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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tinjauan U.S.Paten tahun 1956 nomer 2,758,761 dilakukan 

penelitian pembuatan mesin pelipat baju dengan mekanisme gerak dengan 

penggerak pneumatik sebagai penggerak utama yang kemudian ditransmisikan 

oleh gear dan conveyor sebagai mekanisme gerak . 

Erwin dan wahyu (2015), melakukan sebuah penelitian tentang 

perancangan dan pembuatan semi automatic T-Shirt folding machine dengan 

menggunaka  metode Fuzzy Propotional Derivative (FPD). Hasil dari 

perancangan mekanisme T-shirt Folding Machine yang menggunakan 4 buah 

lengan pelipat yang dikopel dengan motor DC sebagai penggerak lengan pelipat 

mampu melipat baju dengan waktu 9,56 detik termasuk dengan handling 

pakaian. Dengan mengimplementasikan metode Fuzzy Propotional Derivative 

(FPD) pada T-Shirt Folding Machine dengan menggunaka 2 input yaitu error 

(Err) dan delta error (∆ Err) dari pembacaan data sensor rotary encoder yang 

dikonversikan dalam satuan sudut dengan 5 membership function untuk setiap 

input. 

M. Iqbal et al. (2017), telah melakukan pembuatan dan perancangan alat 

pelipat baju menggunakan kontrol sistem elektro pneumatic dan PLC 

(Programmable Logic Controller) yang dapat bekerja secara berkelanjutan, 

sehingga memberikan kemudahan dalam proses pelipatan baju. Komponen 

utama yang digunakan pada mesin yaitu PLC tipe CPIE 24 VDC, power supply, 

MCB. Sedangkan untuk sistem elektro pneumatik yaitu lima unit katup selenoid, 

satu unit air rervice, sepuluh unit control flow dan lima unit cylinder pneumatik. 

Waktu yang dihasilkan untuk melipat satu buah baju adalah 25 detik dengan 

dioperasikan oleh satu operator. 

 

Robi Cahyadi et al. (2017), juga melakukan perancangan dan pembuatan 

model alat pelipat baju portable  berbasis Arduino UNO dengan menggunakan 
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metode hardware programing. Sistem ini dapat secara langsung 

diimplementasikan untuk melipat baju secara langsung tanpa menggunakan 

tangan secara manual. Servo akan bergerak secara bergantian dan menggerakan 

papan lipat bagian bawah, kanan, kiri dan tengah. Dengan menggunakan 

sumber tegangan dari caru daya sebanyak 2  buah dengan voltase yang 

dihasilkan sebesar 5 volt 1A dan 7 volt 5A. Hasil dari percobaan yang telah 

dilakukan model mesin pelipat baju ini mampu melipat baju dengan jumlah 20 

baju dengan waktu 144 detik. Tentunya hal ini bisa menjadi sebuah solusi untuk 

masalah rumah tangga dalam hal melipat pakaian. 

Mesin pelipat baju merupakan solusi dalam dunia industri konveksi 

yang membantu proses pengemasan dan untuk menghemat tenaga manusia. 

Pembuatan mesin pelipat baju ini bertujuan agar hasil lipatan bisa rapi dan 

seukuran yang nantinya akan menuju pada proses berikutnya yaitu pengemasan. 

Mesin pelipat baju berbasis arduino ini dapat menjadi sebuah solusi dimana 

nantinya mesin akan bekerja secara otomatis. Arduino merupakan pengendali 

berupa mikro singel board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring 

platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik. Pada hardware 

memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrgraman 

sendiri.  

Dengan adanya rancang bangun mesin pelipat baju berbasis 

pemorgraman arduino ini harapannya mesin pelipat baju ini dapat lebih 

meningkat dari segi performanya dan mempermudah proses melipat baju 

mejadi lebih efisien. Sehingga dibutuhkan proses produksi mesin ini agar 

kedepannya dapat mempermudah proses melipat baju.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana cara 

merencanakan sebuah mesin pelipat baju dengan otomatis. Masalah yang akan 

diteliti adalah bagaimana desain mesin pelipat baju dan komponen-komponen 

mesinnya? 

1.3 Tujuan Penulis 

Perancangan Mesin Pelipat Baju ini mempunyai tujuan, antara lain untuk 

mendapatkan desain mesin pelipat baju sederhana dan ergonomis . 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya tugas akhir ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk membantu pelaku usaha mikro laudry dan industri clothing 

dalam melipat baju yang masih menggunakan tenaga manusia. 

2. Untuk membantu penyandang disabilitas untuk melipat baju. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk membatasi ruang lingkup yang akan dibahas 

adalah penuliasan tugas akhir ini antara lain : 

1. Hanya melipat baju dengan lengan pendek. 

2. Tidak untuk melipat celana. 

 

 


