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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang 

Secara perlahan-lahan perubahan waktu telah merubah manusia dari 

keadaan primitif/tradisional menjadi manusia yang berbudaya/modern. Pada 

umumnya manusia cenderung berusaha mengadaptasikan dirinya menurut 

situasi dan kondisi lingkungan. Hal ini terlihat pada perkembangan 

rancangan peralatan yang digunakan manusia untuk menaklukkan alam 

lingkungannya. Sehingga tujuan pokok manusia manusia untuk selalu 

mengadakan perubahan rancangan alat yang dipakai agar memudahkan 

operasi penggunaannya.   

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, dunia pertanian selalu 

memperhatikan kemajuan, baik dalam hal teknologi maupun metode. Oleh 

sebab itu dunia pertanian tentu saja membutuhkan suatu masukan mengenai 

cara-cara dan teknologi yang mungkin dapat mereka gunakan untuk 

menjalankan kegiatannya sehingga diperoleh kenyamanan dalam bekerja 

juga dapat mengoptimalkan hasilnya. 

Alat pemipil jagung ini dirancang agar para petani jagung dalam 

memipil jagung hasil panennya tidak membutuhkan waktu yang lama dan 

tidak cepat lelah sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pemipilan 

jagungnya. Dibandingkan dengan cara lama membutuhkan waktu yang 

sangat lama karena menggunakan tenaga manual manusia dan menimbulkan 

kelelahan yang tinggi sehingga pruduktivitasnya rendah.  



Alat pemipil jagung dirancang dengan beberapa kriteria, seperti; 

material, bentuk/desain, ukuran kecepatan produk serta memiliki nilai 

ekonomis yang digunakan untuk menganalisis rancangan alat yang sudah 

ada dengan investasi pembuatan alat yang baru.  

Alat pemipil jagung ini akan digunakan di daerah dusun Purwosari, 

desa Manjung, kecamatan Wonogiri. Didaerah tersebut merupakan daerah 

home industri produk jagung yang setiap  masa panennya sekitar tiga bulan, 

maka rencana pembuatan alat pemipil jagung ini akan digunakan para petani 

Purwosari untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga. 

. Perancangan alat pemipil jagung ini diharapkan dapat membantu 

para petani jagung khususnya dalam meningkatkan produktivitasnya 

berdasarkan masukan-masukan yang digunakan sebagai dasar-dasar 

perancangan alat pemipil jagung ini, diantaranya mengenai bentuk model 

yang praktis, keawetan dan kualitas dari produk itu sendiri.  

 
1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan  masalah 

sebagai berikut : “Bagaimana Merancang Alat Pemipil Jagung yang baru  

dan Membuat Alat Pemipil Jagung yang lebih ekonomis sehingga dapat 

meningkatkan penghasilan. 

  

 

 

1.3.  Batasan Masalah 



Agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak melebar, maka perlu 

diberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di dusun Purwosari, desa Manjung, kecamatan 

Wonogiri mengenai perancangan ulang alat pemipil jagung inovasi dari 

alat yang sudah ada.    

2. Pembuatan alat pemipil jagung ini dilakukan dengan mendisain/merancang 

ulang dari alat yang sudah ada dalam tinjauan pustaka dan pengamatan 

dalam objek penelitian.  

3. Perancangan alat ini dibuat dengan mempertimbangkan komponen biaya 

dan kebutuhan dari objek penelitian. 

4. Perhitungan ergonomis hanya pada disain alat pemipil jagung, kursi yang 

digunakan tidak dihitung sudah menggunakan kursi standar pasar dan data 

antropometri masyarakat Purwosari Manjung menggunakan data 

antropometri mahasiswa Teknik Industri UMS 2003. 

 
1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Merancang dan membuat alat pemipil jagung yang sederhana dan 

ergonomis supaya dapat digunakan didaerah dusun Purwosari, desa 

Manjung, kecamatan Wonogiri dengan mempertimbangkan aspek 

ekonomis.      



2. Meningkatkan jumlah jagung hasil pipilan sehingga menambah 

penghasilan petani jagung. 

  
1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai media untuk merealisasikan ilmu dan teori-teori yang telah 

diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Dapat digunakan untuk membantu pihak petani jagung, sehingga dapat 

meningkatkan hasil pipilan dengan jumlah yang lebih banyak dengan 

biaya investasi alat yang tidak terlalu besar. 

 
1.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas pamahaman terhadap pengembangan produk ini akan  

dijelaskan tiap sub bab: 

BAB I.     PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II.    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang pemilihan bahan yang akan 

digunakan dalam perancangan dan teori-teori yang digunakan 

untuk membuat rancangan produk secara rinci serta berhubungan 

dengan perancangan dan pengembangan produk. 

 

     



BAB III.   METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan tentang objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, identifikasi responden, pengolahan data, 

urutan analisa dan kerangka pemecahan masalah dari produk yang 

dirancang. 

BAB IV.  PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 

Pada bab ini diuraikan tentang pengumpulan dan pengolahan  data 

ekonomis dan produktivitas,  perhitungan ekonomis, perhitungan 

produktivitas, perbandingan produk lama dan produk baru, 

realisasi alat pemipil jagung hasil rancangan. 

BAB V.    KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diambil dari 

keseluruhan bab sebelumnya serta saran-saran yang diberikan oleh 

pengembang.   
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