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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini menuntut orang berperan aktif guna menghasilkan 

suatu produk yang berkualitas, oleh karena itu, sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi untuk membuat atau mengembangkan teknologi yang memiliki 

manfaat dan lebih ekonomis, khususnya dalam bidang industri.Seseorang harus 

memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, agar seseorang bisa menempatkan 

diri dan berguna. Selain itu, kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap 

produksi. 

Semakin majunya teknologi yang digunakan maka semakin cepat laju 

produksi yang dihasilkan oleh industri itu sendiri,disamping mempengaruhi lebih 

cepat dan banyak hasil produksinya, juga produk yang dihasilkan lebih baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas.Dalam dunia industri seseorang dituntut untuk 

lebih aktif dan kreatif.Seseorang dituntut mampu memiliki kemampuan terhadap 

hasil produk untuk diinovasi, guna tercapainya kemajuan dan perkembangan 

dalam industri itu sendiri, untuk membuat mesin yang baru dirasa memang sulit, 

seseorang harus kreatif mampu mempunyai ide dan menuangkan gagasannya 

tersebut. 

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia industri, semua pekerjaan 

dituntut semakin cepat dan tepat. Salah satunya adalah proses pengerolan pada 

umumnya pengerolan dibengkel masih dilakukan secara manual dan lama. 

Melihat adanya peluang untuk dibuat dan diinovasi sebuah mesin pengerol pipa 

yang cepat dan tepat.Pada umumnya alat/mesin rol ini digunakan untuk mengerol 

pipa dalam pembuatan kanopi (canopy), pagar tralis, jendela tralis, pintu tralis, 

maupun untuk mengerol bagian atap dari rangka sepeda becak, dan lain-lain. 
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I.2  Rumusan Masalah 

Dalam tugas akhir ini pada perancangan mesin pengerol pipa ini 

pengoperasian masih menggunakan sistem manual, bagaimana mekanisme 

penggerak dan prinsip kerja mesin pengerol pipa 

 

I.3  Tujuan 

Tujuan dari perancangan mesin roll pipa ini adalah untuk mendapatkan daya 

efektif dan dimensi poros dan bantalan yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

I.4  Batasan Masalah 

Pada perancangan mesin roll pipa ini dibatasi rancangan kebutuhan daya 

input, pemilihan dan kekuatan poros serta pemilihan dan penentuan bantalan. 

 

I.5  Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan 

dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi dasar permasalahan yang 

akan dibahas sebagai refrensi 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi dan fasilitas atau peralatan yang 

digunakan 

BAB IV PERHITUNGAN 

Bab ini berisikan tentang perhitungan rancangan kebutuhan daya input, 

kekuatan poros dan umur bantalan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil perhitungan serta saran - saran yang 

diperlukan untuk penerapa lebih lanjut 
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