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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang ini, semua yang berkaitan dengan 

mesin ataupun bukan mesin selalu berhubungan dengan teknologi. Apalagi produsen yang 

memproduksi suatu alat sangat kualahan untuk memenuhi permintaan dari konsumen.Maka 

dari itu perlu adanya pengembangan alat produksi yang bisa membantu proses produksi 

secara cepat dan efisien. 

Perencanaan adalah suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan 

mengambil suatu tindakan yang jelas,atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai 

kenyataan fisik. Dalam bidang teknik, hal ini masih menyangkut suatu proses dimana prinsip-

prinsip ilmiah dan alat-alat teknik seperti matematika, komputer dan bahasa dipakai, dalam 

menghasilkan suatu rancangan yang kalau dilaksanakan akan memenuhi kebutuhan manusia. 

(Ir.Zainun Achmad,MSC, 1999)    

Dalam perancangan suatu mesin, hal yang sangat vital untuk di pertimbangkan adalah 

beban yang akan bekerja pada mesin tersebut. Untuk mesin yang bekerja lambat, gaya yang 

bekerja sangat kecil dibanding gaya beratnya, sedangkan untuk mesin yang bergerak sangat 

cepat, perlu di pertimbangkan gaya-gaya dinamik yang bekerja. Berdasarkan beban-beban 

yang bekerja, kita dapat menentukan dimensi dan material yang harus kita pilih untuk 

rancangan mesin itu. (Ramses Y. Hutahaean, 2006) 

Alasan dan tujuan penulis mengangkat judul skripsi ini adalah antara lain untuk 

memberikan konsep, prosedur, data, dan teknik-teknik analisis yang di perlukan untuk 

merancang elemen-elemen mesin yang secara umum dijumpai dalam peralatan dan sistem 

mekanis. (Robert L. Mott, 2009) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, maka dalam 

perencanaan proses pemisah emas, secara teoritis didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana desain mesin pemecah batu emas kapasitas 100 kg/jam  
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1.3 Tujuan Perencangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan proses pemisahan emas ini adalah 

untuk mendapatkan besarnya dimensi komponen dan mendapatkan desain mesin pemecah 

batu emas kapasitas 100 kg/jam. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun dalam perencanaan proses pemisahan emas  ini, agar permasalahnnya 

tidak meluas maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Hanya membahas analisa secara teoritis untuk perencanaan proseses pemisahan 

yang meliputi : jenis-jenis material, struktur kekuatan material. 

 

1.5 Konsep Perancangan 

 

Gambar 1.1 Gambar desain awal mesin pemisah emas. 

 

1.6 Prinsip Kerja Mesin Pemisah Emas 

Main shaft diputar oleh suatu motor penggerak. Dengan adanya gerakan shaft,hammer 

yang terbuat dari baja ikut berputar dengan bertumpu pada as-nya,sehingga dapat 

menghancurkan material yang masuk.Ke dalam Feed Opening dimasukkan material,material 

dipukul oleh hammer yang berputar dan terbanting pada breaker plate.Proses ini berlangsung 

sangat cepat dan hasil pemecahannya keluar dari dischange opening. 

Keterangan gambar : 

1. Silinder pemecah 

Berbentuk silinder yang berfungsi untuk memecah koral sehingga koral menjadi pasir 

dan lumpur. 
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2. Hendle 

Berfungsi menahan penutup saluran masuk dan saluran buang. 

3. Bearing/bantalan 

Befungsi untuk menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-balik 

dapat berlangsung. 

4. Kerangka  

Berfungsi sebagai tempat dudukan mesin. 

5. Pulley 

Berfungsi sebagai pereduksi putaran motor sehingga mendapatkan putaran komponen 

yang diinginkan. 

6. V-Belt 

Berfungsi sebagai penghubung antara pulley 

7. Motor  

Berfungsi sebagai penggerak utama dari mesin. 

8. Bantalan 

Berfungsi untuk menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-

baliknya dapat berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


