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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Badminton adalah suatu olah raga raket yang dimainkan oleh dua orang 

(untuk tunggal) atau dua pasang (untuk ganda) yang saling berlawanan. Olah raga 

badminton memerlukan bola sebagai alat penentu permainan. Di Indonesia, 

hingga akhir bulan Agustus 1977 ada 26 Pengda di seluruh Indonesia (kecuali 

Propinsi Timor-Timur) dan sebanyak 224 Pengcab, sedangka jumlah 

perkumpulan yang menjadi anggota PBSI diperkirakan 2000 perkumpulan. Untuk 

itu dibutuhkan banyak sekali shuttlecock untuk menyediakan pemain badminton. 

Perusahaan yang bergerak dalam pembuatan shuttlecock itulah yang harus 

menyediakan semuanya. 

Pada perusahaan besar, jumlah shuttlecock yang diproduksi setiap harinya 

pada musim sepi (musim penghujan) antara 200 hingga 500 slop. Setiap slop 

berisi 12 buah shuttlecock. Sedangkan untuk industry rumahan, rata-rata produksi 

per harinya berkisar antara 50 hingga 150 slop. Bila musim kemarau, jumlah 

produksi kami mengalami peningkatan pesat. Bisa mencapai tiga kali lipat 

dibandingkan pada musim hujan. 

Shuttlecock diperlukan bulu angsa, yang juga dalam penggunaannya sudah 

diatur menurut hukum bulu tangkis yang dikeluarkan oleh Badan Federasi Bulu 

Tangkis Dunia (BWF). Bulu angsa yang digunakan harus sudah lurus terlebih 
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dahulu agar laju dari shuttlecock baik. Sedangkan, bulu angsa yang tersedia 

kebanyakan belum lurus. Maka diperlukan pelurusan terlebih dahulu sebelum 

dirangkai menjadi sebuah shuttlecock. Saat ini, cara untuk meluruskan bulu angsa 

ada yang manual (menggunakan tangan) dan ada yang otomatis (menggunakan 

mesin). 

Cara untuk meluruskan bulu angsa dengan manual adalah dengan cara 

menekan bulu angsa dengan arah kebalikan dari lengkungan awal bulu angsa dan 

ditarik sampai ujung bulu angsa, gerakan seperti itu dilakukan berulang-ulang 

sampai bulu angsa dianggap lurus.  

Pada mesin pelurus bulu ini, bulu angsa diluruskan tetap menggunakan 

tekanan, tetapi tekanan dilakukan oleh silinder pelurus dan pembatas bulu angsa. 

Cara kerjanya, selinder pelurus yang telah diberi alur pada bagian tengahnya 

diputar oleh motor listrik dengan kecepatan konstan. Silinder pelurus juga 

dipanaskan agar konstruksi material dari bulu angsa berubah. Setelah itu bulu 

angsa dimasukkan di alur silinder pelurus dan ditengah-tengah antara silinder 

pelurus dan pembatas bulu angsa, sehingga bulu angsa tertarik kedalam dan akan 

mengikuti lengkungan dari silinder pelurus. Akibatnya bulu angsa akan 

mengalami gaya lengkungan melawan lengkungan awal bulu angsa dan bulu 

angsa akan lurus. 

Melihat dari kebutuhan yang ada tentang shuttlecock. Maka diharapkan 

mesin pelurus bulu angsa ini dapat membantu pengusaha pembuatan shuttlecock 

dalam melayani kebutuhan konsumen. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang mesin pelurus bulu angsa ? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah merancang mesin yang dapat 

meluruskan bulu angsa, serta penerapan ilmu yang telah diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari hasil alat yang dibuat adalah dapat digunakan sebagai acuan 

untuk pembuatan mesin pelurus bulu angsa selanjutnya, selain itu tersalurkannya 

ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dalam tugas akhir ini, 

maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

(1) Panas pelurusan pada mesin digunakan 45
o
. 

(2) Menggunakan silinder sebagai media yang berkontak langsung dengan bulu 

angsa. 

(3) Electronik control pada pemanas dan motor. 


