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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tumbuh kembang masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya manusia itu 

sendiri oleh karena itu manusia berperan aktif dalam mengembangkan daya 

kreatifitas dan inovasi guna menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan 

mampu bersaing dengan produk sejenisnya, oleh karena itu banyak pihak yang 

berlomba-lomba untuk membuat atau mengembangkan teknologi yang lebih baik 

dan memiliki manfaat dan efisiensi yang besar.(Albaha, 2011) 

Peralatan manual dalam berbagai bidang pada pengerjaan yang 

membutuhakan waktu yang cukup lama akan menimbulkan kejenuhan baik pada 

para pekerja maupun produsen itu sendiri, oleh karena itu pengerjaan dengan cara 

manual sekarang ini mulai berkurang. Sehingga peralatan manual pun sekarang 

banyak dimodifikasi dan diubah sebaik mungkin supaya peralatan itu dapat 

bekerja dengan maksimal.(Albaha, 2011) 

Salah satu bagian dari mesin adalah frame sebagai dudukan dari sebuah 

komponen suatu alat. frame aman saat di gunakan harus di lakukan suatu 

perhitungan terhadap beban yang akan di berikan ke frame. Proses pemilihan 

material frame tergantung untuk beban yang akan di berikan terhadap frame dan 

kegunaan dari frame tersebut, pemilihan material yang salah akan berakibat frame 

tidak mampu menahan beban yang di berikan terhadap frame tersebut. Karena 

frame merupakan komponen utama dari mesin pengisian curah tembakau yang 

berfungsi sebagai penopang, maka frame haruslah memiliki kriteria yang harus 

dimiliki oleh sebuah frame yang baik. frame yang baik merupakan yang bisa 

menahan beban dari komponen-komponen yang menimpanya, frame yang bisa 

menahan getaran yang timbul akibat proses kerja mesin, frame yang memiliki 

kesejajaran antara kaki-kaki frame dan penyangga-penyangga komponen mesin 

serta tahan terhadap karat, rayap dan tahan terhadap api.(Adi, 2018) 

Desain frame mesin pengisian curah tembakau meliliki keutamaan yang 

berfungsi untuk mengakomodasi seluruh komponen-komponen mesin yang 

terpasang didalamnya. Pada hakekanya frame merupakan bentuk dasar suatu 

mesin yang berkerja sebagai penyangga atau penguat kedudukan. Hal yang perlu 
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diperhatikan perancang ialah dari segi penentuan tata letak tumpuan supaya 

tidak menggangu kinerja mesin secara optimal. Parameter yang harus dipenuhi 

dalam merancang frame terdiri dari kekutan, kekakuan, ketahanan korosi, ukuran, 

penampilan, berat, biaya manufaktur, kebisingan, umur dari struktur yang dibuat.( 

Dwima, 2012) 

Dunia engineering, terdapat banyak macam frame  seperti frame mesin, frame 

jembatan, frame bangunan, frame batang, frame kendaraan dan lainnya. Maka dari 

itu, rancangan frame disesuaikan dengan fungsinya masing-masing dan harus 

memenuhi standar parameter perancangganya. Dalam merancang frame tidak ada 

batasan tertentu, sehingga perancangannya lebih dipusatkan pada analisis faktor 

yang mempengaruhi suatu frame seperti : 

1. Gaya yang menimbulkan oleh komponen mesin lainnya melauli titik-

tiktik pemasangan seperti bantalan, engsel, siku, atau komopen mesin 

lainnya. 

2. Cara dudukan frame itu sendiri. 

3. Kepresisian sistem ( defleksi komponen yang diijinkan ). 

4. Lingkungan tempat mesin akan beroperasi 

5. Kapasitas produk mesin. 

Faktor tersebut perlu dijadikan perhatian khusus saat merancang frame. 

Parameter yang didapat dikendalikan oleh perancang ialah pemilihan bahan, 

geometri bagian frame yang mampu menahan beban, dan proses maufaktur. 

(Dwima, 2012) 

Pemilihan bahan untuk frame harus mempertimbangkan sifat-sifat bahan, 

yakni kekauan dan kekakuan. Selain kekuatan frame atau kontruksi sering 

dijadikan faktor penentu dalam perancangan. Dalam kasus ini, Kekauan bahan 

ditunjukan oleh modulus elatisnya.(Dwima,2012) 

Pertimbangan diatas maka dibuatlah produk frame  mesin pengisian curah 

tembakau ke dalam bin yang menggunakan motor dengan harapan dalam proses 

meratakan tembakau tersebut lebih meringankan pekerjaan pada operator. 

Sehingga proses meratakan tembakau dapat berjalan dengan baik dan lancar serta 

mendapatkan hasil yang mendekati sempurna.(Albaha, 2011) 



 

3 

 

Frame mesin perajang tembakau menggunakan bahan dari baja karbon rendah 

St.37.frame pada mesin merupakan bagian yang sangat penting, disamping 

sebagai penopang, penguat, dan penyeimbang suatu konstruksi frame juga 

berfungsi sebagai kesatuan batang yang saling menguatkan satu sama lain. Untuk 

menambah nilai fungsi maka mesin yang dirancang harus melebihi kapsaitas 

peralatan manual.(Albaha, 2011) 

Mengingat pentingnya frame mesin yang gunanya untuk menopang 

komponen-komponen dari mesin pengisian curah tembakau. Maka proses 

pembuatan frame ini tentunya sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan, 

sehingga menghasilkan frame yang kuat dan kokoh untuk menunjang bodi mesin 

pengsian curah tembakau.(Albaha, 2011) 

Sebuah alat yang terkait dengan konsep Dalam pembuatan mesin tersebut, hal 

pertama yang menjadi pusat perhatian kami adalah memodifikasi model mesin 

yang sudah ada dan terkonsep sebelumnya sehingga menjadi ciri khas tersendiri 

dan mampu menghasilkan kinerja mesin yang lebih baik.(Albaha, 2011) 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Dengan melihat latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang dapat dihadapi sebagai berikut : 

1. Bagaimana mendesain frame mesin pengisian curah tembakau dengan 

massa tembakau 10 kg di setiap bin. 

2. Bagaimana mendesain rel roda yang mampu menahan beban hopper. 

3. Bagaimana membuat frame mesin pengisian curah tembakau yang 

mampu menahan beban komponen mesin curah tembakau dengan 

massa 10 kg di setiap bin. 

1.3.  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah rancang bangun frame mesin pengisian curah 

tembakau adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan frame mesin pengisian curah tembakau dengan massa 

tembakau 10 kg. 

2. Beban yang di topang adalah beban statis dan dinamis yaitu hopper, 

bin,roda,motor. 

3. Tipe yang digunakan jenis frame yaitu square pipe. 
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4. Bahan yang digunakan dalam frame yaitu ST 37. 

5. Sofware yang digunakan dalam perancangan yaitu Autodesk Inventor. 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah : 

1. Membuat frame mesin pengisian curah tembakau dengan massa 10 kg di 

setiap bin. 

2. Medesain rel roda yang mampu menahan hopper. 

3. Membuat frame mesin pengisian curah tembakau yang mampu menahan 

beban komponen mesin dengan massa 10 kg di setiap bin 

1.5.  Manfaat 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka manfaat dari perancangan ini 

adalah : 

1. Bagi penulis 

Dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang perancangan dan 

pembuatan frame mesin pengisian curah tembakau. 

2. Bagi akademik 

Sebagai referensi untuk penelitian yang lanjut bagi mahasiswa 

khususnya Fakultas Tenik Universitas Muria Kudus. 

3. Bagi masyarakat  

Memudahkan dalam proses pengisian curah tembakau secara otomatis 

dan mudah dalam pengoperasian yang lebih terjangkau. 

 


