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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Di era perkembangan jaman ini semua serba dituntut cepat dan tepat 

khususnya dalam bidang industri. Oleh karena itu, dunia industri dituntut 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam menyeimbangkan 

kemajuan teknologi, 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. Di samping mempengaruhi 

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

dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam dunia industry seseorang dituntut 

untuk lebih aktif dan kreatif. Seseorang dituntut mampu memiliki kemampuan 

terhadap hasil produk untuk diinovasi maupun diinovasi. Guna tercapainya 

kemajuan dan perkembangan dalam industri itu sendiri. Untuk 

menghasilkan/membuat alat  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 pemotongan, pada umumnya pemotongan 

es krim masih dilakukan secara manual dan lama. Melihat adanya peluang untuk 

dibuat dan diinovasi sebuah alat pemotong es krim yang cepat dan tepat. Pada 

umumnya alat pemotong ini digunakan untuk memotong es krim menjadi 10 

potongan dalam waktu 10 detik. Perancangan alat pemotong es krim ini 

dikhususkan hanya untuk memotong maximum 10 potong bagian, karena dalam 

pengaplikasiannya tidak banyak digunakan untuk pemotongan lebih dari 10 

bagian. Misalnya dalam pemotongan es krim hanya membutuhkan 10 potong per 

detikbagian untuk memotong bagian es krim tersebut. Pada umumnya, di industri 

kecil biasanya masih menggunakan sistem manual dengan tenaga manusia untuk 

pemutarnya. Direncanakan untuk dirancang dan menginovasi dari alat/mesin 
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pemotong es krim yang sudah ada. Selain untuk mempermudah dan mempercepat 

dalam pekerjaan, produksi yang dihasilkan juga lebih tepat sehingga lebih efektif 

dan efesien. Dalam pembuatan sebuah alat pemotong es krim ini dibutuhkan 

pemilihan bahan yang tepat, sehingga alat ini mampu bekerja secara optimal.Serta 

pengoperasiannya sangat sederhana, agar semua orang dapat menggunakan 

alat/mesin tersebut. Di samping itu, dalam pemilihan bahan yang tepat akan 

dihasilkan alat/mesin yang baik pula dilihat dari segi kekuatan maupun keawetan 

alat/mesin tersebut. utuk mencapai hal tersebut, maka dalam perancangan sangat 

dibutuhkan ketelitian dan perencanaan yang matang. Agar bahan-bahan yang 

dipilih tepat dan alat/mesin yang dihasilkan lebih efektif dan efesien. Serta 

alat/mesin yang akan dirancang mampu beroperasi secara maksimal. Di samping 

itu,dengan perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam tugas akhir ini pada perhitungan dan pemilihan daya motor pada 

perancangan alat pemotong es krim ini pengoperasian masih menggunakan 

sistem manual, bagaimana mekanisme penggerak dan prinsip kerja alat 

pemotong es krim serta sesuai atau tidak daya kapasitas yang diperlukan. 

  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari perhitungan dan pemilihan daya motor pada perancangan alat 

pemotong es krim ini adalah untuk mendapatkan daya efektif dan dimensi 

komponen yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

I.4 Batasan Masalah 

Pada perhitungan dan pemilihan daya pada perancangan alat pemotongan 

es krim ini dibatasi rancangan kebutuhan daya input, pemilihan kapasitas 

daya dan penentuan mata pisau. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini di bagi beberapa pokok pembahasan, yang mana 

setiap pokok bahasan tersebut dijabarkan dalam bab sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pendahuluam memuat materi tentang latar belakang penelitian, mengulas atau 

menjelaskan dengan singkat penelitian dilakukan, tujuan, perumusan masalah, 

ruang lingkup yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Menjelaskan alasan yang kuat tentang pemilihan pembahasan dan manfaat dari 

luaran penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka adalah rujukan teori dari bidang ilmu tertentu yang digunakan 

sebagai dasar untuk memperkuat gagasan penelitian, dan menjadi rujukan dalam 

mengeksplorassi metode penelitian atau rangkaian proses penelitian agar dapat 

menghasilkan tujuan penelitian sebagai kesimpulan yang diharapkan. Tinjauan 

pustaka sebaiknya menggunakan buku – buku terbitan terbaru maupun dari hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang ilmu yang akan diteliti sehingga 

memudahkan untuk menyusun kerangka dan metode yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah kerangka pendektan teori (studi) dari kegiatan 

penelitian. Metode penelitian menjelaskan tahapan perhitungan dari proses 

penyelesaian penelitian, dan sebaiknya dilengkapi dengan flow chart  untuk 

memperjelas proses penyelesaian penelitian. Metode penelitian menjelaskan 

secara rinci model rancangan yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian, 

serta menjelaskan cara pengumpulan data penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pembahasan penelitian adalah proses penyelesaian penelitian yang urutan 

prosesnya sama dengan diagram alir daari metode penelitian. Pembahasan 

penelitian dapat dicontohkan beberapa cara antara lain; melakukan validasi data 

yang didapat dari data survey lapangan, selanjutnya dilakukan proses perhitungan. 
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Sehingga hasil perhitungan adalah output yang dapat digunakan sebagai acuan  

rekomendasi. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang menjelaskan ringkasan hasil penelitian 

yang tertuang dengan kalimat yang sederhana, mudah di mengerti, serta tidak 

menimbulkan multi tafsir. Tidak hanya kesimpulan, namun saran juga menjadi 

bagian isi dari bab ini, yang merupakan himbauan sesuatu yang baik yang 

semestinya dapat dilakkan berkaitan dengan hasil penelitian. 

 

1.6 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah: 

1. Bagi mahasiswa : 

a. Merupakan implementasi ilmu yang telah diberikan selama duduk dibangku  

    kuliah, sebagai tolak ukur kompetensi mahasiswa untuk meraih gelar S1. 

b. Salah satu bekal pengalaman ilmu untuk mahasiswa sebelum terjun ke dunia 

industri, sebagai modal persiapan untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

diberikan. 

2. Bagi Perguruan Tinggi : 

a. Merupakan pengembangan ilmu dan pengetahuan (IPTEK) yang tepat guna  

    dalam hal menciptakan ide untuk menghasilkan suatu alat yang baru. 

b. Merupakan inovasi awal yang dapat dikembangkan kembali dikemudian hari  

    dengan baik 

3. Bagi Institusi : 

a. Merupakan bentuk kreativitas mahasiswa yang dengan diciptakannya  

    alat/mesin ini diharapkan mampu menghasilkan produksi yang lebih cepat dan  

    menggunakan tenaga yang sedikit. 

b. Memacu masyarakat untuk berfikir secara dinamis dalam memanfaatkan  

    teknologi tepat guna dalam kehidupan sehari-hari. 
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