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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan populasi dan ekonomi 

dunia. Di Indonesia, dalam Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025 

yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 

kebijakan energi Indonesia memiliki sasaran antara lain pada tahun 2025 akan 

tercapai penurunan peranan minyak bumi menjadi 26.2%, gas bumi meningkat 

menjadi 30.6%, batubara meningkat menjadi 32.7% (termasuk briket batubara), 

panas bumi meningkat menjadi 3.8%, dan energi terbarukan meningkat menjadi 

15%. Briket arang yang terbuat dari tempurung kelapa merupakan salah bentuk 

energi terbarukan yang layak dikembangkan di Indonesia. Data dari 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan bahwa luas perkebunan 

kelapa di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 3,8 juta hektar dengan jumlah 

produksi 3,2 juta ton. Diperkirakan dalam satu ton kelapa, tempurung kelapa 

yang dihasilkan mencapai 150 kg. (liputan6.com, 2006) 

Menurut Adan (1998), keuntungan pemakaian briket arang antara lain, 

biayanya lebih murah dibandingkan dengan minyak atau arang kayu, briket 

arang memiliki masa bakar yang jauh lebih lama, penggunaan briket relatif 

lebih aman, briket mudah disimpan dan dipindah-pindahkan, tidak perlu 

berkali-kali mengipasi atau menambah dengan bahan bakar yang baru. Dengan 

berbagai keunggulan tersebut, peran briket arang sebagai bahan bakar alternatif 

telah diakui di berbagai negara. Sejak tahun 2003 tercatat permintaan briket 

arang di Sulawesi Tengah dari salah satu perusahaan eksportir adalah sebesar 

1.800 ton per tahun. Secara keseluruhan ekspor arang briket tahun 2003 

mencapai 26.360,6 ton dengan nilai US$ 4.699.147. (kompas.com, 2004) 

Artha Briket adalah sebuah industri kecil di Polokarto, Sukoharjo yang 

memproduksi briket arang tempurung kelapa. Dalam satu bulan, kapasitas 

produksi Artha Briket adalah 30 ton. Jumlah permintaan briket untuk ekspor 

setiap 1 bulan adalah 25 hingga 30 ton. Briket arang yang diproduksi Artha



2 

 

 

Briket telah diekspor ke Eropa sebagai bahan bakar sisha. Namun, pemenuhan 

permintaan ekspor ini terkadang terkendala akan hasil jadi briketnya yang 

terkadang kualitasnya tidak sesuai standar yang telah disetujui. Hal ini 

disebabkan banyak hal, salah satunya adalah hasil pencampuran antara arang 

briket batok kelapa yang telah dihaluskan dengan tepung tapioka yang 

dilarutkan dengan air.  

 

Gambar 1.1 Mesin Pencampur Elektrik 

Ketidaksempurnaan pencampuran menyebabkan hasil briket menjadi 

tidak padat dan kadang pecah saat dibakar, karena kadar campuran itu 

merupakan salah satu parameter paling penting dalam penentuan kualitas briket 

arang. Oleh karena itu, diperlukan alat pencampur yang dapat memaksimalkan 

hasil campran agar kualitas briket arang terjaga. Tujuan dari penelitian ini 

adalah meningkatkan hasil pencampuran dan penambahan volume campuran 

adonan briket batok kelapa agar hasil produksi meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perancangan mesin pengaduk pada briket yang efisien? 

2. Bagaimana perancangan penambahan komponen pelengkap pada mesin 

pengaduk agar campurannya sempurna? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan mesin pengaduk untuk briket batok kelapa adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan re-engineering pada mesin pengaduk agar hasil pencampuran 

lebih maksimal dan meringankan beban kerja. 

2. Meningkatkan hasil pencetakan briket, mengurangi biaya dan 

mengefisienkan waktu kerja. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang dibahas 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dan perancangan mesin pengaduk berfokus pada peringanan 

beban kerja, efisiensi waktu, dan meminimalkan biaya. 

2. Re-engineering pada mesin pengaduk berfokus pada memperbesar volume 

tempat adonan, mengubah posisi bak untuk pencampuran dan 

menyempurnakan hasil campuran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari pembuatan proyek akhir ini penulis mengharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk mahasiswa, lembaga pendidikan dan masyarakat khususnya 

petani padi, berikut adalah manfaat yang diperoleh : 

1. Bagi Mahasiswa 

Merupakan sarana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dipelajari secara nyata dalam mengamati, menganalisa, merancang, 

mengembangkan, menciptakan suatu alat dan sistem yang bermanfaat 

untuk kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Sebagai wujud partisipasi yang positif terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna dan aplikasi nyata di bidang 

penelitian dan pengembangan alat  bantu. 
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3. Bagi Pengusaha Briket Batok Kelapa 

Hasil perancangan mesin pengaduk briket batok kelapa dapat membantu 

pekerja mempersingkat waktu, meminimalkan biaya serta memaksimalkan 

hasil campuran adonan briket batok kelapa. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang prinsip dasar, konsep serta metode 

dari beberapa referensi lain yang menjelaskan tentang rancang 

bangun alat bantu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dengan 

menggunakan metode rancang bangun alat bantu dan desain 

dirancang menggunakan software Solidworks yang kemudian data 

tersebut dianalisis dan diambil kesimpulan dari hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang mana pada bagian 

kesimpulan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan 

pada bagian saran berisi tentang tindak lanjut dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


