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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Proses pemanasan karet bola tenis adalah  proses pematangan 

karet yang sudah berbentuk bola pada molding. Sistem pematangan di 

kalangan industri dirasa  masih kurang efektif dan efisien, kurangnya 

efektif dan efisien dikarenakan penetapan temperature dan tingkat 

kematangan bola masih menggunakan cara manual yaitu hanya dengan 

mengandalkan keputusan operator. Hal ini berakibat pada kurang 

sempurnanya hasil produksi bola tenis, seperti bola yang masih mentah 

dan bahkan terlalu matang.   

Temperatur yang didistribusikan ke dalam molding harus 

dikontrol terlebih dahulu agar suhu sesuai target yang diinginkan 

sehingga proses pemasakan bola berlangsung tepat dan aman. 

Temperatur dapat dikontrol menggunakan microcontroller dengan 

temperatur 80 derajat celcius untuk mendapatkan tekstur yang sesuai, 

sehingga menghasilkan bola dengan kualitas yang sama.  

Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan produksi bola tenis  

diperlukan sebuah molding yang dapat di control menggunakan 

microcontroller. Molding yang dikontrol menggunakan microcontroller 

tersebut dapat digunakan untuk produksi dan mendapatkan hasil yang 

maksimal sesuai keinginan.  

Microcontroller digunakan sebagai pengendali semua proses yang 

ingin diotomatiskan. Kontrol yang dilakukan microcontroller yaitu 
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mengambil data setiap kondisi input dan memberikan perintah output 

terhadap langkah kerja molding. 

Dari permasalahan diatas diperlukan “Perancangan Molding 

Bola Tenis Menggunakan Microcontroller”.   

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan permasalahan – 

permasalahan yang  dapat dirumuskan untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut adalah: 

1. Proses pembuatan bola tenis kurang efektif dan efisien karena 

pengaturan temperatur dan membuka atau menutup molding masih 

dilakuakan secara manual. 

2. Bagaimana meningkatkan performa molding bola tenis dengan 

mengubah pemberian tekanan udara yang awalnya manual menjadi 

otomatis.  

1.3. Tujuan 

Tujuan pembuatan perancangan ini untuk menghasilkan desain 

molding bola tenis yang dikontrol oleh microcontroller. 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari perancangan molding bola tenis menggunakan 

microcontroller yaitu sebagai rujukan untuk perancangan molding yang 

dapat meningkatkan kualitas produksi dan mempercepat proses produksi 

bola tenis. 
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1.5. Batasan Masalah 

Batas permasalahan untuk perancangan molding bola tenis antara 

lain: 

 Menggunakan microcontroller atmega. 

 Temperatur di sekitar molding dianggap konstan. 

 

 

  

 

 


