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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan banyak keanekaragaman 

dalam bidang makanan. UKM yang bergerak dalam bidang makanan 

konsumsi sangat banyak dan berkembang sangat pesat di Indonesia. Salah satu 

makanan yang paling digemari adalah tahu. Tahu merupakan salah satu 

makanan dengan perkembangan komoditi sangat besar di Indonesia. Pabrik 

tahu berkembang dari mulai home industy sampai perusahaan dengan skala 

besar . Rata–rata produksi pabrik setiap harinya kurang dari 500 kg kedelai 

sebagai bahan utamanaya. Pabrik tahu yang berkembang di Jawa Tengah 

khususnya di wilayah eks-karisidenan Surakarta sudah banyak tersebar di 

berbagai kota. Klaten adalah salah satu kota yang terdapat pabrik tahu dengan 

skala produksi rata-rata 500kg kedelai perhari. Sebagian besar pabrik tahu saat 

ini masih sangat menggunakan cara tradisional dalam produksinya. Cara 

tradisonal ini menuntut setiap pekerja bekerja maksimal dalam pembuatan 

tahu. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat di era saat ini. 

Segala aspek kehidupan berkembang menjadikan pekerjaan menjadi lebih 

efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yanga ada berawal dari sistem 

konvensional yang selanjutnya dikembangkan menjadi sistem terotomatisasi. 

Rumah Produksi Tahu APU Klaten merupakan salah satu pabrik tahu berskala 

menengah yang ada di wilayah kabupaten klaten. Industri tahu tersebut 

mempunyai 15 pekerja. Proses pembuatan tahu dilakukan dengan proses 

manual yang diimbangi dengan berbagai alat yang sudah modern seperti 

penggiling, boiler, system biogas. Namun masih banyak proses yang belum 

menggunakan alat modern.  

Pabrik tahu sekarang berkembang menjadi pabrik yang mempunyai daya 

saing di pasaran. Proses prosuksi yang berawal dari penggilingan kedelai 

menggunakan alat giling kedelai, proses memasak menggunakan system boiler 

yang digunakan uapnya. Proses penyaringan ampas tahu dan juga sari pati 

tahu masih manual menggunakan alat penyaring berupa kain dengan 

digoyang-goyangkan operator. Pada proses penyaringan ada 4 tahapan yaitu 

pertama operator membuka kran pada tungku masak agar bubur kedelai masuk 

di alat penyaringan, kedua operator memberikan air pada bubur kedelai 

tersebut, ketiga operator menggoyang-goyangkan kain penyaring guna sari 

pati kedelai turun ke pipa penampungan, keempa operator membuang ampas 

kedelai ke karung. Dengan proses tersebut memungkinkan pekerja harus 

berada dalam stasiun tersebut dengan pekerjaan mengoyang-goyangkan kain 

agar sari pati tahu bias terpisah dari ampasnya. Proses menggunakan alat 
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penyaring berupa kain ini mempunyai kelemahan waktu yang lama agar sari 

pati kedelai keluar dari ampasnya.  

Masalah dan kendala-kendala yang mucul tersebut banyak menimbulkan 

masalah dari mulai waktu yang lama, pekerja harus berada pada stasiun 

penyaringan secara terus-menerus sampai jumlah produksi yang tidak 

meningkat. Waktu proses yang cukup lama rata-rata 4 menit dalam 1 kali 

proses masak mengakibatkan jumlah produksi tahu perhari tidak bias 

meningkat. Pekerja yang berada di sasiun awal ( penggilingan, pemasakan 

bubur kedelai, dan penyaringan) banyak membutuhkan waktu berada di 

stasiun penyaringan. Perbaikan dalam alat penyaringan guna mengurangi 

waktu poduksi pada proses penyaringan sangat di perlukan.  

Evaluasi dari segi waktu dalam proses penyaringan serta alat produksi 

yang menunjang dalam proses penyaringan diperluhkan. Ide pembuatan alat 

ini menggunaan beberapa hal seperti dari pengering mesin cuci, alat pembuat 

susu kedelai, peniris minyak pada indusri kripik. Adanya pendekatan dengan 

metode Reverse Engineering (RE) dalam pembuatan alat dilakukan untuk 

memberikan peningkatan pada perancangan alat. Di bidang teknik mesin dan 

industri manufaktur, reverse engineering mengacu pada metode menciptakan 

desain teknik dan dokumentasi data dari bagian yang ada dan rakitan mereka 

(kumar, Jain, Pathak, 2013) .Metode reverse engineering mempunyai 

keunggulan dalam hal  meninggkatkan kwalitas dari kekurangan teknologi 

sebelumnya, dapat bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman ( modern). 

Melaksanakan data teknis yang dihasilkan oleh reverse engineering di replika 

atau versi modifikasi dari asli (Khalili1,2011). Metode RE yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep dari berbagai alat yang 

digunakan untuk benchmarking. Perancangan alat ini menggunakan RE agar 

alat yang dirancang lebih maksimal dalam fungsinya. Perancangan alat ini 

dilakukan untuk meminimalkan waktu pada proses penyaringan sari pati 

kedelai. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas mengenai Pabrik Tahu APU 

maka diperoleh perumusan masalah yaitu : 

a. Bagaimana mengurangi waktu proses dengan merancang dan membuatan 

alat pemisah sari pati kedelai dengan ampas tahu otomatis menggunakan 

metode reverse engginering ? 

b. Bagaimana menghitung BEP produk untuk menganalisa kelayakan usaha 

tahu dengan ampas tahu? 

c. Bagaimana analisis sebelum menggunakan alat dan desain experiment 

sesudah menggunakan alat? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dilakukan pembatasan malah dalam bahasannya 

sehingga dapat memudahkan penulis dalam melukakan penelitian. Penulis 

juga membatasinya dengan kemampuan ilmu yang didapat dalam bangku 

kuliah maupun diluar. Adapun batasan masalah sebagai berikut : 

a. Penelitian dilakukan di Tahu APU Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. 

b. Melakukan perancangan dan pembuatan alat menggunakan reverse 

engineering. 

c. Melakukan analisa sebelum dan sesudah alat sari pati kedelai. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setelah penulis melakukan identifikasi dari rumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu : 

a. Mengurangi waktu proses dengan merancang dan membuatan alat pemisah 

sari pati kedelai dengan ampas tahu otomatis menggunakan metode reverse 

engginering  

b. Menghitung BEP produk untuk menganalisa kelayakan usaha tahu dengan 

ampas tahu 

c. Menganalisa sebelum menggunakan alat dan desain eksperimen sesudh 

menggunakan alat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan penulis 

yaitu: 

a. Dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dalam kesesuain 

di perusahaan 

b. Perusahaan dapat menerapakan otomatisasi alat pada proses pemisahan 

ampas tahu yang ergonomis 

c. Melakukan perbaikan dari sector teknologi tepat guna di perusahaan. 

d. Perusahaan mendapatkan perbaikan sistem baru dengan adanya penelitian 

yang dilakukan perguruaan tinggi. 

1.6 Sistematika Penulis 

Gambaran umum sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan hasil penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian  dan 

acuan yang dapat digunakan untuk proses penyusunan laporan.  

BAB III MEODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang kerangka dalam pemecahan masalah, penjelasan 

secara garis besar bagaimana langkah pemecahan masalah dengan 

mrenggunakan metode yang digunakan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini berisi tentang data –data yang digunakan dalam penelitian serta 

analisis hasil pengolahan data dan pemecahan masalah yang ada. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang 

diharapkan dapat berguna bagi pihak perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


