
1 
 

      BAB I 

PENDAHULUAN 

1.   Latar Belakang 

 Indonesia adalah Negara yang subur dan banyak menghasilkan produk buah-

buahan. Khususnya kota depok banyak menghasilkan buah belimbing yang diolah 

menjadi produk minuman seperti jus dan aneka minuman lainnya. Minuman tersebut 

merupakan salah satu minuman yang sangat digemari masyarakat, selain sebagai pelepas 

dahaga, juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Penggunaan bahan dasar minuman pada 

umumnya menggunakan adonan yang berbentuk cair, tetapi dewasa ini bahkan banyak 

berbagai macam minuman yang bahan-bahannya sudah diolah menjadi kemasan dalam 

bentuk sachet sebelum disajikan. 

 Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat 

 menggunakan teknologi yang efektif dan efisien dalam memproduksi, terutama dalam

 hal efisien waktu, tenaga, kepraktisan kerja dan biaya produksi yang rendah, dengan

 demikian akan menghasilkan produk yang memiliki kuantitas tinggi dan kualitas baik. 

 Dalam tugas akhir ini kami akan melakukan analisis alat mesin pengaduk juice 

 dengan daya penggerak 100 watt hasil rancang bangun. Untuk membuat sesuatu mesin 

 yang dapat digunakan di industri meskipun pada saat ini untuk kalanggan sendiri, dengan 

 harapan dapat bermanfaat untuk berbagi tempat, pada industri besar atau pun industri 

 kecil dalam bidang minuman. 

 Oleh sebab itu skripsi ini akan melakukan analisis fungsi komponen alat 

 pengaduk juice dengan penggerak motor listrik 100 watt guna mengetahui kesiapan 

 fungsional dan kemampuan kerja dari alat pengaduk juice. 
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1.1.1 Maksud dan Tujuan Penulisan      

  Adapun maksud dan tujuan penulisan adalah :       

Untuk mengetahui komponen-komponen yang berperan menjamin operasi mesin mixer 

secara optimal melalui analisis kekuatan masing-masing komponennya agar didapatkan 

hasil rancangan yang efektif dan efisien. 

 

1.1.2 Rumusan Masalah 

    Perumusan masalah pada analisis komponen mesin mixer : 

Beban maksimal yang dapat diterima mesin mixer dari komponen-komponen alat dan 

gaya-gaya yang bekerja pada mesin tersebut. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam analisis komponen mesin mixer adalah  : 

    1. Daya motor yang digunakan adalah 100 watt. 

2. Pengaduk yang digunakan terbuat dari bahan stainless steel. 

3. Rangka yang digunakan profil L 40 x 40 x 3. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi beberapa pokok pembahasan, yang dimana 

setiap pokok bahasan tersebut dijabarkan dalam bab sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

    Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, 

    batasan masalah, metode analisis mesin mixer dan sistematika  

    penulisan. 

  BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

    Bab ini berisi tentang pengertian umum mesin mixer, prinsip kerja, 

    pengadukan dan hasil pengaduk, elemen-elemen mesin   

    dan pemilihan komponen-komponen  pada mesin mixer. 
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  BAB III  METODOLOGI PENELITIAN. 

Bab ini berisi gambaran sistematis dengan penjelasan langkah-

langkah penelitian yang dilakukan, sesuai dengan metode yang 

akan dilakuukan. 

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisa dari hasil pengumpulan data yang 

menunjang dalam penelitian ini, serta menguraikan hasil 

pengolahan data. 

  BAB V PENUTUP 

 `   Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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