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Bagi karya$/En yang baru dit€rim8 di pabrik egla pada umumaya wajib
mcngihti peldihm kcrja, scbclum melatsanakan kerja yang s€sugguhya di pabtik
gub. Sclads ini sist€tn peletihan di pabdt gula dihhkm s€cara maoual dalan arti
bclum mcngguaakan sisitcm komputcrisasi. BGTitu puta bagi sisndpelajr di sekolah
pcngotrhm g61q para siswa mcmpelajari ristcm pcngolaban gula melalui gambar dan
rbma yang dibuat sccara manuel. De$at diUeyangtaa bctapa sulitrya mcmpclajari
dm membayangkan suatu prcs€s p€mbuatao gula bila bafl1ra dilahkan seoara ftmual
dar posti atan mc,makan waktu yaog lcbih lma rmurk mcmahami dan mmgtin
olrann mengahitratkan kejcouban bagi siswa D€ogan adanya sistqn kompilerisasi
natrt pcngol"hen dats ditudary dcngan sistein Conputer Aided Insfinrtio ( C A I )
dihardpkan dapot membantu menyalesaikan masalah pcogajaran dan pelatihao' dan
juga scgala infumasi yaog dibutubkan &pat diperolch scoara c€ld dan t€pat

nerdasa&n permasala$ao di atas mata tugas athir ini 'krn dibuat suatu sistem yang
dapat diperguoatan rmtuk mcngamati proses pe,4guapan nira di psbrik ggla Adapun
trjuao dari sistem ini adal'h rmtuk meinbaatu dalam mempelajari sist€m
penguaptao nira di pabrik gula bagi sisiwa (karyaunn ba'u) di pebdt gula rrrtnk
mcmberi pelatihan. Dalam pembuatan Bistcm ird ada dua dagar pcagctahuan yatrg
harus dipclajari, yaiu proscs pc,mbuatan gula (thusustya proscs pcnguapo$ nira) &n
Comput€( Aidcd Instsuctim (pen&jran bc6mtuan kmputcr). Proses pcnguapan
nira tcbu ini dilakukatr pada stasiun pcilguapa& tujuan dari pcngaupao ini adalah
penguapan air yang sebanyae-barya&n3a yang tcrlondung dalam nirajcrnib, sehiagga
dipcroleh nira kertal. Comptcr Aidcd Inshuction salah satu
psnanhagn kornputer dalam bidang pentidikan dan menrpakan sistcm kmputer
yag dapat menyampaikan pargajaran secera lang$mg kepada u8€r melalui cara
bcrinteraksi dcgan materi pangajaraa (p€latihan) yang rclah diprogramkan.
Uaodologi perancangan p€raoglrat ajar ini dengan mcngguoaean bahasa
pcmrograman (bahasa p€onogram '.ary digunakan adalah Tubo Pascal 7).

Hasil dari tugas affiir ini bcrtrya sistan proscs pcnguapar nira yang tqbagi
pada tigp bagian utam. yaitu: Flow Shcet Proses Gula, Prosc,e Pcoguapan nira (input
data dan simulasi prosos p€nguapan nira), Evaluasi. Isi dad pcraagkat hmak ini,
mernberi keinudahan cara pcngoperasian, peqielasan yang dibcritan dirajikaa sccara
sistrmatis. Pcnyajiaa pemngtat ltma& mcnggunakao p€rpaduan aotara gnmbar, wama
dar gprat Memiliki kemampuan sebagai guru, mcmbcri kescmpatan bagi pcmakai
unuh belajar secara mandiri, dapat membantu dalam pegajaran lfiususaya
pcdguap$ nira dan tcrsedia petuqiuk untuk mcmbantu dalarn pcngopcrasian
softwarc. Sclain itu uscr dapat mcaggtahui kcmampuan dalam menguasai proses
peoguapan nira melalui cvaluasi yang diujikan oleh sistcm.
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