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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

1.1 Latar Belakang 
 

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi mesin 

penggulung benang mengalami perkembangan sangat pesat. Pada 

industri-industri besar saat ini tidak sedikit yang menggunakan mesin 

penggulung benang yang sudah berteknologi canggih. Hal ini sangat 

berkebalikan dengan industri kecil dan rumah tangga, para 

pengusaha penggulung benang industri kecil masih banyak yang 

menggunakan mesin penggulung konvensional, sehingga untuk bisa 

berproduksi lebih efektif, efisien serta mudah dalam penggunaan 

masih belum bisa tercapai.  

Pada mesin penggulung benang konvensional memiliki 

berbagai macam keunggulan diantaranya mudah dalam 

pengoperasian, mudah dalam mengatur jika terjadi benang ruwet saat 

penggulungan dilakukan, ketika terjadi kerusakan mudah dalam 

perbaikan, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan mesin sehari-hari 

lebih terjangkau. Selain memiliki berbagai macam keuntungan mesin 

penggulung benang manual juga memiliki kerugian diantaranya hasil 

yang diperoleh tergantung pada fisik operator mesin, apabila sedang 

ada target produksi dibutuhkan biaya lebih untuk menambah operator 

mesin. 
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 Berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi mesin penggulung 

konvensional di atas perlu adanya perubahan atau modifikasi pada 

mesin penggulung konvensional. Sehingga pada mesin penggulung 

konvensional bisa meningkatkan kapasitas produksinya dan  tercapai 

produksi yang maksimal baik kualitas dan kuantitasnya. 

Berbagai masalah yang dapat dijadikan dasar untuk 

meningkatkan kapasitas produksi diantaranya dalam hal penggerak 

pada suatu alat produksi. Dari pergantian ini maka hasil yang 

diperoleh diharapkan akan lebih baik dalam hal kualitas maupun 

kuantitasnya. Apabila kedua aspek ini terpenuhi maka produksi serta 

pendapatan akan meningkat. 

Peningkatan kapasitas produksi telah menjadi tinjauan yang 

sangat penting dalam suatu industri. Dari sini timbul pemikiran untuk 

meneliti suatu mesin penggulung benang manual dan mesin 

penggulung benang tenaga motor listrik dengan memperhatikan 

waktu dan kapasitas produksi.  

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan waktu proses penggulungan dari mesin 

penggulung benang manual dengan mesin penggulung 

benang berpenggerak motor listrik. 

2. Mengetahui efektifitas waktu antara penggulung benang 

manual dan mesin penggulung benang berpenggerak motor 

listrik.  
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3. Menghitung biaya produksi pada mesin penggulung benang 

manual dan mesin penggulung benang berpenggerak motor 

listrik. 

4. Menghitung efisiensi mekanis pada mesin penggulung benang 

berpenggerak motor listrik. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa manfaat yang bisa 

diambil, diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa jauh keunggulan dan kelemahan hasil 

modifikasi mesin penggulung benang bertenaga motor listrik. 

2. Dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas 

produksi penggulungan benang. 

3. Memudahkan masyarakat dalam memilih tingkat efisiensi kerja 

antara mesin penggulungan benang manual dan mesin 

penggulung benang motor listrik.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang ada maka dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Benang yang digunakan adalah benang jenis jahit kasur atau 

benang wool dengan berat 1 kg. 

2. Pengujian meliputi waktu pemasangan, waktu penggulungan, 

waktu pelepasan. 



 

4 
 

3. Alat yang digunakan pengujian adalah mesin penggulung 

benang manual dan mesin penggulung benang manual yang 

sudah dimodifikasi penggeraknya. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian Tugas Akhir ini terbagi dalam 5 bab. 

Untuk mempermudah dalam memahami pokok permasalahan yang 

ada, maka akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

   Berisikan tentang kajian pustaka dan landasan teori. 

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang diagram alir penelitian, Bahan 

penelitian, alat penelitian, langkah pengujian. 

  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang data hasil pengujian dan data 

perbandingan waktu. 

  BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

   Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

  DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


