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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kata gipsum berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani μαγειρεύω, 

yang artinya memasak. Disebut memasak karena di daerah Montmartre, Paris, 

pada beberapa abad yang lalu orang-orangnya membakar gipsum untuk 

berbagai keperluan, dan material tersebut kemudian disebat dengan plester 

dari Paris.  

Penggunaan gypsum dapat digolongkan menjadi dua macam seperti 

dipaparkan sebagai berikut. Yang belum mengalami kalsinasi. Dipergunakan 

dalam pembuatan semen Portland dan sebagai pupuk. Jenis ini meliputi 28% 

dari seluruh volume perdagangan. Yang mengalami proses kalsinasi. 

Sebagian besar digunakan sebagai bahan bangunan, flester paris, bahan dasar 

untuk pembuatan kapur, bedak, untuk cetakan alat keramik, tuangan logam, 

gigi dan sebagainya. Jumlah tersebut meliputi 72% dari seluruh volume 

perdagangan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Gipsum) 

Khusus untuk kasus yang dibahas saat ini, gipsum yang dipakai untuk 

keperluan kerajinan. Bahan baku awal gipsum berbentuk padat dan keras 

sehingga membutuhkan mesin penggiling untuk mengubahnya menjadi 

butiran halus. Hasil penggilingan gipsum tersebut digunakan untuk campuran 

atau bahan utama membuat kerajinan seperti souvenir, pigora dan lain-lain. 

Umumnya mesin penggiling gipsum menggunakan mesin diesel dengan 

kapasitas besar serta dari segi perawatannya membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Atas dasar itulah maka dirancang mesin penggiling gipsum dengan 
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motor listrik dengan penggerak energi matahari (solar cell), dengan 

konstruksi mesin yang sederhana. Sehingga alat perancangan ini bisa 

memudahkan dan meringankan serta mengefisiensikan pengrajin souvenir 

rumahan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam perancangan mesin 

penggiling gipsum adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana desain mesin penggiling gipsum dengan penggerak matahari 

berkapasitas 25 kg/jam? 

2. Bagaimana dimensi komponen mesin penggiling gipsum? 

1.3 Tujuan 

Maksud dan tujuan perancangan mesin penggiling gipsum adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendapatkan desain mesin penggiling gipsum dengan penggerak matahari 

berkapasitas 25 kg/jam. 

2. Mendapatkan dimensi komponen mesin penggiling gipsum. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan susunan tugas akhir ini tidak terlalu luas, maka 

penyusun memberikan batasan atas permasalahan penyusunan tugas akhir ini. 

Adapun batasan masalah, antara lain : 

1. Bahan baku adalah gipsum berbentuk padat dan keras. 

2. Kondisi matahari berada di wilayah Malang. 

3. Perhitungan solar cell tidak dihitung secara mendetail, dan hanya meliputi 

perhitungan modul dan baterai. 


