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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kartamihardja (1998) “Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang memiliki banyak danau atau waduk yang memiliki fungsi 

sebagai waduk serbaguna, dengan jumlah luasnya yang mencapai kurang 

lebih 2.1 juta ha (hectare). Dengan luas waduk mencapai angka tersebut, 

Indonesia merupakan lahan potensial untuk pengembangan dari sektor 

budidaya ikan”, pembangkit listrik maupun nilai jual pariwisata. Selain sangat 

potensial pada sektor tersebut, waduk juga memiliki manfaat untuk 

menampung debit air yang sangat besar pada saat musim hujan, karena 

tingginya debit air yang turun seringkali menjadi masalah bagi masyarakat di 

Indonesia. Namun dibalik banyaknya nilai positif yang dapat diambil dari 

banyaknya waduk di Indonesia, waduk-waduk tersebut juga memiliki 

berbagai macam masalah yang dihadapi, seperti banyaknya tumbuhan parasit 

yang tumbuh dan berkembang biak di atas air waduk, contohnya tumbuhan 

eceng gondok.  

Eceng gondok merupakan tumbuhan yang mengapung di air dengan 

tinggi kurang lebih 40 - 80 cm. Eceng gondok tentunya menimbulkan banyak 

dampak negatif bagi waduk, karena eceng gondok merupakan tumbuhan yang 

proses pertumbuhannya sangat cepat dan mudah menyebar melalui saluran 

perairan ke perairan lainnya, oleh karena itu tanaman ini termasuk gulma yang 

dapat merusak lingkungan perairan.  

Selain pertumbuhannya yang cepat, tumbuhan eceng gondok juga 

dapat mengurangi jumlah oksigen didalam air karena mengurangi cahaya 

yang masuk ke dalam air, perairan menjadi dangkal karena eceng gondok 

yang telah mati akan menumpuk ke permukaan air, mengurangi jumlah air 

karena pertumbuhan eceng gondok yang begitu cepat dan memiliki daun yang 
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lebar, mengganggu lalu lintas di perairan, dan merusak keindahan perairan. 

(http://www.heqris.com) 

Oleh sebab itu, penulis terpikir dan termotivasi untuk merancang 

sebuah mesin pencacah eceng gondok yang bertujuan untuk mengurangi 

populasi dan limbah dari tumbuhan eceng gondok, karena dibalik sekian 

banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, tumbuhan eceng gondok dapat 

dimanfaatkan untuk hal yang bernilai positif, setelah dilakukan proses 

pencacahan terlebih dahulu. Seperti dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pakan ternak, biogas, pupuk organik, dan keterampilan kertas seni. Sehingga 

dengan adanya mesin pencacah eceng gondok ini, dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dalam penanggulangan hama tumbuhan dan mengatasi masalah 

yang dialami waduk di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka tugas akhir ini menitik beratkan 

pada pembahasan bagaimana mendapatkan desain dari mesin pencacah 

enceng gondok berkapasitas 150 
kg

jam  yang inovatif dan mudah untuk 

dioperasikan. 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan tugas akhir ini adalah mendapatkan gambar desain mesin 

pencacah enceng gondok berkapasitas 150 
kg

jam . 

1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan tugas akhir ini antara lain: 

1. Membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh 

limbah tumbuhan eceng gondok. 

http://www.heqris.com/
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2. Membantu dalam proses pengembangan perancangan desain mesin 

pencacah eceng gondok. 

3. Dapat menentukan spesifikasi yang sesuai untuk merancang mesin 

pencacah eceng gondok berkapasitas 150 
kg

jam  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah tugas akhir ini terbatas pada mengenai antara lain sebagai 

berikut: 

1. Hanya melakukan perancangan mesin pencacah eceng gondok 

berkapasitas 150 
kg

jam ,  tanpa membuat rancang bangun sesungguhnya. 

2. Mesin yang dirancang hanya digunakan untuk mencacah eceng gondok, 

dengan hanya menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga 

penggerak. 

3. Tidak merancang mesin penggerak. 

4. Tidak membahas analisa biaya serta proses rancang bangun produksi.  

5. Hanya melakukan perhitungan yang meliputi jumlah pisau berserta gaya 

total dan torsi pada pisau pencacah, perencanaan kapasitas yang 

dihasilkan, daya motor listrik yang digunakan, perencanaan sistem 

transmisi pulley, sabuk-v, poros ruang pencacah, pasak pada poros ruang 

pencacah, umur bantalan dan kekuatan bahan casing ruang pencacah. 

 


