(35) 

Prinsip 5 merging 

a. Menggabugkan 

benda serupa dan 

merakit menjadi 

bagian yang sama 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

untuk pekerjaan 

parallel. 

b. Membuat proses 

operasi alat 

secara parallel. 

Pada pengaplikasian 

yaitu pembuatan alat 

pemanas nira kapasitas 

yang besar sangatlah 

penting dikarenakan 

kapasitas yang ada saat 

ini sangat terbatas 

sehingga diperlukan alat 

dengan kapasitas yang 

begitu besar. Dibuat 

menggunakan pipa yang 

nantinya dialiri oleh nira 

secara terus menerus 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

sehingga nira yang 

dipanaskan menjadi lebih 

banyak. 

4. Alat mudah 

digunakan 

praktis Fungsi alat 

menjadi 

kurang 

Ease of 

operation (33) 

Area of moving 

object (5) 

Local quality (3), 

nested doll (7), 

universality (6), the 

other way round (13) 

Prinsip 3 Local quality 

a. Membuat struktur 

benda dari yang 

seragam menjadi 

tidak seragam  

b. Membuat setiap 

bagian dari fungsi 

objek dalam 

kondisi yang 

paling sesuai 

untuk operasinya. 

Pada pengaplikasian 

pipa hanya dibakar 

dengan api sehingga 

membuat pipa 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

tersebut panas dan 

dapat mengupkan air 

yang terkandung di 

dalam nira tersebut. 

5. Menggunak

an material 

yang lebih 

kuat 

Awet  Alat menjadi 

berat 

Reliability (27) 

dan strength 

(14) 

Weight of 

stationary object 

(2) 

Copying (26), cheap 

short-living object 

(27), flexible shell 

and thin films (30). 

Prinsip 26 copying 

a. Menggunakan 

objek yang tidak 

tersedia, mahal, 

rapuh diganti 

dengan Salinan 

yang lebih baik 

dan murah. 

b. Mengganti benda 

atau proses 

Pada pengaplikasian 

ini digunakan pipa 

stainless dan drum 

besi sehingga lebih 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

kuat dana wet dari 

pada menggunakan 

bahan yang lain. 

6. Alat yang 

digunakan 

lebih aman 

Aman  Menjadi lebih 

merepotkan 

External harm 

affect the 

object (30) 

Object generated 

harmful factor 

(31) 

blessing in disguise 

(22) 

Prinsip 22. Blessing in 

disguise  

a. Menggunkan 

faktor yang 

berbahaya untuk 

mendapatkan 

efek yang positif. 

b. Menghilangkan 

tindakan yang 

berbahaya 

sehingga dapat 

menyelesaikan 

masalah. 

Pengaplikasianya 

yaitu pada alat yang 
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No. Fungsi 
Yang Ingin 

Dinaikkan 

Yang Terkena 

Dampak 

Improving 

Feature 

Worsening 

Feature 

Matriks 

Kontradiksi 

Solusi Dan 

Pengaplikasian 

tertutup sehingga 

mengurangi 

kemungkinan cairan 

dari nira tebu terkena 

kotoran dan tidak 

diperlukan lagi proses 

pengadukan secara 

manual. 
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4.2.2 Desain Mesin 

Didapatkan desain alat pemanas nira tebu setelah melakukan proses perancangan dengan 

menggunakan metode TRIZ dengan divisualkan menggunakan aplikasi desain 3D 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.3 Desain alat pemanas 3D tampak atas 

 

 

Gambar 4.4 Desain alat pemanas 3D tampak depan 

 

Tabel 4.7 Penjelasan Foto Alat Pemanas Nira  

Bagian Ukuran Jumlah 

Drum 200 liter 1 

Pipa kecil  5/8 inc 2 

Pipa besar ¾ inc 2 
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Gambar 4.5 Alat Pemanas Tampak Samping 
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Gambar 4.6 Alat Pemanas Tampak Atas 

 

 
Gambar 4.7 Alat Pemanas Ketika Digunakan 

 

 

 

4.2.3 Spesifikasi dan Anggaran Biaya 

Berikut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu alat pemanas nira tebu. 

 

Tabel 4.8 Spesifikasi dan Anggaran Biaya 

Part Spesifikasi Jumlah Harga 

Drum  200 liter 1 140.000 

Pipa kecil  5/8”  2 188.000 

Pipa besar ¾” 2 192.000 

Roll  4 440.000 

Las   50.000 

Total   1.010.000 
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4.2.4 Perbandingan Mesin Pemanas Nira 

Mesin pemanas nira (sebelum) dan mesin pemanas nira (sesudah) dapat dibandingkan 

dalam segi waktu, mesin pemanas nira (sebelum) untuk mendapatkan suhu ±100℃ 

membutuhkan waktu ±2 jam. Sedangkan mesin nira (sesudah) untuk mendapatkan 

±100℃ membutuhkan waktu ±1menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mesin nira 

(sesudah) jauh lebih cepat dalam proses produksi disbanding dengan mesin nira 

(sebelum). 


