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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kebanyakan masyarakat menggunakan semen coran atau tanah merah

timbunan sebagai lantai di halaman rumah atau kedainya, karena pengetahuan

penduduk tentang penggunaan paving block untuk halaman rumah atau kedai

masih kurang mengetahuinya.  Padahal jika menggunakan paving block, halaman

akan tampak indah dan juga memiliki daya tarik tersendiri saat dipandang.

Masyarakat di desa Bengkalis, kecamatan Bengkalis, kabupaten Bengkalis,

provinsi Riau, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, PNS,

pedagang, berkebun, membuat cone block, buruh harian lepas dan sebagainya.

Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berusaha mencari kerja selain

dari kerja biasanya. Dengan membuat alat press manual paving block sebagai

alternatif dari cetakan tumbuk tradisional, dapat meningkatkan taraf ekonomi

masyarakat sekitarnya.

Dalam proses pembuatan paving block atau proses pemadatan adalah hal

yang paling penting. Karena dalam proses ini akan menentukan kualitas paving

block, semakin padat adonan paving block semakin tinggi pula mutu paving block

tersebut. Proses pemadatan paving block ini ada beberapa cara. Salah satunya

dengan cara tradisional yaitu dengan cara ditumbuk. Akan tetapi cara ini tidak

efisien di karenakan dalam pembuatan satu buah paving block di perlukan tenaga

atau energi yang cukup besar dan memerlukan waktu yang agak lama dalam

proses penumbukannya. Selain dengan cara tradisional proses pemadatan paving

block bisa dengan proses pengepresan, dalam hal ini diperlukan sedikit tenaga

atau energi dan membutuhkan waktu yang relatif singkat, tetapi dibutuhkan alat

atau alat khusus press paving block. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis

terdorong untuk melakukan perancangan dengan judul “PEMBUATAN ALAT

PRESS MANUAL PAVING BLOCK”.
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1.2 Rumusan Masalah
Dari beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam latar belakang di atas

dapat diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pembuatan alat press manual paving block?

2. Bagaimana menentukan gaya tekan atau press yang di butuhkan untuk

membuat paving block?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat permasalahan yang dihadapi pada proses pembuatan alat press

manual paving block ini maka perlu adanya batasan khusus didalamnya. Adapun

batasan masalah tersebut adalah:

1. Pembuatan alat press manual paving block.

2. Mekanisme press manual dengan menggunakan tenaga manusia sebagai

gaya tekan dan sistem tuas pengungkit untuk pengepresan.

3. Tidak membahas adonan paving block.

1.4 Tujuan
Tujuan dari pembuatan dari alat press manual paving block adalah :

1. Untuk membuat alat sebagai pembaharuan dari sistem konvensional.

2. Memudahkan dalam perawatannya sehingga menghemat pengeluaran

dana dalam perawatan.

3. Mengetahui berapa gaya tekan yang dibutuhkan untuk pengepresan

paving block.

1.5 Manfaat
Adapun manfaat yang diperoleh adalah :

1. Sebagai penerapan teori dan praktik kerja yang didapat selama

dibangku perkuliahan.

2. Satu orang saja sudah dapat mengoperasikan alat press manual ini,

sehingga menghemat biaya pengeluaran.

3. Sebagai pembaharuan dari sistem konvensional yang sudah ada.
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