
 
 

 

BAB V 

 

 

PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Analisis Fungsi Desain  

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kebutuhan / keinginan pengguna, dihasilkan 

beberapa atribut yang nantinya dapat dipilih. Atribut atribut yang dapat dimungkinkan 

untuk dijadikan sebagai masukan pada tahapan metode TRIZ untuk selanjutnya 

didapatkan desain yang memenuhi keinginan pengguna mesin pemanas nira tebu . Atribut 

yang dipilih pada penelitian ini antara lain:  

1. Proses Pemanasan Nira Lebih Cepat 

Atribut cepat panas pada atribut ini dapat dilihat bahwa pengguna menginginkan 

proses pemasnasan nira tebu dapat lebih cepat dikarenakan alat yang ada saat ini 

membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dibutuhkan agar dalam proses pemanasan 

tidak perlu membutuhkan waktu yang lama sehingga proses produksi hingga akhir 

dapat diproses lebih cepat. 

2. Biaya Operasional Murah 

Atribut murah pada atribut ini dapat dilihat bahwa pengguna merasa bahwa alat 

pemanas nira tebu saat ini cukup terjangkau dan juga mampu digunakan 

menggunakan bahan bakar apa saja . hal ini cukup penting dikarenakan dapat 

menekan biaya produksi dan juga menghemat waktu operasional. Hal ini sangat 

berguna untuk menggunakan bahan bakar dari limbah sekitar sehingga dapat 

menjaga lingkungan tetap bersih dan mudah ditemukan.  

3. Kapasitas Alat Lebih Besar 

Atribut kapasitas pada atribut ini dapat dilihat bahwa pengguna menginginkan alat 

yang kapasitasnya besar, karena alat yang ada saat ini mempuyai kapsitas 

produksi yang sangat terbatas sehingga produk yang dihasilkan sangatlah kurang. 

Jika nira pada musim tertentu sangat banyak menyebabkan proses pemanasan nira 

dapat dikerjakan 2 kali dalam sehari. 
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4. Mudah Digunakan 

Atribut Mudah digunakam pada atribut ini dapat dilihat bahwa pengguna 

menginginkan alat pemanas ini dapat digunakan oleh siapa saja. Antara 

perempuan ataupun laki laki hal ini penting karena agar lebih cepat tanpa 

menggangu proses produksi. Dan juga alat ini menggunakan cara kerja yang 

mudah dipahami oleh siapapun.  

5. Menggunakan Material Yang Kuat Dan Awet 

Atribut awet pada atribut ini dapat dilihat bahwa pengguna menginginkan alat 

yang digunakan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Alat yang ada 

saat ini hanya dapat digunakan dalam waktu yang sangat singkat jika digunakan 

secara terus menerus karena rawan pecah. Oleh karena itu dibutuhkan alat yang 

mempunyai daya tahan yang sangat baik untuk mengurangi tingkat kerusakan. 

6. Aman 

Atribut Aman pada atribut ini dapat dilihat bahwa pengguna menginginkan alat 

yang aman dalam hal keselamatan kerja maupun dalam hal kebersihanya. Saat ini 

alat yang sudah ada kurang memadahi untuk tingkat keselamatan maupun tingkat 

kebersihan. Disebabkan karena alat yang ada saat ini dipanaskan diatas api lalu 

nira yang ada didalamnya harus tetap diaduk agar tidak gosong. Uap panas yang 

keluar keatas dapat mengenai tangan yang menyebakan tangan menjadi panas dan 

juga di tempat yang terbuka memungkin benda apa saja dapat tercampur secara 

tidak sengaja.   

 

5.2 Analisa Penerapan Inventive Principles 

 

5.2.1 Atribut Pemanasan Lebih Cepat 

Prinsip 14. Spheroidality  

c. Menggunakan permukaan atau bagian yang melengkung , dan bergerak dari 

permukaan datar ke bulat. 

d. Menggunakan gerakan linier ke gerakan rotary 

 

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 
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berukuran 5/8” dengan panjang sekitar 12 meter yang nantinya dipanaskan dan dialiri 

dengan nira. 

 

5.2.2 Atribut Murah 

Prinsip 25. Self – service 

c. Membuat benda dapat bekerja dengan sendiri tanpa ada usaha tambahan  

d. 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 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. Dan juga pipa yang sudah berbentuk 

lingkaran yang ada didalam drum dibuat melingkar kebawah sehingga pipa tersebut dapat 

dialiri oleh nira tebu. 

 

5.2.3 Atribut Kapasitas 

Prinsip 5 merging 

c. Menggabugkan benda serupa dan merakit menjadi bagian yang sama untuk 

pekerjaan parallel. 

d. 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 sehingga nira yang dipanaskan menjadi 

lebih banyak. 

 

5.2.4 Atribut Mudah Digunakan 

Prinsip 3 Local quality 

c. Membuat struktur benda dari yang seragam menjadi tidak seragam  
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d. Membuat setiap bagian dari fungsi objek dalam kondisi yang paling sesuai untuk 

operasinya. 

 

Pada pengaplikasian pipa hanya dibakar dengan api sehingga membuat pipa 

tersebut panas dan dapat mengupkan air yang terkandung di dalam nira tersebut. Alat ini 

menggunakan konsep yang sangat sederhana sehingga dapat dipahami dengan mudah 

oleh siapapun. Dan juga untuk mengopersikanya sendiri tidak membutuhkan 

keterampilan khusus untuk menjalankan alat ini sesuai dengan fungsinya. 

 

5.2.5 Atribut Menggunakan Material yang Kuat 

Prinsip 26 copying 

c. Menggunakan objek yang tidak tersedia, mahal, rapuh diganti dengan Salinan 

yang lebih baik dan murah. 

d. Mengganti benda atau proses 

 

Pada pengaplikasian ini digunakan pipa stainless dan drum besi sehingga lebih 

kuat dan awet dari pada menggunakan bahan yang lain. Dan juga alat yang ada saat ini 

hanya menggunakan bahan dari tanah liat yang dibentuk seperti gentong kemudian 

dipanaskan sehingga menyebabkan rawan pecah.  

 

5.2.6 Atribut Aman 

Prinsip 22. Blessing in disguise  

c. Menggunkan faktor yang berbahaya untuk mendapatkan efek yang positif. 

d. Menghilangkan tindakan yang berbahaya sehingga dapat menyelesaikan masalah. 

 

Pengaplikasianya yaitu pada alat yang tertutup sehingga mengurangi 

kemungkinan cairan dari nira tebu terkena kotoran dan tidak diperlukan lagi proses 

pengadukan secara manual yang dapat menyebabkan tangan menjadi kepanasan akibat 

dai uap dan udara panas dari kompor.  
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5.3 Prinsip Kerja Alat 

 

Mesin pemanas nira ini dapat dikerjakan dengan satu operator guna memastikan suhu 

apakah dapat sesuai atau tidak. Cara kerja alat ini yaitu terdapat dua pipa yang besar dan 

kecil, pipa kecil digunakan untuk aliran nira tebu sedangkan pipa besar untuk jalan aliran 

udara panas dari proses pemanasan tersebut. Pada awalnya dilakukan proses pembakaran 

dibawah drum menggunakan kompor ataupun menggunakan kayu bakar lalu dimasukan 

aliran nira tebu yang sebelumnya sudah disiapkan ke lubang pipa yang kecil dan diujung 

pipa bawah diberi penampungan nira yang telah melewati proses pemanasan didalam 

pipa.  

 

Sedangkan pipa yang besar digunakan untuk menyemprotkan udara panas yang 

berasal dari dalam drum di tiup menggunakan kipas di ujung pipa bagian atasnya. 

Sedangkan pipa bagian bawahnya di tabrakan dengan nira yang dari bawah. Nira yang 

keluar dari pipa kecil haruslah bersuhu maksimal 90 derajat celcius. Dan masuk ke proses 

selanjutnya.  

 

5.4 Dampak Desain Alat Usulan 

 

Sebelumnya pada proses bisnis pengolahan tebu bagian pemanasan membutuhkan waktu 

yang sangat lama yaitu sekitar 2-3 jam tergantung dari banyaknya jumlah nira yang ada. 

Sekarang ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk sekali proses pemanasan 

nira sehingga lebih cepat dan mudah. Selain itu pengguna selalu mengaduk nira yang 

dipanaskan agar nira mendapatkan panas yang merata sehingga menjadi tidak gosong dan 

juga panasnya juga dapat mengakibatkan tangan dan mata dapat kepanasan. Setelah 

adanya alat ini tanpa perlu repot lagi untuk mengaduknya karena nira ini dengan 

sendirinya dapat mengalir dari lorong lorong pipa.  

 

Dengan proses sebelumnya yang begitu lama mempengaruhi jumlah bahan bakar 

yang digunakan sehingga dapat menambah biaya operasional yang tentu menyebabkan 

bertambahnya biaya produksi. Adanya alat ini menyebabkan waktu pemanasan lebih 

cepat dan juga dapat menghemat bahan bakar. Sebelum adanya alat ini proses pemanasan 

nira hanya dapat dipenuhi beberapa liter nira saja dikarenakan tempat untuk memasak 
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nira ini sangatlah kecil dan terbatas. Setelah adanya alat ini dapat dimungkinkan nira yang 

dipanaskan lebih banyak dari sebelumnya. 

 


