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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam pabrikan pembuatan paving dengan skala besar yang 

menghasilkan produk untuk bahan bangunan sebagai salah satu alternatif 

penutup atau pengeras permukaan tanah. Paving juga disebut dengan bata 

beton yang terbuat dari campuran bahan material semen dan pasir halus. 

Dan produk paving ini decetak berbagai ukuran sehingga memiliki berat 

yang berbeda-beda dalam berat per unit paving tersebut karena 

menggunakan material yang padat dan keras ketika paving telah selesai 

pencetakan, sehingga dalam pengangkutan paving ini diperlukan alat angkut 

untuk memindahkan paving yang telah tercetak. 

Dengan beban yang dimiliki oleh paving tersebut akan 

mempengaruhi proses pemindahannya juga dalam proses produksinya. 

Karena berat dan dimensi paving yang cukup berat juga besar untuk 

diangkat oleh tenaga manusia, yaitu berat paving ± 3,0kg, panjang dan lebar 

20x20cm. Jika pengangkatan dilakukan menggunakan tenaga manusia maka 

manusia hanya akan mampu mengangkat hanya sampai 5 buah paving per 

sekali angkat, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat dan 

memindahkan akan cukup lama karena akan dipengaruhi oleh jarak dan 

tenaga dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu pabrikan paving ini 

membutuhkan alat angkut forklift yang sesuai dengan kebutuhan dan 
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keperluan pabrikan paving ini, sehingga mampu mempermudah dan 

membantu proses produksi paving ini. 

Berdasarkan kendala pengangkutan di pabrikan pembuatan paving 

tersebut maka penulis merancang forklift dengan kapasitas 12 paving per 

angkut dengan beban maksimal 100 kg. Dengan spesifikasi tersebut 

ditujukan agar forklift ini mampu mengangkat 12 paving sekaligus dengan 

sekali angkat, karena jika paving diangkat dengan tenaga manusia akan 

kurang maksimal dan menguras tenaga, karena manusia hanya akan mampu 

mengankat paving kurang lebih hanya 5 buah paving dalam sekali angkut. 

Dan beban maksimal 60kg ini ditujuka agar forklift ini juga mampu 

mengangkat material sebagai bahan untuk membuat paving seperti semen. 

1.2 Rumusan masalah 

•  Bagaimana merancang alat forklift yang di khususkan untuk 

pengangkut paving dalam industri pembuatan paving. 

• Bagaimana mendapatkan konsep desain forklift dengan mekanisme 

yang sederhana. 

1.3 Tujuan 

Memperoleh rancangan forklift dengan mekanisme pengangkat pada 

forklift sederhana dengan kapasitas 12 buah paving per angkut dengan beban 

angkut 60Kg. Mekanisme yang digunakan untuk mengangkat menggunakan 

kabel baja dan penggulung (Drum) sebagai media penampung kabel baja 

yang digulung. Dan dengan rancangan mekanisme yang sedehana ini 
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dimaksudkan untuk menghasilkan rancangan forklift sederhana dengan harga 

yang lebih ekonomis dibandingkan dengan forklift pabrikan.  

1.4 BATASAN MASALAH 

Dalam perancangan ini pasti banyak masalah-masalah yang akan 

muncul dalam pembahasan perancangan forklift ini, maka penulis memberi 

batasan-batasan yang meliputi: 

1. Menggunakan tinggi lift 2000mm = 2m. 

2. Perancangan hanya sebatas mekanisme pengangkat. 

3. Alat ini dirancang hanya untuk alat angkut paving. 

1.5 KONSEP DESAIN 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.1 : Konsep lift 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.2 : Konsep Dalam Forklift Utuh 


