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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

PT. Sekawan  Maju Boxindo adalah  perusahaan karton box di kota Kudus,  

mempunyai pengalaman selama 20 tahun dibawah management CV.Cynthia Box 

mensupplai kebutuhan karton box untuk wilayah Kudus, Pati, Rembang, 

Semarang, Solo, Purbalingga dan terus berkembang melayani kebutuhan karton 

box dari berbagai daerah di Jateng dan sekitarnya. 

Hingga saat ini terus berusaha meningkatkan pelayanan dan kualitas 

produksi yang berkualitas ekspor. Peningkatan pelayanan dan kualitas produksi 

juga tidak terlepas dari kepercayaan yang ditujukan untuk para customer 

PT.Sekawan Maju Boxindo untuk mendapatkan pelayanan dan kualitas yang baik. 

Mempunyai visi : menjadi perusahaan karton box terpercaya dan terkemuka yang 

berorientas pada ketepatan, kemudahan dan kepuasan kepada seluruh customer. 

Dan misi : 1.dapat diandalkan oleh konsumen korporasi maupun industri dalam 

memenuhi kebutuhan karton box. 2. Ketepatan dan kemudahan dan kepuaasan 

konsumen merupakan rangkaian nilai yang akan kami selalu tunjukan untuk 

membuat produk dan layanan menjadi lebih baik.  

Cv. Chintya box  termasuk perusahaan pembuat kemasan kardus dan box 

yang telah bediri lama yaitu pada tahun 1999 yang telah menciptakan beberapa 

model dan ukuran mulai dari yang kecil sampai yang besar dan telah menerima 

pesanan dari berbagai kota di indonesia. Dalam proses pembutan kardus ada yang 

namanya pengeleman, adapun pengeleman pada produksi ini masih manual 

menggunakan tenaga manusia sehingga menghambat efisiensi pada proses 

produksi seiring pesanan yang semakin meningkat. 

Efisiensi merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan 

efektifitas kerja. Selain itu, juga dapat menekan biaya produksi. Efisiensi dapat 

berarti pengurangan waktu produksi dan peningkatan jumlah produksi tanpa 

mengurangan kualitas produk. Agar tercapai efisiensi tersebut dibutuhkan 

peralatan modern yang dapat mempersingkat waktu pemindahan benda atau 

barang dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Salah satu contoh adalah belt 
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convenyore (sabuk pemindah) yang digunakan sebagai alat transportasi benda 

dengan tepat dan kontinyu. (Syawaluddin, Ahmad Hidayat). 

Dengan adanya mesin bisa membantu manusia dalam melakukan proses 

dan tahap produksi suatu barang. Sehingga barang-barang bisa dihasilkan dengan 

waktu yang relatif singkat, jumlah yang lebih banyak, dan kualitas yang lebih 

baik. Dalam kegiatan produksi penggunaan peralatan atau mesin memberikan 

dampak dan kontribusi yang besar  terhadap jumlah output yang dihasilkan. 

Peralatan yang bersifat membantu kegiatan produksi menjadi harapan bagi para 

produsen untuk melakukan kegiatan produksi yang menginginkan keuntungan 

yang maksimal. Peranan peralatan jelas terlihat pada sektor tenaga kerja dengan 

menggunakan peralatan maka pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara 

manual sudah dapat dikerjakan menggunakan mesin yang dapat menghasilkan 

lebih banyak dengan tingkat kecacatan lebih sedikit (Cristina kartikasar, april 

2009). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat alat pengeleman 

kardus semi otomatis menggunakan konveyor untuk pengeleman dengan motor 

stepper yang di kendalikan mikrokotroller untuk mengubah ukuran sesuai kardus 

dan limit switch sebagai penghitung keluaran kardus yang sudah di lem. Sehingga 

nantinya pengelaman pada produksi kardus tidak menggunakan tenaga manusia 

untuk mengolesi bagian kardus yang harus di lem. Alat ini nantinya akan di 

lengkapi keypad 4x4 sebagai patokan pemindah ukuran kardus. 

   

1.2.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini memiliki permasalahan 

yang ingin diteliti sebagai berikut : 

- Bagaimana cara merancang dan membuat alat lem kardus 

- Bagaimana cara mengontrol motor stepper menggunakan mikrokontroller 

untuk menyesuaikan ukuran benda. 

- Bagaimana cara membaca masukan keypad. 

- Bagaimana cara membaca keluaran box menggunakan counter. 

- Bagaimana cara pengujian alat lem kardus. 
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1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah: 

- Mikrokontroller yang digunakan arduino uno r3 

- penelitian  ini  menggunakan motor stepper untuk mengatur ukuran 

kardus. 

- Perhitungan counter menggunakan limit switch. 

- Perpindahan ukuran sesuai masukan keypad 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan skripsi ini adalah membuat prototipe alat pemberi lem pada kardus 

berbasis arduino. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

- Meningkatkan efesiensi pada proses pemberian lem pada kardus. 

- Perhitungan keluaran kardus sudah otomatis menggunakan counter yang 

hasilnya di tampilkan pada LCD. 

 


