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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, dimana penduduknya 

mayoritas memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Indonesia terletak di 

daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir 

sepanjang waktu, yang merupakan elemen penting untuk pertanian. Pertanian di 

Indonesia memiliki peranan yang penting baik di sektor perekonomian ataupun 

pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan. 

Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang 

beraneka ragam, membuat hasil panennya sangat variatif mulai dari palawija, 

sayuran, buah-buahan bahkan rempah-rempah. Selain menjadi kebutuhan pokok 

dalam negeri, sebagian hasil panen juga menjadi komoditas ekspor. 

Namun masalah terjadi saat hasil panen tersebut menumpuk, beratnya hasil 

panen yang dikemas membuat proses pemindahan memakan waktu dan tenaga. 

Maka dari itu untuk memaksimalkan proses produksi agar kebutuhan tersebut 

tercukupi di pasar, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

dengan cara memaksimalkan proses pemindahan hasil produksi, agar hasil panen 

yang di produksi bisa lebih efektif dan cepat ke tangan para konsumen. 

Dalam bidang pemindahan hasil produksi, salah satunya hasil panen yang 

telah di kemas biasanya memerlukan tenaga manusia untuk memindahkannya, 

sehingga sering kali timbul keterbatasan, efisiensi dan target kerja yang ingin 

dicapai. Sebuah perusahaan saat ini masih banyak yang menggunakan tenaga 

manusia dalam memindahkan berbagai hasil produksi, salah satunya hasil panen, 

di gudang-gudang penyimpanan pun masih banyak yang memerlukan tenaga 

manusia untuk memindahkannya karena dinilai lebih murah, walaupun seringkali 

terkendala kondisi fisik pekerja yang tiba-tiba sakit, kekurangan orang dan 

sebagainya. Dan hal inilah yang membuat sering kalinya proses distribusi 
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terhambat. Oleh karena itu sangat penting sekali sebuah inovasi untuk 

mempermudah kerja manusia. 

Kemajuan teknologi banyak sekali mempermudah kerja manusia dalam 

berbagai bidang, tingkat kreativitas yang semakin tumbuh membuat segala 

sesuatu dibuat untuk mempermudah kerja manusia berupa pesawat sederhana, 

mulai dari bentuk pesawat sederhana yang mudah dibuat hingga yang disesuaikan 

dengan kebutuhan manusia. 

Dari uraian-uraian singkat diatas penulis membuat suatu gagasan untuk 

mempermudah proses tersebut yaitu “PERANCANGAN PORTABLE BELT 

CONVEYOR UNTUK PENGANGKUTAN HASIL PERTANIAN KE DALAM 

ALAT ANGKUT DENGAN KAPASITAS 15 TON/JAM”. sehingga diharapkan 

dengan adanya perancangan ini mampu membuat gagasan mengenai 

pembuatannya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang 

bergerak di bidang pertanian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang harus diatasi agar perancangan ini bisa tercapai 

yaitu:  

1. Bagaimana merancang belt conveyor agar proses pengangkutan lebih 

efisien dan menghemat tenaga kerja? 

2. Bagaimana perancangan mekanisme gerak, dan desain pada belt 

conveyor? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan portable belt conveyor  ini 

adalah :  

1. Untuk mendapatkan hasil rancangan belt conveyor agar proses angkut 

barang lebih efisien dan menghemat tenaga kerja. 

2. Untuk mendapatkan hasil rancangan mekanisme gerak dan desain 

kerangka pada belt conveyor. 
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1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan portable belt conveyor ini adalah : 

1. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu dan teori-teori tentang alat 

pemindah barang yang di dapat di perkuliahan dan dapat diterapkan di 

dunia kerja. 

2. Rancangan ini dapat di pertimbangkan untuk di aplikasikan pada 

gudang-gudang untuk menghemat waktu dan tenaga pada saat 

penaikan maupun penurunan barang dari alat angkut. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Panjang lintasan belt 4 meter. 

2. Jenis barang yang dapat dibawa berupa barang yang sudah dikemas 

(karung dengan ukuran berat maksimal 50 kg). 


