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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar belakang  

Batako adalah salah satu bahan baku bangunan yang sangat dibutuhkan 

untuk kebutuhan properti bangunan seperti gedung, rumah, lahan parkir, halaman 

rumah, dan lain sebagainya, oleh karena itu banyak sekali permintaan batako dari 

konsumen, padahal banyak sekali pengrajin batako di daerah yang masih 

menggunakan metode percetakan manual yaitu dengan memasukan adonan ke 

dalam cetakan dan ditekan – tekan sampai rata kemudian didorong untuk 

mengeluarkan batako dari cetakan. 

Di Desa Berantak Sekarjati 04/05 Welahan Jepara, tepatnya di TB Al-Barkah 

pengrajin batako masih menggunakan sistem produksi manual yang hanya 

menggunakan satu cetakan dan banyak memakan waktu pada saat pembuatan 

batako hanya bermodalkan tenaga manusia dengan cara di tekan pada adonan 

berkali – kali guna untuk memadatkan adonan batako tersebut. 

 

Gambar 1.1. Cetakan Batako Manual 

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini model cetakan seperti 

ini bisa dibilang ketinggalan zaman karena metodenya yang masih 

menggunakan cara manual dan banyak memakan waktu, dari hasil survei saya 

di TB Al-Barkah batako yang dihasilkan dari cetakan seperti ini adalah 300 – 
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400 batako per hari, itu juga dilakukan oleh operator atau tukang yang sudah 

berpengalaman.  

Pada perencanaan Punch mesin pres batako 10 biji sekali cetak yang 

diharapkan mampu menghasilkan minimal 1000 batako per hari dan bisa 

membantu mempercepat produksi batako untuk memenuhi permintaan pasar. 

1.2.   Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan tugas akhir ini adalah 

bagaimana rancang bangun Punch pada mesin pres batako dan menentukan gaya 

yang dihasilkan oleh Punch mesin pres batako. 

 

1.3.   Batasan Masalah 

Untuk memberi batasan pembahasan permasalahan ini serta agar 

tidak menimbulkan perbedaan pemahaman maka perlu adanya batasan 

masalah antara lain sebagai berikut : 

1. Perancangan Punch pada mesin pres batako dengan ukuran 10 x 30 

x 19 cm 

2. Perhitungan kekuatan sambungan baut dan las pada Punch mesin 

pres 

3. Perhitungan proses manufaktur punch beserta dimensinya 

4. Pehitungan gaya pada Punch mesin pres batako  

 

1.4.   Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah rancang bangun Punch untuk mesin 

pres batako. 

1.5.   Manfaat 

Manfaat yang dapat dihasilkan dari penilitian ini yaitu :  

1. Sebagai peneliti mengetahui  cara kerja Punch. 

2. Sebagai pembelajaran merancang dan mendesain Punch. 

  


