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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kerupuk kulit sapi adalah suatu produk makanan hewani yang memanfaatkan 

kulit sapi yang diolah sebagai makanan yang lebih menarik. Kerupuk kulit sapi 

memang susah sudah menjadi bagian yang sulit di pisahkan dari lidah konsumen 

orang indonesia. Penggemarnya sangat banyak, yang berasal dari berbagai 

kalangan. Kerupuk yang gurih dan renyah inipun cocok di pasangkan dengan 

makanan apa saja. Kulit sapi merupakan salah satu bahan baku utama dalam 

industri pembuatan sepatu, tas dan jaket. Namun, ternyata selain sebagai 

pembuatan sepatu dan tas, kulit sapi juga mulai diolah menjadi makanan ringan 

seperti kerupuk kulit atau biasa di sebut dengan rambak. 

Dalam proses pembuatan kerupuk kulit sapi langkah pertama bahan baku 

kulit sapi yang sudah kering setelah di jemur di sinar matahari, lalu di press agar 

lebih rapi dan mudah untuk di masukan pada tungku perebusan. Setelah direbus 

bahan baku kerupuk kulit sapi itu lalu di berikan bumbu penyedap agar rasanya 

lebih gurih dan renyah dan di lakukan penggorengan dua kali agar hasilnya lebih 

gurih dan renyah secara merata.  

Bentuk dari mesin pengepressan bahan baku krupuk kulit sapi adalah dengan 

menggunakan dua plat baja yang di letakan dengan posisi mendatar (horisontal) 

dangan jarak setiap plat baja adalah 1,5 m. Salah satu plat baja yang terletak diatas 

akan turun secara otomatis dengan mengunakan tenaga mekanik. Dalam hal ini 

piston dipasang pada plat baja yang terletak di atas dan dipasang dalam posisi 

tegak lurus (vertial). Plat yang terletak dibawah tetap dan tidak bergerak sebagai 

tumpuan untuk press bahan baku kerupuk kulit sapi yang akan dipress. Plat baja 

yang terletak pada posisi atas akan turun dengan beban 1000 kg. Untuk bahan 

baku kerupuk kulit sapi sendiri sudah disiapkan masing-masing dengan berat 50 

kg untuk satu kali pengepressan. Daya yang dibutuhkan piston untuk menekan ke 

bawah adalah dengan kapasitas tekan 1000 kg.  
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Salah satunya adalah dengan menggunakan tenaga mekanik sebagai 

penggerak. Variasi hubungan mekanik dengan peralatan-peralatan lain bisa di 

pasang atau di tempelkan pada batang piston hidrolik tersebut dan bisa 

dipergunakan beban dan hidrolik dapat dipasang dalam posisi mendatar 

(horisontal) untuk mendapatkan gerakan akhir yang kita kehendaki atau yang kita 

inginkan. 

Sistem hidrolik adalah suatu sistem pemindah dengan menggunakan tenaga 

fluida, dalam hal ini minyak hidrolik. Dimana sistem hidrolik berfungsi untuk 

menggerakan dan mengatur seluruh peralatan dan sistem kontrol. Dalam sistem 

terbuka, bila katub pengontrol dalam keadaan netral maka aliran minyak hidrolik 

dan berhubungan langsung dengan udara luar sebelum di pompa lagi. Pada saat 

itu kapasitas aliran minyak hidrolik yang dihasilkan pompa mencapai maksimum 

sedang tekanannya minimum. Keuntungan sistem ini antara lain tidak 

membutuhkan sistem pengontrol terhadap kapasitas aliran pompa dan juga pompa 

yang digunakan konstruksina relatif sederhana sehingga sistem ini ekonomis dan 

mudah dalam perawatan. 

Kegunaan dari mesin press itu sendiri adalah untuk memberi tekanan pada 

kulit sapi  kering yang akan di pergunakan untuk membuat kerupuk kulit sapi agar 

bentuk yang didapat lebih rapi dan sesuai dengan tungku yang akan di pergunakan 

untuk perebusan. Mesin press dipilih karena mempunyai tenaga penekanan yang 

sesuai dengan bahan kulit sapi kering yang akan di press. Pengoprasian mesin 

press hidrolik cukup sederhana dan membutukan waktu yang relatif singkat dalam 

proses penggepressanya. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Beberapa energi yang di butuhkan dalam proses pengepressan krupuk kulit 

sapi. 

2. Bagaimana bentuk dan ukuran mesin press hidrolik. 
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1.3.   Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perencanaan alat press hidrolik adalah: 

1. Untuk mengetahui energi yang dibutuhkan 

2. Untuk mengetahui bentuk dan ukuran komponen mesin press hidrolik. 

3. Mengetahui dimensi dari komponen hidrolik. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Dalam perancangan mesin press hidrolik ini bagian-bagian yang di rencanakan 

adalah: 

1. Perancangan komponen mesin hidrolik. 

2. Perhitungan kekuatan las. 

3. Pemilian baut. 

4. Tidak memperhitungkan masalah biaya. 

   


