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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

meningkatnya tuntutan manusia akan kemudahan mendapatkan kebutuhan, 

maka manusia dituntut untuk lebih produktif dalam berproduksi, baik dalam 

kualitas dan kuantitas. 

Berbagai masalah yang dapat dijadikan implementasi adalah dari ilmu 

dan teknologi, diantaranya dalam hal tenaga penggerak pada suatu alat 

produksi. Penggunaan tenaga penggerak yang asal mulanya menggunakan 

tenaga manusia atau binatang dirasakan sudah tidak memadai lagi, maka 

digantilah tenaga penggerak tersebut dengan yang lebih praktis yaitu tenaga 

mesin. Dari pergantian ini maka hasil yang diperoleh lebih baik dalam hal 

kualitas maupun kuantitasnya. Apabila kedua aspek ini terpenuhi maka 

produksi serta pendapatan akan meningkat. 

Proses produksi telah menjadi tinjauan yang penting dalam suatu 

industri. Pemakaian mesin dalam suatu kegiatan industri menjadi hal yang 

penting dan merupakan kebutuhan yang sangat berpengaruh pada kemajuan 

dan kelangsungan suatu kegiatan industri. Beberapa hal yang sangat 

mencolok dari hasil produksi antara suatu alat yang memakai tenaga mesin 

antara lain : kuantitas lebih banyak, kualitas lebih baik, kecepatan lebih tinggi 

serta kebersihan relatif lebih baik. 
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Dari sinilah timbul pemikiran untuk merancang dan merencanakan 

suatu alat produksi makanan ringan cumi-cumi dengan tenaga penggerak 

motor listrik. Alat ini dimensinya lebih besar dari ukuran mesin produksi 

makanan cumi-cumi yang sudah ada. 

1.2 Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan perancangan ini adalah: 

1. Mengetahui prinsip kerja mesin pencetak cumi-cumi secara langsung. 

2. Mengaplikasikan teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan 

merencanakan suatu alat produksi dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Sebagai syarat kelulusan program S1 pada jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini agar masalah tidak melebar dari topik, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam laporan tugas akhir hanya 

akan dibahas mengenai mesin pencetak dari alat produksi cumi-cumi dengan 

daya motor 1HP dan putaran motor 1420 rpm dan kapasitas produksi 68.400 

potong/hari. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi laporan Tugas 

Akhir ini maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB   I.     PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan perancangan, pembatasan 

masalah, sistematika penulisan. 
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BAB  II.    DESKRIPSI ALAT 

Berisi tentang alat penggiling, alat pencetak, konstruksi / rangka 

mesin, mekanisme penggerak, bagian-bagian utama mesin dan 

sistem  kontrol. 

BAB III .  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang motor penggerak, poros, pasak, puli, sabuk,       

bantalan dan pencetak 

BAB IV. ANALISIS PERHITUNGAN 

Berisi tentang analisis dimensi dari poros, pasak, puli, sabuk, 

bantalan, pencetak I dan pencetak II. 

BAB  V.   PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari perancangan dan saran-saran. 


