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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bakso adalah jenis makanan yang berupa bola-bola yang terbuat dari daging 

dan tepung. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah dan mie. Bahan-bahan 

yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso adalah daging, tepung tapioka, bumbu 

dan es batu atau air es. Jenis bakso pada umumnya diikuti dengan nama jenis bahan 

seperti bakso ayam, bakso ikan dan bakso sapi atau bakso daging. Penggunaan 

daging yang berkualitas tinggi dan tepung yang baik disertai dengan perbandingan 

tepung yang benar dan penggunaan bahan tambahan makanan yang aman serta cara 

pengolahan yang benar akan dihasilkan produk bakso yang berkualitas baik. Bakso 

yang berkualitas baik dapat dilihat dari tekstur, warna dan rasa (Wibowo dan 

Singgih, 2009). Bakso dibuat dari daging giling kemudian ditambah tepung tapioka, 

bahan pengikat, bumbu, air, sehingga terbentuk adonan dan dibentuk seperti bola 

kecil (8-10 g) kemudian direbus selama 10 menit (Astawan dan Astawan, 1989). 

 

Daging merupakan komponen utama dalam pembuatan bakso. Daging 

didefinisikan sebagai bahan pangan bagi manusia, daging mengandung beberapa 

unsur pokok seperti air, protein, lemak dan abu. Dengan protein sebagai komponen 

bahan kering yang terbesar dari daging (Soeparno, 1998), selain itu proteinnya 

tinggi, daging mengandung asam-asam amino (amino acids) esensial, asam-asam 

amino non esensial dan senyawa nitrogen non protein yang lengkap dan seimbang 

untuk memenui kebutuhan tubuh(Astawan, 2004). 

 

Proses pembuatan bakso bisa dikatakan susah-susah gampang, jika dilakukan 

dengan cara manual pembuatannya bisa membutuhkan waktu cukup lama. 

Permasalahan yang banyak ditemukan oleh pengusaha bakso saat ini adalah 

membutuhkan waktu yang lama serta masih diragukan tingkat kebersihannya dan 

efisiensi kerja yang belum maksimum. Keterbatasan peralatan produksi dapat 

memperlambat produksi bakso terutama pada usaha bakso kecil hingga menengah. 

Hal ini disebabkan dari proses mencetak yang tidak bisa dilakukan secara massal 



 

2 
  

dalam waktu yang bersamaan, artinya proses pencetakan bakso bisa dikatakan 

lambat, sehingga banyak waktu yang terbuang. 

 

Berdasarkan permasalahan yang didapati, penulis tertarik untuk memilih 

tugas akhir berjudul “Perencanaan Mesin Pencetak Bakso Kotak Model Horizontal 

dengan Sistem Potong Gunting Kapasitas 20 kg/jam”. Desain mesin pencetak bakso 

kotak ini bertujuan untuk membantu para pengusaha industri bakso merancang alat 

yang bisa membantu mempermudah pekerjaan mereka dan mempunyai bentuk 

dengan variasi selain bulat yakni berbentuk kotak dengan adanya mesin ini 

diharapkan para pengusaha bakso akan dapat mengefisienkan waktu, biaya dan 

dapat mempermudah produksi bakso dengan waktu yang singkat serta kehigienisan 

bakso yang dihasilkan tetap terjaga sampai kekonsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan informasi yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain mesin pencetak bakso kotak model horizontal? 

2. Bagaimana menentukan komponen – komponen alat dan gambar 

desain? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang didapat, tujuan penulisan laporan 

tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan desain mesin pencetak bakso kotak model 

horizontal, agar berbeda dengan mesin pencetak bakso pada 

umumnya. 

2. Untuk mendapatkan ukuran – ukuran komponen alat dan 

mendapatakan gambar desain alat. 
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1.4 Manfaat Perancangan 

 

Adapaun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Teknik 

Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Menambah pengetahuan tentang cara mendesain suatu karya 

teknologi yang bermanfaat. 

3. Mendapatkan desain mesin pencetak bakso kotak dengan model 

horizontal. 

4. Mendapatkan ukuran dan gambar komponen – komponen mesin 

pencetak bakso kotak dengan model horizontal. 

5. Diharapkan dengan adanya desain mesin pencetak bakso ini dapat 

membantu pengusaha bakso untuk meningkatkan proses produksi 

baik dari segi kualitas, variasi dan kuantitasnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Agar tidak meluasnya permasalahan yang akan dibahas maka perlu adanya 

batasan masalah. Batasan masalah dalam penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak menghitung kerangka mesin dan berat mesin. 

2. Adonan sudah siap cetak. 

3. Ukuran bakso yang dihasilkan tetap satu ukuran.
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