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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi proses pengolahan bahan pangan terus berkembang dari waktu 

ke waktu, perkembangan teknologi ini didorong oleh kebutuhan pangan 

manusia yang terus meningkat yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya 

jumlah penduduk dunia. Pada saat yang sama, luas lahan penghasil bahan 

pangan makin menyempit. Hal tersebut menyebabkan dibutuhkannya 

teknologi-teknologi proses pangan yang mampu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produk makanan, salah satunya adalah teknologi pengolahan bahan 

minuman. Sebagai minuman tradisional, sirup parijoto telah mampu membuat 

Usaha Mikro (UM)0berkembang pesat dan membangun ekonomi kerakyatan. 

Produksi sirup parijoto skala rumah tangga sudah lama dimulai di Jawa Tengah 

khususnya di daerah Kudus, Desa Colo. Beberapa masalah yang belum teratasi 

dalam peningkatan produksi sirup parijoto ini adalah masalah penyedian bahan 

baku. Banyak kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengurangi nilai 

ekonomis dari alat yang dapat berimbas pada efisiensi dan efektifitas aktivitas 

produksi sirup parijoto. Kelemahan-kelemahan yang ada antara lain, alat 

pengaduk sirup tidak bisa teraduk merata. 

Proses pembuatan  ini secara alami akan memakan biaya yang cukup 

tinggi ditambah lagi dengan sulitnya bahan baku dan pekerjaannya tidak dapat 

berlangsung dengan cepat karena, perlunya pisau pengaduk yang dapat 

mengaduk sirup parijotoosecara merata dan efisien, perlu adanya penyesuaian 

putaran pengaduk saat pertama kali mengaduk sirup parijoto agar tidak tumpah. 

Upaya mendukung peningkatanokualitas dan kuantitas produk sirup parijoto 

salah satunya ditempuh dengan penyediaan serangkaian mesin berupa paket 

teknologi pengaduk dan alat-alat0lain yang memudahkan pekerjaan dalam 

memproduksi sirup parijoto. Untuk mengatasi masalah diatas, diupayakan 

membuat mesin pengaduk sirup yang berkapasitas tinggi, efisien, dan mudah 

dioperasikan sesuai kebutuhan sehingga0dapat mengatasi masalah kekurangan 

tenaga kerja dan tingginya biaya produksi (Syafri et al., 2015). 
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Komponen dalam pembuatan mesin pengaduk sirup parijoto mudah di 

temukan seperti di toko besi dan toko alat-alat mesin. Rangkaian mesin ini 

terdiri dari motor0listrik, gear box dan fullyoserta pisau pengaduk. Mesin 

pengaduk sirup ini akan dapat meningkatkan produktifitas dan mutu produk 

sirup yang diproduksi, sehingga akan dapat meningkatkan produksi sirup 

untuk memenuhi kebutuhan pasar sesuai dengan peningkatan pasar saat ini 

(Syafri et al., 2015). 

Metode pembuatanomesin pengaduk untuk pencampuran sari buah 

parijoto yaitu membutuhkan bahan seperti gula dan air, di awali proses 

perencanaan dengan proses ini diharapkan dapat memudahkan perancang 

mesin pengaduk untuk produksi sirupoparijoto dengan mudah , setelah proses 

perencanaan dijalankan selanjutnya proses pembuatan dan pengujian 

penggunaan mesin, tahap pembuatan mesin mencakup pekerjaan seperti 

gambar kerja, pemotongan bahan sesuai gambar, pembubutan , pengelasan,  

perakitan dan uji kerja0mesin untuk mengetahui hasil pembuatan mesin. 

Sebelum mesin iniodijalankan mesin ini perlu melakukan pengujian untuk bisa 

mengetahui mesin tersebut layak untuk dipakai dan dijalankan atau tidaknya, 

jika telah diuji keadaan mesin berjalan dengan baik mesin tersebut bisa 

dilakukan ketahap berikutnya, untuk proses pengujian mesin ini sangatlah 

penting karena tahap ini merupakan tahap untuk mengetaui mesin tersebut 

layak untuk dijalankan atau tidak.  

Mesin ini memiliki keunggulan yaitu pengadukanya dapatodi atur 

dengan system control sehingga kecepatanya bisa diatur oleh tombol hanya 

dengan menekan tombol tersebut sehingga mempercepat proses pengadukan 

menggunakan mesin ini . Pengaduknyaodapat di atur naik dan turun sehingga 

memudahkan pengguna yang memakai mesin ini untuk memasukan bahan-

bahan pembuatan sirup dan saat pengadukan sudah selesai tabung yang berisi 

air sirup jadi tersebut dapat di tuangkan ke tempat yang sudah di persiapkan 

oleh pengguna seperti ember setelah dituangkan proses selanjutnya yaitu 

pengemasan yang di masukan kedalam botol-botol (Kusnandar, 2017). 

Parijito merupakan tanaman yang ada di daerah pegunungan atau yang 

memiliki udara dingin, lebih tepatnya berada di daerah gunung muria yang 
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menjadi ciri khas oleh-oleh dari wisata Gunung Muria, tanaman buah parijoto 

ini sudah ada sejak zaman sunan muria yaitu RadenoUmar Said  tanaman ini 

dikenal banyak masyarakat dengan mitos konon katanya pada masa sejarah dan 

cerita Sunan Muria memilikiokhasiat yang cukup unik yaitu menjaga 

kandungan , menyuburkan kandungan dan bisa membuat keturunan menjadi 

baik bagi ibu hamil yang mengkonsumsinya, mitos ini bermula dari istri sunan 

muria ngidam buah parijoto dan anak sunan muria ternyata ganteng dan cantik 

sejak itulah buah parijoto dimitoskan bisa membuat para ibu hamil baik 

mengkonsumsi buah parijotookarena  anak yang dilahirkan jika laki-laki akan 

terlihat tampan dan jika perempuan akan terlihat cantik, dari sini tanaman 

tersebut banyak diminati oleh kalangan ibu hamil, namun ternyata manfaat 

parijito tidak hanya untuk ibu hamil, parijoto juga bisa dikonsumsi untuk 

semua kalangan yang ingin0mengkonsumsinya karena tanaman ini juga 

memiliki khasiat untuk mengobati sariawan, radang dan memiliki kandungan 

anti oksida yang cukup tinggi, namun untuk tanaman parijoto saat ini sudah 

tersebar luas bahkan diberbagai wilayah sudah ada tanaman tersebut, hanya 

saja untuk diproduksi menjadi sirup baru tercipta diarea gunung muria atau asal 

mula bertemunya tanaman parijoto tersebut (Niswah, 2014). 

 

1.1 Perumusan Masalah 

 Dengan melihat latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dihadapi sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang desing mesin pengaduk sirup parijoto. 

2. Bagaimana0perhitungan0gaya dan daya yang dibutuhkan pada mesin 

pengaduk sirup parijoto.  

1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Menggunakan sistem elevator dalam merancang mesin. 

2. Kapasitas produksi sirup parijoto 10 liter setiap produksi. 

3. Perhitungan bagian mesin 

a. Gaya yang bekerja 
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b. Daya yang diperlukan 

c. Perhitungan poros 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini0adalah merancang mesin pengaduk sirup parijoto 

dari komponen mesin tersebut. 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan beberapa0uraian diatas,maka manfaat dari perancangan ini 

adalah : 

1. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh ilmu0pengetahuan tentang perancangan dan mesin 

untuk pembuatan sirup parijoto. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai referensi0untuk penelitian yang lebih lanjut bagi mahasiswa 

khususnya Teknik Universitas Muria Kudus. 

3. Bagi0Masyarakat 

Mendapatkan produk mesin pengaduk untuk usaha bersekala UMKM. 

 

 


