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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bendungan Selorejo merupakan ikon wisata utama di Ngantang.  Disebut 

bendungan karena memang daerah ini dulu bukanlah sebuah danau alami, tetapi 

merupakan aliran sungai yang dibendung untuk menjadi sebuah waduk, yaitu 

dengan membendung aliran sungai Konto sebagai sumber pemasukan utama air 

ke waduk. Pembangunan waduk ini membutuhkan waktu yang tak sedikit. Proses 

pembangunan dimulai pada tahun 1963. Pelaksana pembangunan bendungan ini 

pada awalnya adalah PN Waskita Raya dibawah naungan Direktorat Pengairan 

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan supervisi dari Dinas 

Pengairan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pembangunan bendungan 

dilanjutkan oleh Badan Penyelenggara Proyek Induk Serbaguna Brantas 

(BAPPRO BRANTAS) pada tahun 1965. Proyek pembangunan bendungan ini baru 

selesai pada tahun 1970. Bendungan ini baru diresmikan pada tanggal 22 

Desember 1970 oleh presiden yang menjabat saat itu, Soeharto. Saat peresmian 

itu dibarengi dengan pelepasan / pembibitan ikan di waduk. Untuk pembangunan 

PLTA-nya sendiri baru selesai pada tahun 1972 dan baru diresmikan pendiriannya 

pada tanggal 23 Juli 1973 oleh menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 

(PUTL) saat itu, Ir. Sutami. Untuk nama Selorejo sendiri diambil dari nama 

wilayah desa yang “ditenggelamkan” untuk membangun waduk tersebut. Selain 

Selorejo, pembangunan waduk ini juga “menelan” sebagian wilayah desa lain di 

sekelilingnya. 
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Masalah utama yang di hadapi, hampir separuh luasan Waduk Selorejo 

tertutupi oleh tanaman eceng gondok. Tanaman hama enceng gondok ini sudah 

empat tahun tidak pernah dibersihkan oleh PJT-I Malang. Tidak saja mengganggu 

aktivitas warga dan petani di sekitar waduk. Selain membahayakan keselamatan 

perahu untuk wisata air, dalam kerimbunan enceng gondok menjadi sarang tikus. 
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Selain itu air waduk yang keruh, menurunkan jumlah cahaya matahari ke dasar 

waduk sehingga menurunkan kelarutan oksigen dalam air, sehingga menjadikan 

air waduk menimbulkan gatal-gatal di kulit. Selain menjadi sarang tikus, 

rerimbunan daun enceng gondok disebutkan menjadi sarang nyamuk. Ketika daun 

enceng gondok menguning dan mati, langsung turun ke dasar waduk sehingga 

mempercepat 

pendangkalan.file:///E:/skripsi/Petani%20Marah%20Enceng%20Gondok%20di%
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Berangkat dari masalah tersebut diatas penyusun mencoba merancang 

sebuah alat pencacah eceng gondok yang hasilnya bisa digunakan untuk bahan 

baku utama pembuatan pupuk organik (kompos). Untuk membantu mempercepat 

kerja alat pencacah eceng gondok maka penulis merancang alat conveyor. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diambil 

dalam permasalahan ini adalah Bagaimana merancang conveyor yang 

mampumelayani mesin pencacah eceng gondok dengan kapasitas 1310 ton/jam. 

1.3Tujuan perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangaanconveyor untuk 

mesinpencacah eceng gondok  basah adalah: 

1. Untuk mendapatkan desain conveyor untuk mesin pencacah eceng 

gondokdengan kapasitas 1310 ton/jam. 

1.4 Manfaat perancangan 

1. Mengurangi pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh hama eceng 

gondok. 

2. Mengurangi resiko gagal panen petani setempat. 

3. Untuk membantu masyarakat sekitar dalam pemanfaatan hama tanaman. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dapat terarah maka penulis memberi batasan 

masalah pada “perancangan belt conveyor”. Hal-hal lain seperti biaya produksi, 

proses produksi, design kerangka alat dll, diasumsikan sudah ada yang  

menangani. 


