
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini 

sangat cepat menuntut ketrampilan, dan kemampuan profesionalitas yang tinggi. 

Tidaklah mungkin jika perkembangan jaman tidak diikuti oleh perkembangan cara 

berpikir manusia karena keduanya harus saling mendukung. 

Dari banyaknya industri kecil yang memanfaatkan kayu sebagai bahan dasarnya 

tentu akan menghasilkan limbah baik berupa potongan kayu ataupun serbuk hasil 

dari pemotongan menggunakan gergaji, dan kebanyakan limbah itu hanya dibuang 

atau dibakar saja.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Untuk memanfatkan limbah serbuk gergaji dari pemotongan akan dirancang 

alat untuk membuat briket dari bahan serbuk gergaji tersebut. Perancangan alat ini 

hanya menggunakan silinder pneumatik yang dikontrol dengan rangkaian timer 

elektronik sederhana untuk menjalankan proses. Dengan mengingat yang 

memanfaatkan kayu dari industri kecil, maka  diharapkan perancangan alat ini 

dapat berguna untuk membantu memanfaatkan limbah serbuk gaergaji kayu 

tersebut. Apakah perancanagan alat dengan menggunakan silinder pneumatik yang 

dikontrol dengan timer dapat untuk membuat briket dari serbuk kayu ? 

 

 

 



1.3 Batasan Masalah 

Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis 

membatasi perancangan alat ini hanya pada pengontrolan silinder pneumatik dengan 

menggunakan timer elektonik mulai dari pengisian pada cetakan, pemampatan 

(pressing), kemudian pemindahan briket ke kotak penampungan melalui konveyor 

dengan penggerak motor.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan terciptanya alat ini adalah untuk memadatkan serbuk kayu dengan 

bantuan silinder pneumatik sebagai penekan dan dengan kontrol elektronik sebagai 

sistem otomatisasinya. Sehingga diharapkan alat ini mempunyai manfaat yang lebih 

besar untuk dapat diaplikasikan pada industri kecil menengah, yang sebelumnya 

kebanyakan membuang limbah serbuk kayu agar dapat memanfaatkannya menjadi 

barang yang lebih berguna.Manfaat yang diharapkan dari perancangan alat ini adlah : 

a. Akademik 

Memberikan kontribusi pengembangan ide pengontrolan pneumatik sehingga 

diharapkan dapat diaplikasikan dalam perkembangan teknologi dewasa ini.   

b. Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknologi Industri UNIKA Soegijapranata Semarang. Menambah 

kamampuan praktis dan teori sebagai bekal untuk terjun kedunia industri dan 

wahana menyalurkan hobi.  

c. Pembaca 

Sebagai tambahan referensi apabila dikemudian hari menghadapi permasalahan 

yang sama.  



1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian dan penyelesaian tugas akhir ini meliputi : 

1. Pengumpulan data termasuk di dalamnya  

a. Studi litelatur 

b. Wawancara 

c. Observasi dan uji coba alat 

2. Perancangan sistem 

Adalah metode yang dilakukan dalam pembuatan alat yaitu obyek penelitian. 

Dilakukan beberapa tahap : 

a. Mempersiapkan perancangan alat 

b. Mengidentifikasi konfigurasi sistem 

Yang dimaksudkan adalah mempersiapkan proses secara berurutan dan 

beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian tugas. 

c. Mengevaluasi alternatif konfigurasi. 

d. Pemilihan konfigurasi terbaik. 

Dilakukan dengan mengevaluasi semua konfigurasi yang dipersiapkan 

sehingga semua sub menjadi sebuah konfigurasi tunggal. 

3. Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dimana 

dalam analisa tidak mangacu pada jumlah atau angka-angka melainkan 

menganalisa data dan hasil unjuk kerja perancangan. 

4. Penerapan Sistem 

Metode ini dilakukan agar setelah selesai dalam penyelesaian sistem yang 

diteliti dapat diterapkan pada sistem baru secara tepat. 

 



1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang penulisan latar belakang pembuatan Tugas Akhir, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  DASAR TEORI 

Berisi tentang beberapa teori yang menunjang penelitian Tugas 

Akhir ini.  

BAB III :  PERANCANGAN 

Berisi tentang perancangan dari Tugas Akhir ini, keterangan 

mengenai hubungan tiap blok serta pembahasan tiap bloknya. 

BAB IV :  PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang pengujian yang telah dilakukan serta analisa alat 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan laporan Tugas 

Akhir serta saran penulis bagi pembaca berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan. 
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