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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini sistem hidrolik banyak digunakan dalam berbagai macam 

industri makanan, minuman, permesinan, otomotif, hingga industri pembuatan 

robot. Oleh karena itu, pengetahuan tentang komponen dari sistem hidrolik 

sangat penting dalam semua cabang industrial. Terdapat beberapa kajian 

terdahulu tentang perancangan mesin hidrolik. Nalendra Cakrawardhaya, 2011: 

“Perancangan mesin cetak briket arang dengan sistem hidrolik” dari 

Universitas Muhammadiyah Malang. Tesis ini merancang konsep desain, 

menghitung kapasitas, menghitung mekanisme kerja serta analisa struktur pada 

rangka yang kemudian menghasilkan desain gambar. Mesin hidrolik ini hanya 

dilakukan perancangan tanpa bangun alat yang dirancang. Dhimas Ady 

Permana, 2010 : “Rancang bangun mesin pres semi otomatis” dari Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini lebih banyak menghitung gaya dan daya motor 

yang dibutuhkan untuk proses press. Hasil yang didapat adalah desain rangka dan 

pemilihan pompa dan motor. Dalam perancangan ini tidak di menggunakan 

pressure gauge pada mesin hidrolik tersebut. Ardiansyah, 2007 : “Perancangan 

mesin press sederhana sistem hidrolik dengan gaya tekan 500 N untuk membuat 

pin dengan proses deep drawing”. Pada tesis ini perancangan menentukan bentuk, 

ukuran, pemilihan bahan serta faktor keamanan kemudian menghasilkan gambar 

komponen mesin pres. Namun dalam perancangan ini tetap tidak menggunakan 

pengukur tekanan pada mesin hidrolik tersebut. 
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Pada tesis – tesis tentang mesin pres hidrolik mayoritas merancang ukuran 

mesin pres sesuai kebutuhan kapasitas nya dan perancangan tersebut hanya 

mempunyai tujuan untuk produksi briket. Untuk itu penulis melakukan 

perancangan mesin pres hidrolik dengan menambahkan alat ukur tekanan dengan 

tujuan agar selain untuk proses produksi mesin hidrolik ini bisa digunakan sebagai 

alat analisa terhadap umur briket. 

Material limbah ditemukan melimpah di Kecamatan Tumpang daerah 

Kabupaten Malang. Beberapa industri skala kecil dan menengah khususnya untuk 

pengrajin tusuk sate di Daerah Tumpang banyak yang membuang hasil dari limbah 

kerjainan tusuk sate berupa serbuk begitu saja tanpa dimanfaatkan kembali. 

Masyarakat di Kecamatan Tumpang khususnya di Desa tempat penelitian ini 

berlangsung  tidak mengetahui bahwa dengan memanfaatkan hasil limbah tusuk 

sate yang berupa serbuk sebagai bahan baku untuk dijadikan briket. 

Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memberikan suatu fasilitas penunjang 

yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mempraktekkan dan 

mengamati secara langsung tentang fenomena pada sistem hidrolik beserta 

memanfaatkan briket sebagai pengganti bahan bakar fosil. 

Dalam sistem hidrolik, harus dapat diketahui bagaimana suatu kinerja/cara 

kerja suatu alat. Pada Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk mengamati cara 

kerja mesin press manual. Pengamatan yang penulis pilih adalah “RANCANG 

BANGUN MESIN PRESS HIDROLIK MANUAL KAPASITAS 6 KG/JAM 

UNTUK BRIKET LIMBAH BAMBU”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah bagaimana 

merancang, membuat, dan menguji mesin press manual yang sederhana 

dan efektif. Masalah yang akan diteliti meliputi: 

1. Bagaimana desain mesin hidrolik untuk pembuatan biobriket 

dengan kapasitas 6 kg/jam. 

2. Bagaimana dimensi dari mesin hidrolik. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui gambar desain mesin hidrolik untuk pembuatan bio 

briket kapasitas 6 kg/jam. 

2. Mengetahui ukuran dimensi rangka, cetakan dan penekan serta 

pemilihan silinder hidrolik. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan  informasi  tentang  bagaimana  cara  kerja  sistem  hidrolik 

mesin pres manual. 

2. Menerapkan ilmu perkuliahan hidrolik yang diperoleh dari bangku  

perkuliahan dan mengembangkannya. 

3. Untuk memanfaatkan limbah bambu yang tersedia agar bisa dipakai 

sebagai bahan bakar alternatif.  
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan-batasan 

masalah pada proyek akhir ini adalah : 

1. Perhitungan dibatasi hanya pada komponen mesin yang meliputi 

perhitungan gaya penekan, daya tekan hidrolik, dan analisa 

struktur kerangka. 

2. Model peraga yang dianalisis menekankan pada cara kerja dari 

mesin hidrolik yang pengoperasiannya menggunakan hydraulic 

jack dan tidak menekankan konstruksi model dari mesin tersebut. 

3. Tidak membahas mur baut, welding, dudukan atau penahan. 

 




