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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem dalam industri saat ini telah dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan 

secara otomatis dan cepat. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah 

pengepresan plastik. Diberbagai industri yang menggunakan bahan baku jenis 

plastik, masih banyak yang menggunakan sistem pengepresan secara manual sebagai 

media pembungkus hasil industri.  Sistem yang bersifat manual masih harus 

dikontrol oleh pekerja, sehingga membutuhkan area yang lebih luas. Melihat hal 

tersebut rasanya sistem ini sudah tidak praktis dan kurang efektif.  Sistem manual 

kemampuannya sangat terbatas tergantung dari adanya kesempatan manual untuk 

menentukan kapan saatnya beraktifitas melakukan pengepresan. Namun seiring 

dengan perkembangan teknologi, telah ditemukan berbagai cara untuk mengatasi hal 

itu.  

Salah satunya adalah sistem konveyor, sehingga saya menyusun tugas akhir 

ini dengan sistem tersebut dan dikarenakan juga untuk memenuhi sebagian 

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Teknik Elektro. Dimana dengan bantuan 

sistem konveyor dan sensor yang dikontrol dengan  mikrokontroler yaitu sebuah chip 

yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan dapat menyimpan 

program didalamnya. Sehingga saya dapat membuat program sesuai dengan 

keinginan, dan dapat digunakan sebagai pengendali suatu alat. 
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Dengan latar belakang inilah maka diperlukan sebuah alternatif pemecahan 

masalah dalam bentuk perencanaan dan rekayasa teknologi pengepresan kantong 

plastik sebagai pengganti sistem manual sehingga mampu untuk mengurangi biaya 

proses produksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan didepan, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana 

merancang dan membuat sebuah model alat pengepres kantong plastik otomatis 

berbasis mikrokontroler. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang diangkut dalam tugas akhir ini dibatasi pada 

permasalahan pembuatan model alat pres untuk mengepres kantong plastik ukuran ½ 

kg dengan beban yg dimasukkan kedalam kantong plastik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari penelitian dan perancangan dari Tugas Akhir ini 

adalah untuk merancang dan membuat sebuah model alat untuk mengepres kantong 

plastik. 
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1.5 Manfaat Penelitian             

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil manfaat, yaitu 

didapatkanya sebuah model pengepres kantong plastik otomatis yang dapat 

dikembangkan dalam keadaan nyata. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Pada dasarnya Tugas Akhir yang penulis buat adalah merupakan 

pengembangan dari Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan yang terdahulu, salah satu Tugas Akhir yang 

menjadi referensi buat penulis adalah: 

• Pada Tugas Akhir yang telah dibuat oleh Supriyono (2004), “Sistem Alat 

Pemilih Barang Diatas Konveyor Menggunakan Mikrokontroler AT89C51” 

• Pada Tugas Akhir yang telah dibuat oleh Ade Agung Setiawan (2007) 

“Sistem Pengepakan Benda Menggunakan Sensor Infra Merah Berbasis 

Mikrokontroller ATmega 8535” 

Sehingga berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan diatas penulis mencoba 

untuk membuat suatu alat yaitu: mesin pengepresan otomatis berbasis mikrokontroler 

ATmega 8535. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 
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• Bab I.  Pendahuluan 

            Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka dan sistematika penulisan. 

• Bab II.  Landasan Teori 

            Pada bab ini dijelaskan mengenai karakteristik dari sensor infra-

merah, dan dasar-dasar dari mikrokontroler ATmega8535. 

• Bab III.  Perancangan Alat 

            Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan yang berkaitan dengan 

pembuatan alat dan menyangkut perancangan bagian-bagian yang saling 

berkaitan dalam alat pengepres kantong plastik. 

• Bab IV.  Pengujian dan Analisa 

            Pada bab ini akan diberikan data-data hasil percobaan dan pengujian 

sekaligus analisa dari sistem secara keseluruhan, kerja tiap-tiap blok 

rangkaian yang secara keseluruhan membentuk alat pres kantong plastik 

• Bab V.  Penutup 

            Pada bab ini diberikan tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan 

analisa serta saran-saran yang disampaikan dalam menyempurnakan laporan 

Tugas Akhir yang telah dibuat. 
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