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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada jaman modern sekarang ini energy sangat banyak digunakan oleh 

manusia khususnya masyarakat Indonesia, bahkan energy tersebut sudah menjadi 

kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Energy yang selama ini sangat banyak 

digunakan adalah minyak berasal dari bumi atau sering kita sebut biasanya bahan 

bakar minyak. Mungkin sudah kita ketahui minyak bumi tersebut apabila terus 

digunakan maka akan mengalami pengurangan jumlah persediaannya. 

kemungkinan beberapa tahun kemudian minyak bumi tersebut akan habis. 

Pembuatan mesin press briket ini adalah salah satu alat yang bermanfaat guna 

memberikan solusi untuk masyarakat terutama golongan terendah, dengan adanya 

alat ini sedikit banyaknya sangat bisa membantu menanggulangi apabila suatu saat 

nanti minyak tersebut sudah tidak ada lagi. 

 Dipasar global, minyak bumi suatu kebutuhan yang sekarang ini sudah 

lumayan langka dicari dipasaran, padahal masyarakat sangat banyak yang 

membutuhkan. Dengan kelangkaan minyak tersebut, itu sudah menjadi masalah 

yang besar bagi masyarakat Indonesia apalagi masyarakat yang berada pada posisi 

menengah kebawah sangat merasakan masalah itu. Ditambah lagi dengan naiknya 

harga minyak bumi dipasaran akan menyebabkan barang jualan ataupun jasa juga 

ikut naik. Jadi sangat dibutuhkan solusi untuk pengganti pengganti bahan bakar 

yang ekonomis dan juga efisien pada kehidupan keseharian agar masalah tersebut 

terpecahkan. 

 Masalah yang berikutnya dihadapi oleh masyarakat adalah limbah. Dimana 

limbah ini ada bermacam-macam. Mulai dari limbah pabrik, pertanian, perhutanan, 

dan lain-lain. Limbah tersebut dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan banyak 

dampak negative untuk masyarakat seperti pencemaran air sungai, pencemaran 

udara, sarang penyakit, dan lain-lain. Banyak orang yang tidak peduli dengan 

limbah yang ada dilingkungan sekitar, padahal limbah yang selama ini diabaikan 

memiliki kandungan energi yang sangat besar dan juga mempunyai manfaat bagi 
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manusia untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Keberadaan limbah pertanian dan 

perhutanan yang bisa dibakar atau dibuang begitu saja. Namun limbah adalah salah 

satu biomassa yang mempunyai energi cukup besar untuk dijadikan sebagai bahan 

baku pembuatan briket. Sehingga pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar untuk 

energi perlu dipertimbangkan. 

 Banyak limbah yang tidak memiliki arti yaitu dengan membuang begitu saja 

khususnya limbah serutan kayu (sisa pembuatan kursi, lemari meja), limbah 

sampah plastic sisa makan, dan lain-lain. Padahal limbah tersebut bisa diatasi 

dengan cara pendaur ulangan limbah, cara dengan mengolah limbah itu menjadi 

biobriket. Dimana fungsi biobriket tersebut nantinya akan menjadi bahan bakar 

pengganti minyak bumi. Hasil briketnya hampir sama dengan briket yang terbuat 

dari bahan baku batu bara. 

 Dari latar belakang diatas maaka pembuatan Alat Press Briket sangat 

dibutuhkan, karena melihat dari masalah yang dihadapi masyarakat sangat 

memperkuat alasan kenapa alat tersebut harus dibuat. Untuk pembuatan briket, 

limbah yang sudah dipilih kemuadian diproses ulang yaitu dengan cara dipadatkan 

menggunakan mesin press. Sebelum bahan dipress ada beberapa perlakuan yang 

yang harus dilakukan yaitu penakaran bahan baku, lalu diaduk menggunakan mixer, 

setelah bahan baku sudah merata maka takar kembali bahan agar hasil pencetakan 

briket sama ukurannya. Pada mesin press berikut di desain agar saat pengepresan 

terdapat celah lubang pada briket untuk masuknya udara yang memiliki fungsi 

untuk memberikan pembakaran maksimal sehingga saat menyala nanti api bisa 

menyala dengan lebih bagus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pengerjaan tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN ALAT PRESS 

BRIKET”, memiliki rumusan masalah yaitu Perancangan mesin pengepress briket. 
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1.3 Tujuan Perancangan 

Pengerjaan tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN ALAT PRESS 

BRIKET”, mempunyai tujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat minyak 

bumi sudah habis. 

1.4 Batasan Masalah 

Pengerjaan tugas akhir dengan judul “RANCANG BANGUN ALAT PRESS 

BRIKET”, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu Membahas 

Tentang Perancangan Mesin Press Briket 

1.5 manfaat perancangan 

Penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat bagi: 

1. dapat menambah wawasan tentang Alat Pencetak Briket, khususnya cara

pembuatan mesin press briket.

2. Sebagai alat untuk memberikan solusi pada masyarakat golongan menengah

kebawah.

3. Mengurangi limbah dilingkungan sekitar.


