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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Terminologi Judul 

Proposal Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Alat Pembuat 

Cincau untuk Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya 

Memberdayakan SDM dengan penjalasan sebagai berikut: 

Perancangan : “Proses,cara,perbuatan merancang” 
1
 

Alat  : “Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu”
1
 

Pembuat  : “Proses, cara” 
1
 

Cincau : “Tumbuhan yang daunnya dapat diperas menjadi 

kental untuk isi minuman” 
1 

Untuk : “(1) kata depan untuk menyatakan bagi  (3) tujuan 

atau maksud; bagi” 
1
 

Industri : “kegiatan memproses atau mengolah barang 

dengan menggunakan sarana dan peralatan” 
1
 

Rumah Tangga : “Berkenaan dengan urusan kehidupan dalam 

rumah seperti berkenaan dengan keluarga” 
1 

Sebagai : “(1) p kata depan untuk menyatakan hal yg serupa; 

sama; semacam (itu); (2)kata depan untuk 

menyatakan perbandingan; seperti; seakan-akan” 
1
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Upaya : “Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb)” 

1
 

Memberdayakan : “Membuat atau kemampuan melakukan sesuatu 

atau kemampuan bertindak” 
1
 

SDM : “Singkatan dari Sumber Daya Manusia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 (KBBI.org n.d.)   
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1.2 Latar Belakang Perancangan 

Indonesia merupakan Negara terbesar di Asia Tenggara Maritim 

dan tercatat sebagai Negara terbesar ke-16 di dunia, dan memiliki 

penduduk yang tergolong besar (238 juta orang). Walaupun Negara 

Indonesia sangat luas, perkembangan dalam sektor pembangunan 

infrastruktur sudah sangat baik sampai pada tahun 1990. Akan tetapi 

pada sektor perekonomian dan perkembangan teknologi, masyarakat 

indonesia belum sepenuhnya mengerti dibandingkan dengan Negara – 

Negara maju di Asia Tenggara. Keterlambatan yang dimiliki oleh 

Indonesia sudah cukup membawa Indonesia mencapai keterpurukan di 

krisis moneter tahun 1998. Salah satu sebab dan akibat yang belum 

bisa ditangani di Indonesia dalam langkahnya untuk menjadi Negara 

maju adalah pendapatan rakyat yang tergolong kecil dan banyaknya 

penduduk Indonesia yang belum sepenuhnya menjadi tenaga kerja 

terdidik. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya rakyat 

miskin yang hidup dibawah taraf kehidupan yang layak. Studi Badan 

Pusat Statistik di tahun 2010 di daerah Jakarta Barat, menyatakan 

bahwa rakyat miskin mencapai 33.558 KK dari jumlah penduduk 

1635.275 orang. Penetapan UMR di Indonesia pun memang sudah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di setiap daerah, namun 

mengingat semakin mahalnya biaya sekolah bermutu mengakibatkan 

banyaknya anak – anak yang putus sekolah. Hal ini tidak bisa 

dipungkiri menjadi hambatan besar untuk generasi penerus bangsa 
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Indonesia. Harus ada peningkatan taraf hidup dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat bagi sebagian besar rakyat Indonesia.  

Pemerintah Indonesia dewasa ini sudah menggalakkan program 

Corporate Social Responsibility atau CSR yang dibebankan kepada 

semua perusahaan – perusahaan baik besar maupun kecil di Indonesia. 

Hanya saja kendala yang ada adalah kurang dalamnya bentuk aksi dari 

CSR ini dikarenakan keterbatasan tenaga kerja yang benar – benar 

mampu melakukan riset akan kebutuhan mendasar yang bisa 

dipecahkan melalui program CSR ini dan perlu adanya sebuah 

sinergisitas antara berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan 

maupun masyarakat sendiri sebagai targetnya untuk benar – benar 

menjawab permasalahan kemiskinan yang sudah semakin rumit ini. 

Solusi kecil untuk memajukan perekonomian masyarakat yaitu 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada salah satunya adalah 

memanfaatkan daun cincau hijau untuk diproduksi menjadi cincau 

hijau yang layak dikonsumsi. Sejak lama daun cincau mempunyai 

manfaat yang baik untuk manusia. Menurut penelitian Guru Besar 

Fakultas Kedokteran UGM Prof Dr Sardjito pada 1966, kandungan zat 

yang terdapat di dalamnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. 

Selain itu, cincau juga bisa mencegah dan mengobati penyakit 

pembuluh darah jantung (kardiovaskular), tekanan darah tinggi, 

penyakit lambung, sariawan, dan panas dalam. 
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Kendala-kendala dalam memproduksi cincau saat ini yaitu 

penggunaan air rebus sebagai ganti air bersih, air rebusan tersebut 

kurang sehat untuk dikonsumsi dan produksi cincau menggunakan 

tangan dianggap masyarakat perkotaan sebagai makanan yang kurang 

sehat. 

1.3 Konsep Awal 

Studi kasus ini mengambil sebuah lokasi di daerah Jakarta 

Barat yaitu di Patra Tomang Raya 1, studi kasus diarahkan kepada 

peran aktif masyarakat sekitar untuk menggalakan sebuah lapangan 

kerja yang mampu membantu kebutuhan mereka. Dalam studi 

kasus ini interaksi sosial diperhatikan dengan fokusnya adalah 

orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki 

pekerjaan tetap, seperti pembersih kali yang bertugas 

membersihkan pinggiran kali di Patra tomang raya,dan para 

pengumpul barang bekas yang biasa beroprasi di sekitar daerah 

patra tomang raya. Kedua kelompok sosial ini adalah golongan 

yang tidak memiliki pekerjaan tetap karena tidak tergabung ke 

dalam sebuah sistem kerja yang terstruktur. Tidak hanya itu saja, 

kedua golongan ini dianggap tidak bermanfaat, akan tetapi tujuan 

yang mereka kerjakan sebenarnya lebih bermanfaat untuk 

kedepannya. Pemikiran tersebut diakibatkan oleh pola pikir orang-

orang yang tidak memandang jauh kedepan dampak dari perbuatan 

yang mereka lakukan.  
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Studi kasus ini berupaya untuk memberdayakan golongan – 

golongan seperti ini di sebuah wilayah yang tidak jauh dari tempat 

tinggal mereka, yaitu Patra Tomang Raya I. Usaha 

memberdayakan ini diwujudkan ke dalam sebuah bentuk lapangan 

kerja yang membutuhkan beberapa kelompok pekerja yang di 

kordinir oleh salah satu ketua RT atau RW setempat untuk 

mengalokasikan tenaga kerja yang tepat dan memiliki penghasilan 

yang cukup untuk menopang kehidupan mereka. 

 

Konsep bisnis yang akan diterapkan adalah konsep bisnis 

berbasis koperasi, dimana saat ini pemerintah menyediakan dana 

1,6 triliun untuk usaha yang jelas dan mempunyai kepemilikan 

serta data-data yang mendukung untuk dipinjamkan modal dari 

pemerintah dan untuk mendapatkan kredit mikro dengan syarat 

ringan yaitu usahanya layak,dan pemberian kredit ini juga tidak 

memerlukan kolateral atau jaminan serta bunga yang akan 

dikenakan maksimal 16 persen setahun. Konsep bisnis yang 

menggunakan skema Koperasi ini menitik beratkan keterlibatan 

masyarakat sekitar untuk saling kerjasama dalam membangun 

sebuah usaha kecil, sekaligus membantu masyarakat menuju 

masyarakat mandiri dan teroganisir. 

Konsep yang ditawarkan adalah penggunaan koperasi 

sebagai basis utama bisnis ini, dikarenakan pinjaman dana oleh 
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pemerintah harus mempunyai keterangan-keterangan yang tepat 

dan memiliki alur pekerjaan yang terencana. Konsep ini diperkuat 

dengan beberapa opini dan fakta lapangan mengenai struktur dan 

kondisi lapangan serta kehidupan masyarakat dewasa ini. Dimulai 

dari tingkat kesulitan mencari nafkah karena mereka ingin 

mempunyai penghasilan dengan cara cepat tanpa memerperdulikan 

sekitarnya. Nantinya sistem usaha mikro yang dikordinir oleh 

koperasi setempat akan di bagi-bagi menjadi beberapa bagian agar 

koordinir usaha mikro ini dapat merata dan berjalan dengan baik. 

Kegiatan usaha mikro pembuatan cincau hijau dari proses 

tanamannya hingga menjadi cincau hijau layak konsumsi tidak 

memerlukan pendidikan yang tinggi atau semacamnya, tapi 

pengetahuan umum yang bisa didapat dari pengalaaman sehari-hari 

dan dari kemauan mereka sendiri untuk maju dan berkembang. 

Dengan kata lain bisnis pembuatan cincau hijau ini bisa dilakukan 

oleh mereka yang mau berjuang di ibukota Jakarta dan peluang ini 

dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

Peluang usaha ini memiliki prospek kedepan yang cukup 

menjanjikan dikarenakan sekarang ini banyak orang yang mencari 

makanan sehat dengan kaya manfaat terutama untuk kesehatan, 

dan manfaatan makanan dari tanaman cincau hijau cukup besar 

untuk kesehatan dan menjadi makanan organik yang sehat dan 

layak untuk dikonsumsi dan bahan utamanya untuk produksi 
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cincau hijau ini yang berupa tanaman cincau perdu dapat 

dikembang biakan dengan mudah di berbagai tempat dengan 

mempunyai tanah dan tersiram dengan air maka tanaman ini dapat 

tumbuh dengan baik dan pengolahan dari tanmaan cincau menjadi 

makananan mudah pembuatannya, dan yang perlu dijaga di dalam 

pembuatannya adalah kebersihan dan tidak menggunakan bahan 

kimia maupun pencampuran lain dalam proses pembuatannya.  

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Perancangan sistem ini memiliki tujuan yaitu: 

a. Memberikan solusi permasalahan nasional dimulai dari 

sektor ekonomi kecil yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat sebagai produsen sekaligus 

konsumen. 

b. Meningkatkan mutu sumber daya manusia setempat 

dengan menaikan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. 

c. Membantu usaha perusahaan dalam program Company 

Social Responbility. 
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1.5 Batasan Konsep 

Perancangan ini merupakan studi kasus di wilayah patra 

tomang raya 1, jakarta barat. Konsep ini dibatasi pada sektor koperasi 

dengan menggunakan dana pemerintah yang dipakai untuk proses 

produksi ( Patra Tomang raya). Area observasi dan pengumpulan data 

dibatasi pada area studi kasus tersebut. Sedangkan untuk memproduksi 

cincau hijau, menggunakan alat sederhana dengan penggerak manual. 

  

1.6 Sistimatika Penulisan 

Sistim penulisan paper ini akan dibahas melalui beberapa tahap 

secara rinci, sistim penulisan akan dijelaskan dalam beberapa bab 

penjelas, yakni: 

• Bab 1, berisi tentang: Terminologi judul, latar belakang 

perancangan, konsep awal, tujuan perancangan, batasan konsep, 

sistimatika penulisan dan metode pengumpulan data. 

• Bab 2, berisi tentang: Data primer dan data sekunder, analisa 

permasalahan, batasan masalah, QFD I. 

• Bab 3, berisi tentang : Kriteria desain, QFD II, basic structure, 

quantified structure, tema dan studi life style. 

• Bab 4, berisi tentang: Sketsa ide, alternatif desain, sketsa detail, 

studi ergonomi, studi material, studi warna, studi kontruksi, studi 

teknologi dan studi biaya. 

• Bab 5 berisi tentang:  final design, spesifikasi, gambar teknik, 

masalah yang belum terpecahkan, dan kesimpulan 
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1.7   Metode Pengumpulan Data 

  Dalam perancangan produk ini, diperlukan berbagai data-

data pendukung dari berbagai sumber dan referensi agar produk yang 

dihasilkan baik. Beberapa cara yang dilakukan dalam pengambilan 

data antara lain: 

 

  1.7.1 Data Primer 

Data diambil dari survey di beberapa tempat seperti: 

  1.Daerah Patra Tomang Raya 1 

  2.Ubud permai 

o Pengambilan gambar berupa foto di Patra Tomang Raya. 

 

1.7.2 Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder diambil dari buku-buku referensi 

sebagai acuan dan pencarian data di internet. 

- Data jenis-jenis tanaman cincau 

- Data mengenai manfaat cincau hijau 

- Data mengenai fungsi koperasi 

- Data tentang ergonomi The Measure of Man and Woman 

dan Dimensi manusia dan Ruang Interior. 

- Data tentang warna Color Harmony Workbook 


