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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Melihat kemajuan teknologi yang semakin meningkat, yang dibuktikan dengan 

produk -produk yang semakin canggih disegala bidang terutama dibidang iptek 

khususnya, yang akan sangat mendukung pekerjaan kita baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam lingkungan kerja, sehingga pekerjaan yang terasa berat dilakukan 

dengan tangan manusia atau yang dikenal dengan sistem manual akan terasa mudah 

bila menggunakan mesin yang serba otomatis. Disamping itu keuntungan lain yang 

dapat diperoleh adalah waktu yang digunakan relatif pendek dan hasil produksi pun 

jauh lebih banyak dibandingkan yang menggunakan sistem manual. 

Material pasir sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan penggunaannya 

dalam industri pembangunan. Pasir juga merupakan salah satu material penting dalam 

membangun sebuah bangunan atau perumahan, bahkan pasir bisa dibilang material 

utama yang harus ada dalam proses membangun sebuah bangunan. Akan tetapi 

sebagaimana kita ketahui bahwa pasir tidak langsung bisa digunakan terutama pasir 

yang ditambang dari alam, dimana pasir tersebut masih bercampur dengan material 

lainnya baik itu tanah, lempung dan bebatuan lainnya yang tidak sedikit jumlahnya. 

Untuk mendapatkan material pasir yang diinginkan perlu terlebih dahulu dilakukan 
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pemisahan material pasir dengan material yang lain yang bercampur dengan 

pasir yaitu dengan cara proses pengayakan manual. Tentunya proses ini tidak efektif, 

selain banyak menggunakan tenaga manusia juga kapasitas yang dihasilkan relatif 

sedikit. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diciptakan mesin pengayak pasir, yang 

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. 

Mesin pengayak pasir ini merupakan mesin yang bekerja dengan prinsip 

pengayakan timbal balik yang digabungkan dengan getaran yang berfungsi untuk 

mempercepat proses pengayakan yaitu memanfaatkan gaya putar poros engkol sebagai 

penggerak timbal balik ayakan dan memanfaatkan getaran mesin untuk sistem 

getarnya. Komponen dasar mesin ini meliputi motor penggerak, pulley, poros engkol, 

saringan ayakan, dan roda untuk dudukan ayakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang pemasalahan diatas, maka diperoleh 

suatu rumusan masalah sebagi berikut: 

1. Berapa Daya yang diperlukan mesin pengayak pasir. 

2. Bagaimana dimensi komponen - komponen mesin pengayak pasir. 

3. Bagaimana gambar rancangan mesin pengayak pasir. 
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1.3 Tujuan Perancangan 

Dari kajian permasalahan diatas maka memiliki tujuan dalam perancangan 

Mesin Pengayak Pasir yang berpedoman pada kebutuhan nyata serta bahan yang 

tersedia, adapun tujuannya adalah: 

1. Untuk mendapatkan Daya yang diperlukan mesin pengayak pasir . 

2. Untuk memperoleh geometri / dimensi komponen - komponen utama dari 

mesin pengayak pasir dengan kapasitas 4 m3/jam. 

3. Untuk memperoleh gambar rancangan mesin pengayak pasir dengan kapasitas 

4 m3/jam. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam perancangan mesin pengayak pasir ini terdapat banyak permasalahan, 

agar tercapai tujuan dan tidak terjadi hal - hal yang diinginkan ini perlu adanya batasan 

dalam pembahasan, batasan - batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Merancang mekanisme penggerak mesin. 

2. Menggunakan motor Engine Bensin sebagai penggerak. 

3. Kapasitas alat 4 m3. 

1.5 Manfaat Perancangan 

Adapun manfaat dari perancngan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatahui bagaimana bentuk dari mesin pengayak pasir dengan 

kapasitas 4 m3/jam. 
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2. Untuk mengefisiensikan cara kerja dibidang infrastruktur seperti pembangunan

rumah, gedung dll.

3. Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai mesin pengayak pasir

dengan kapasitas 4 m3/jam.


