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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Pabrik gula di indonesia merupakan industri yang sangat strategis karena dapat 

memenuhi kebutuhan pangan pokok. Jawa timur adalah salah satu penghasil tebu 

terbesar di indonesia. Pabrik gula home industri menjadikan tebu sebagai sumber 

bahan baku untuk memproduksi gula. Pabrik gula home industri paling banyak di 

temukan terutama di daerah kabupaten kediri. Pabrik gula home industri di daerah 

tersebut memproduksi gula merah setiap hari nya. Dalam proses produksi nya 

pabrik gula home industri masih banyak menggunakan cara sederhana.  

Salah satu pabrik gula home industri terletak di dusun Kroncong desa 

Purworejo kecamatan kandat kabupaten Kediri. Pabrik gula ini berkapasitas 20 

TCD dalam satu hari nya pabrik ini menerima 4 - 5 truk tebu yang beratnya 6 - 8 

ton per truk nya, dalam proses produksi nya pabrik gula ini masih banyak proses 

pengolahan nya menggunakan cara manual. Salah satu nya pada proses memasukan 

tebu ke dalam mesin pemeras tebu masih dengan tenaga manusia. Mesin pemeras 

tebu yang di gunakan sebenarnya mampu memeras tebu sebanyak 12 batang dalam 

sekali peras dan mampu menerima kapasitas sebesar 40 TCD, namun karena proses 

memasukan tebu ke dalam mesin pemeras masih manual atau dengan tenaga 

manusia sehingga hanya 4 batang tebu yang bisa di peras dalam sekali proses 

pemerasan. Sehingga proses penggilingan tebu tidak dapat menggiling dengan 

jumlah yang banyak, maka proses produksi gula akan semakin menumpuk. 

Terutama saat kebutuhan pasar yang sangat tinggi dan keterikatan tenaga kerja. 

Dengan latar belakang ini dan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi, maka 
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di butuhkan sebuah mekanisme untuk meningkatkan proses produksi gula merah di 

pabrik tersebut dan juga mengatasi keterikatan tenaga kerja yang semakin susah di 

dapat dan semakin mahalnya biaya yang di keluarkan untuk menyewa pekerja. 

Maka untuk memperbaiki sistem dan kinerja pabrik gula home industri dalam 

tugas akhir ini maka akan di rancang cane table dengan judul “Perancangan mesin 

cane table chain kapasitas 40 Ton/Hari”. Alat ini merupakan alat yang di 

gunakan untuk mentransfer dan mengatur jumlah tebu yang akan di proses dari truk 

menuju cane carrier yang akan meneruskan nya ke mesin penggiling. Pada 

fenomena yang ada pabrik gula home industri masih kurang efisien dalam 

memproduksi gula dan masih sedikit yang menggunakan alat ini bahkan ada yang 

belum menggunakan alat ini sehingga masih menggunakan proses manual. 

sehingga bilamana alat ini di rancang dan dapat dioperasikan di pabrik gula home 

industri , maka proses produksi gula pada pabrik gula home industri akan lebih 

efisien dan mampu meningkatkan produktivitas. 

1.2. Rumusan masalah 

Permasalahan yang di rumuskan adalah bagaimana merancang mesin cane 

table chain kapasitas 40 TCD agar meningkatkan produktivitas pabrik. 

1.3. Tujuan  

1. Tujuan yang ingin di capai adalah di peroleh perancangan mesin cane table 

chain kapasitas 40 TCD untuk meningkatkan produktivitas pabrik gula 

home industri.  

2. Mendapat gambar detail rancangan alat cane table chain agar dapat di 

gunakan untuk proses pembuatan alat 
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1.4. Manfaat  

Manfaat yang ingin di capai dalam perancagan ini adalah: 

1. Menghasilkan rancangan cane table yang dapat meningkatkan 

produktivitas pabrik gula home industri 

2. Mengatasi keterikatan terhadap tenaga kerja yang terbatas 

3. Meningkatkan efisiensi proses pembuatan industri gula rumahan 

1.5. Batasan masalah 

Batasan masalah mengenai perancangan mesin cane table adalah sebagai 

berikut: 

1. Perancangan mesin cane table chain kapasitas 40 TCD 

2. Cane table tipe chain 

3. Faktor keberhasilan dalam pengujian tidak di cantumkan karena hanya 

merancang. 

1.6. Konsep Desain Cane Table Chain 

 

Gambar 1. 1   Desain Cane Table Chain 
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Keterangan gambar : 

1. Rangka 

2. Plat meja tebu 

3. Poros 

4. Bearing 

5. Chain 

6. Sprocket 1 

7. Sprocket 2 

8. Plat pendorong  

9. Dudukan motor 

10. Gearbox 

11. Motor 

12. Kopling 

13. V-belt 

14. Grooved pulley 1 

15. Grooved puller 2 


