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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri gula merupakan salah satu industri yang strategis karena gula 

merupakan salah satu pendukung ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan 

pokok masyarakat. Secara historis, industri gula merupakan salah satu industri 

perkebunan tertua dan terpenting di Indonesia. Terdapat tiga jenis usaha 

perkebunan di Indonesia yaitu PR (Perkebunan Rakyat), PBS (Perkebunan Besar 

Swasta) dan PBN (Perkebunan Besar Negara). Menurut data Statistik Perkebunan 

Indonesia tahun 2015-2017 oleh Direktorat Jendral Perkebunan menyebutkan 

bahwa total luas area untuk semua jenis usaha perkebunan mencapai 453.456 ha 

dengan produksi mencapai 2.465.450 ton. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2016) yang berjumlah luas area 

445.520 ha dengan total produksi 2.222.971 ton.  

PG (Pabrik Gula) Mojo Sragen adalah salah satu industri gula di bawah 

naungan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) IX yang merupakan perusahaan 

penghasil gula kristal. Gula kristal adalah gula yang dihasilkan dari nira tebu yang 

dicampur dengan air dan komponen lainnya melalui beberapa proses. Sedangkan 

tetes adalah air sisa dari gula kristal setelah dilakukan pencucian antara nira kental 

dengan bahan kimia (Hasanah, 2013). PG Mojo Sragen menerapkan standar 

kualitas yang tinggi dalam kegiatan produksinya. Untuk menghasilkan produk 

yang berkualitas, berbagai perencanaan produksi dan sistem produksinya 

dilakukan dengan teknologi tinggi. Selain itu pengawasan yang tinggi juga 

dilakukan agar kualitas dari gula tersebut tetap terjaga. PG Mojo Sragen memiliki 

kapasitas giling sebesar 2500 TCD (Ton Cane per Day) dan akan melakukan 

penambahan kapasitas giling sebesar 1500 TCD, sehingga kini PG Mojo Sragen 

akan menuju kapasitas giling sebesar 4000 TCD (Ton Cane per Day).  

 Peningkatan kapasitas giling di PG Mojo Sragen menyebabkan perubahan 

nilai kekentalan nira yang dihasilkan. Dalam peningkatan kapasitas giling untuk 

meningkatkan kualitas gula, PG Mojo Sragen ingin mencapai nilai kekentalan 
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sebesar 330Be atau setara dengan 640Brix. Nilai kekentalan nira ini dapat diatur 

dengan evaporator. Evaporator dalam industri gula berfungsi untuk menguapkan 

air guna meningkatkan kekentalan nira. Terdapat beberapa penelitian yang 

menghubungkan kekentalan nira dan karakteristik perpindahan panas di 

evaporator. Dalam penelitian Storia dan Prabowo (2016) meneliti hubungan 

antara 0Brix terhadap karakteristik perpindahan panas. Penelitian ini, overall heat 

transfer coefficient (U) dihitung untuk mengetahui karakteristik perpindahan 

panas yang terjadi dengan menggunakan metode Dessin dan metode koefisien 

konveksi perpidahan panas. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah nilai U yang rendah dapat membuat titik didih nira menurun sehingga 

didapatkan nira yang terkonsentrasi.   

Ahmad, Shah dan Khan (2016) meneliti tentang perpindahan panas yang 

terjadi pada climbing film evaporator. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

variable tekanan, suhu, aliran uap terhadap overall heat transfer coefficient (U) 

dengan menggunakan metode Analisa of Variance (ANOVA). Hasil analisa 

ANOVA menyebutkan bahwa suhu, tekanan dan aliran uap pada climbing film 

evaporator sangat berpengaruh signifikan terhadap nilai U.  

Chantasiriawan (2016) meneliti model evaporator dengan sistem 

quadruple effect dan juice heater dengan menggunakan variasi luas permukaan. 

Kedua objek ini menganalisa luas permukaan (A) terhadap nilai tekanan (p), laju 

aliran uap (mb,I ) bleeding dan konsentrasi nira (x) dengan masing-masing effect 

yang ada. Hasil penelitian ini kedua variable tetap tersebut sangat berpengaruh 

terhadap  effek pertama pada heater juice yang disimbolkan dengan Ah,1, 

sedangkan jumlah gula dalam konsentrasi nira dan tekanan uap sangat 

berpengaruh terhadap evaporator 1 (E1) daripada permukaan evaporator lainnya.  

 Dalam penelitian ini, pengaruh kekentalan nira terhadap karakteristik 

perpindahan panas pada Robert evaporator akan dianalisis. Karakteristik 

perpindahan panas meliputi temperatur uap pemanas, temperatur nira, koefisien 

perpindahan panas, besar perpindahan panas yang terjadi dan luas area 

pemanasan. Secara garis besar, metode yang akan digunakan adalah dengan 

mengaplikasikan analisa termodinamika dan perpindahan panas. Dengan 

mengetahui karakteristik perpindahan panas yang terjadi, maka luas pemanasan 
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yang optimum dari tube pada evaporator dapat diketahui sehingga kekentalan nira 

330Be atau 610Brix dapat tercapai.  Oleh karena itu maka perusahaan PG Mojo 

Sragen dapat mengevaluasi dan meninjau kembali desain evaporator yang 

digunakan guna mencapai kekentalan nira yang diinginkan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yaitu 

bagaimana pengaruh kekentalan nira terhadap karakteristik perpindahan panas 

meliputi temperatur uap pemanas, temperatur nira, koefisien perpindahan panas, 

besar perpindahan panas yang terjadi dan luas area pemanasan yang terjadi dalam 

mengevaluasi desain evaporator guna mencapai 330Be atau 610brix ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kekentalan nira terhadap karakteristik perpindahan panas meliputi 

temperatur uap pemanas, temperatur nira, koefisien perpindahan panas, besar 

perpindahan panas yang terjadi dan luas area pemanasan yang terjadi dalam 

mengevaluasi desain evaporator guna mencapai 330Be atau 64%brix. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari adanya penelitian skripsi atau tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

• Hasil temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya teori yang 

berhubungan dengan Manajemen Rekayasa khususnya dalam 

efektivitas peralatan industri.  

• Menambah wawasan bagi Manajemen Rekayasa tentang peralatan 

industri khususnya evaporator  
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• Untuk mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia pendidikan 

dan industri untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 

tinggi.  

2. Bagi Perusahaan 

• Hasil analisis yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan 

kegiatan observasi skripsi dapat dijadikan masukan untuk perusahaan 

terkait dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.  

• Dapat memecahkan permasalahan di industri terkait khususnya di 

stasiun penguapan industri gula.  

3. Bagi Mahasiswa 

• Mahasiswa dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada 

pada stasiun penguapan industri gula terkait dengan keilmuan 

Manajemen Rekayasa yaitu mengenai manajemen dan teknik 

• Mahasiswa memahami peran dan aplikasi dari disiplin ilmu 

Manajemen Rekayasa melalui penelitian yang diajukan.  

• Mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai alat-alat khususnya 

evaporator di industri gula.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini terlalu luas jika dianalisis 

secara menyeluruh. Oleh karena itu, agar masalah tidak melebar perlu adanya 

pembatasan permasalahan untuk penelitian ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini tidak membahas masalah biaya dan material 

2. Jenis evaporator yang dibahas hanya tipe Robert kalandria 

3. Evaporator yang diteliti berlokasi di PG Mojo Sragen 

 

1.6 Asumsi Penelitian 

Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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1. Evaporator beroperasi dalam kondisi steady state  

2. Heat transfer antara evaporator dengan sekeliling diabaikan (tidak ada 

losses yang terjadi) 

3. Energi kinetik dan energi potensial diabaikan.  

4. Tidak terdapat kerja dalam sistem 

5. Aliran tube di dalam evaporator adalah  fully developed flow 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, batasan masalah, asumsi dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi gambaran tentang nira, stasiun penguapan (evaporasi), 

bejana penguapan (evaporator), multiple effect evaporator, analisis 

perpindahan panas di evaporator dan penelitian terkait.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan penelitian secara umum, kerangka penelitian dan 

tahapan penelitian.  

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan 

mengenai karakteristik perpindahan panas pada evaporator tipe kalandria  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan 

dan berisi saran-saran yang akan dilakukan selanjutnya.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan.  


