
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring pesatnya perkembangan dunia industri di indonesia, banyak sekali permasalahan 

baru yang timbul. Salah satunya masalah yang terjadi adalah pada pengepresan kue semprit 

yang terjadi pada industri kecil sekala rumah tangga. Pada industri kecil yang berada di 

indonesia kebanyakan masih menggunakan cara lama dalam proses pengepressan, yaitu 

dengan cara manual atau tradisional, sehingga dirasa proses pengepresan manual ini 

dianggap kurang optimal dan dirasa kurang berkembang didalam penerapan teknologi yang 

ada saat ini. (Azmi, 2008). 

Proses pembuatan kue semprit terdapat tahapan proses penekanan kedalam cetakan. 

Dalam tahapan proses pencetakan tersebut produsen masih menggunakan cara tradisional 

yaitu dengan menggunakan pijakan kaki di bawah cetakan yang bertujuan untuk 

mengeluarkan adonan padat pada kue semprit, cara tradisional ini dinilai kurang efektif 

karena dalam prosesnya membutuhkan tenaga yang lebih dikarenakan karyawan harus 

mengijakan kaki ke tuas bawah dengan berat rata-rata 1 kg sebagai beban tekan cetakan, 

membutuhkan tempat yang luas dalam penempatan cetakan, membutuhkan waktu proses 

yang lama dan tingkat resiko kecelakaan karyawan tinggi. (Esposito, 2003). 

 Rata-rata pembuatan kue semprit membutuhkan waktu proses tekan selama 5 menit 

untuk memenuhi adonan di nampan yang panjang, hal ini dikarenakan pembuatan kue 

semprit harus memiliki kadar air yang seminimal mungkin sehingga  mempercepat proses 

pengopenan. Karena proses penekan tersebut membutuhkan waktu yang lama produsen 

kue semprit memiliki efektivitas dan produktivitas yang rendah. Banyaknya permintaan 

akan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota jepara, ditambah 

dengan adanya internet dimana memungkingkan untuk memperjualkan kue semprit secara 

online memperpanjang daftar permintaan kue semprit. (Indra, 2015). 

Proses pengebalan atau pengepresan kue semprit masih dilakukan secara manual. Pada 

proses penggebalan atau pengepresan masih menggunakan cara manual, alat yang 

digunakan adalah dari papan yang dibentuk kotak dan papan penutup dengan cara papan 



 

 

diinjak diatas pada posisi adonan kue didalam wadah kecil yang dibentuk bundar. Pada 

pengerjaan manual proses pengoperasiaanya lebih cenderung kondisi pada orang itu sendiri 

dan sangat menguras tenaga, selain itu juga akan memakan waktu yang lebih lama sehingga 

kurang efisien. Hal tersebut berdampak pada kualitas kue semprit yang rendah. 

Berdasarkan dari hasil survai yang dilakukan di Kabupaten jepara kepada salah satu 

pengusaha kue semprit yang dapat diketahui kapasitas penggebalan atau penggepresan kue 

semprit secara manual/tradisinoal yaitu sekali proses penggebalan atau peggepresan 1 baris 

dan lama pengerjaanya. Pada saat sekali proses atau press membutuhkan waktu yang 

relative lama dan mengguras waktu. Oleh karena itu dirasa kebutuhan akan alat press 

sangat dibutuhkan sehingga dirasa kebutuhan ini sangat mendesak untuk diadakannya alat 

ini, dengan harapan alat ini dapat meningkatkan kinerja para pengusaha home industry. 

(Lumintang, 2009) 

Permasalahan yang ada tersebut, membuat penulis melakukan observasi serta 

penelitian tentang pengepresan manual. Maka terciptalah ide pembuatan alat pengepresan 

tembakau dengan menggunakan sistem pneumatic secara automatis, sehingga diharapkan 

alat ini dapat membantu proses pengepresan dengan baik dan efektif.     

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang dapat diambil dari rancang bangun ini adalah :  

a. Bagaimana merancang sistem pengepresan adonan kue semprit dengan penggerak 

pneumatik?  

b. Bagaimana proses pembuatan pengepresan adonan kue semprit yang digunakan pada 

mesin press dengan menggunakan sistem pneumatik? 

1.3 Batasan masalah 

Untuk membatasi Ruang lingkup permasalahan dalam pelaksanaan skripsi dalam 

pembuatan mesin press pneumatik diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem penggerak dengan menggunakan sistem peneumatik. 

2. Merancang pengepresan adonan kue ukuran 400x250x220 mm dengan kapasitas 10 kg/ 

proses menggunakan sistem pneumatik. 

3. Proses pembuatan pengepresan adonan kue ukuran 400x250x220 mm dengan kapasitas 

10 kg persiklus menggunakan sistem pneumatik. 



 

 

4. Kapasitas adonan yang akan dipress dengan ukuran 400x250x220 mm sebanyak 10 

kg/proses 

5. Menggambar menggunakan software autodesk inventor 2015. 

1.4 Tujuan 

1. Merancang pneumatik pada mesin press adonan kue semprit untuk meningkatkan 

produkivitas usaha home industri. 

2. Membuat alat press adonan kue semprit otomatis dengan pneumatik yang dapat 

mempermudah pengepresan. 

3. Menguji sistem pengepresan pada mesin kue semprit. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari rancang bangun mesin ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa 

a. Mampu meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan dalam bidang perancangan 

atau manufaktur suatu mesin. 

b. Menambah kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam membantu menyelesaikan 

suatu permasalahan dimanapun tempatnya. 

2. Bagi pengguna 

a. Dengan adanya perancangan dan pembuatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan 

sistem kerja dari  mesin itu sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya 

3. Bagi masyarakat 

a. Mempermudah dalam melakukan pekerjaan dalam pengepresan adonan kue dan 

mempersingkat waktu pengepresan. 

 


