
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tumbuh kembang masyarakat dipengaruhi oleh sumberdaya manusia itu sendiri. 

Manusia berperan aktif dalam mengembangkan daya kreatifitas dan inovasi guna 

menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk 

sejenisnya. Teknologi yang semakin pesat perkembangannya mendorong semua pihak 

berlomba-lomba untuk membuat atau mengembangkan teknologi yang lebih baik, dan 

memiliki manfaat dan efisiensi yang besar (Rochman,2010). 

Peralatan manual dalam berbagai bidang pada pengerjaan yang membutuhkan waktu 

cukup lama akan menimbulkan kejenuhan. Pengerjaan dengan cara manual sekarang ini 

mulai berkurang. Peralatan manual pun sekarang banyak dimodifikasi dan diubah sebaik 

mungkin supaya peralatan itu dapat bekerja dengan maksimal (Albaha, 2011). 

Perkembangan teknologi di dunia industri sangatlah pesat. Hal tersebut tidak lepas 

dari meningkatnya permintaan konsumen terhadap barang-barang produksi dari suatu 

industri. Pihak industri memerlukan suatu sistem yang dapat bekerja secara efisien dan 

dapat memonitoring hasil produksinya (Widya, 2015). 

Proses produksi di industri khususnya proses sorting, diperlukan optimasi baik dari 

kinerja dan hasil produksinya. Packing dan sortir barang, masih banyak industri yang 

menggunakan konveyor yang berfungsi hanya untuk satu barang saja karena karakteristik 

obyek yang berbeda. Sistem ada yang rusak maka konveyor lain tidak dapat 

menggantikan, hal tersebut sangat tidak efisien. Diperlukan suatu sistem konveyor untuk 

proses sorting barang yang bermacam-macam, beserta monitoring yang dapat memantau 

kinerja dari sistem tersebut (Prasetyo, 2012). 

Proses pemindahan barang pada perusahaan masih banyak menggunakan tenaga 

manusia (manual). Proses ini sangatlah banyak membutuhkan tenaga dan waktu manusia 

serta biaya untuk tenaga kerja. Mengurangi hal-hal tersebut, munculah ide berupa mesin 

pemindah barang (conveyor) yang dapat bekerja secara otomatis. Dengan memindahkan 

barang berdasarkan berat dari barang itu dan meletakannya pada tempat yang telah 

ditentukan (Adi, 2018).                

Penggunaan mesin di industry sekarang menggunakan automatisasi. Mulai dari mesin 

utama, dibantu dengan support mesin lain. Support mesin yaitu mesin pendukung untuk 

mesin utama seperti mesin conveyor, separator, dan mesin lainnya. Support mesin 

bertujuan untuk membantu mesin utama produk seperti mengumpankan dan memasukkan 



 

 

bahan produksi kedalam mesin utama dengan continue. Mesin support juga berfungsi 

mentransportasikan bahan produksi dari mesin satu ke mesin yang lain, untuk 

meringankan kerja manusia. Tingkat efisiensi produksi lebih tinggi. Kinerja produksi juga 

meningkat dengan automatisasi karena kerja mesin slalu continue (Nugroho, 2019). 

Kinerja mesin pengisian curah tembakau  diukur dari berbagai factor. Pemilihanya 

tergantung pada kebutuhan industri yang akan menggunakannya untuk pengisian  yang 

berbeda kegunaanya. Pembuatan produk dengan ukuran dan proses tertentu di perlukan 

pilihan kapasitas mesin dan meratakan untuk mengikat wadah  ukuran tertentu (Rochman, 

2010). 

Pengoperasian mesin, ketelitian pembentukan, kecepatan untuk mengganti wadah 

bagi operator, suara dan getaran mesin, luasnya area yang di butuhkan, kemudahan dalam 

perawatan, dan harganya pun harus sesuai dengan kualitas produk mesin yang dirancang. 

Proses pembuatan produk diperlukan mesin pengisian curah tembakau. Mesin pengisian 

curah tembakau mekanik yang dapat di pakai untuk proses produksi. Proses produksi 

tinggi sudah tersedia mesin pengisian curah tembakau dengan kapasitas 10 kg (Mulyana, 

2014). 

Tahapan pengisian curah tembakau kedalam bin saat ini menggunakan system 

pemindahan bin menggunakan roll glinding. Bin ditaruh dibawah cut hopper conveyor 

diatas roll glinding. Curah yang menumpuk diratakan dengan tongkat oleh manusia saat  

sudah penuh bin ditimbang dengan berat yang sudah ditentukan. Kemudian bin ditumpuk 

dan untuk proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama (Yanto 2011). 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan. Permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu lamanya proses pengesian curah tembakau. Membutuhkan waktu 

relatife lama apabila hasil pengisian tidak merata. Perbedaan ketebalan tembakau, berbeda 

antara ujung daun dan pangkal daun serta tulang daun. Masalah yang dihadapi diatas, 

peneliti merancang dan membuat mesin curah tembakau berkapasitas 10 kg (Rochman, 

2010). 

Roll conveyor secara luas digunakan sebagai mesin pemindah barang. Untuk 

mencapai hal tersebut, maka perancangan roll conveyor  diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan diatas. 

 

 

 



 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan yang akan dihadapi adalah : 

1) Bagaimana mendesain roll conveyor untuk memindahkan bin yang berisi 

tembakau. 

2) Bagaimana membuat roll conveyor untuk memindahkan bin yang berisi tembakau. 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam proses rancang bangun ini penulis membatasi masalah pada : 

1. Jarak antar roll mengikuti ukuran bin 485 x 485 mm 

2. Penggerak menggunakan motor listrik. 

3. Menggunakan transmisi rantai dan  sprocket 

4. Material yang dipindahkan bin berisi tembakau. 

5. Massa tembakau 10 kg 

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah  merancang dan membuat roll conveyor 

memindahkan bin untuk mesin pengisian curah tembakau dengan kapasitas 144 

bin/jam. 

1.5.  Manfaat 

Adapun Manfaat mesin ini adalah:  

1) Membantu kinerja untuk pemindahan bin yang berisi tembakau. 

2) Pembuatan mesin, dapat dipergunakan sebagai pengembangan keilmuan, 

membekali mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan mesin Fakultas Teknik 

Universitas Muria Kudus mengenai rancang bangun system mesin pengisian 

curah tembakau. 

 

 

 

 

 

 


