
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Singkong merupakan salah satu bahan pangan pokok dalam negeri. 

Dimana bahan pokok tersebut mudah rusak dan busuk dalam waktu kira- kira dua 

sampai lima hari setelah panen, bila tidak mendapatkan perlakuan pasca panen 

dengan baik.Bebrapa perlakuan pasca panen antara lain dikeringkan (dibuat 

gaplek), dibuat tepung tapioka maupun dibuat produk yang bernilai tinggi. 

Bermacam-macam makanan olahan bisa dibuat dari singkong, antara lain: 

tela-tela singkong keripik singkong, tape singkong, getuk singkong, kolak 

singkong, kelepon, bolu singkong, dan jugak opak singkong. Terkhusus cemilan 

tela-tela singkong sangat di gemari oleh anak-anak sampai orang dewas. (wirda 

Novarika, Ahmad Romadhan, 2016). 

Untuk membuat cemilan olahan dari singkong berupa tela-tela singkong, 

maka muncullah ide mendesain, merancang dan membuat mesin pemotong 

singkong yang dapat membantu pengusaha kecil pembuatan tela-tela singkong, 

apalagi memotong singkong dengan menggunakan pisau tentulah membutuhkan 

tenaga dan waktu yang banyak dan  dipastikan juga ukurannya akan berbeda-

beda. Satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat alat 

untuk memotong singkong sebangai bahan dasar tela-tela singkong dengan ukuran 

yang sama ketebalannya. 

Saat ini banyak alat yang membantu para pengusaha Tela-tela masih 

dengan cara manual sehingga produksinya masih tidak optimal. sehingga penulis 

merancang suatu alat pemotong singkong yang mampu memotong dengan 

ketebalan yang sama serta dengan menginovasi pisau agar potongan singkong 

tersebut tidak sama pada potongan Tela-tela seperti biasanya dan tidak hanya 

untuk memotong singkong saja tetapi dapat memotong umbi- umbian lainnya. 
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1.1 Rumusan Masalah 

 Dalam perancanaan rancang bangun mesin pemotong singkong berbentuk 

tela-tela. 

1. Bagaimana cara merancang mesin pemotong singkong yang mampu 

menghasilkan pemotongan yang baik dan mampu meningkatkan 

produksinya. 

2. Bagaimana memilih komponen elemen mesin yang sesuai agar proses 

pemotongan berjalan sesuai harapan dan sistem dapat berkerja secara 

optimal dan aman. 

 

1.2 Batasan  Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas maka batasan-batasan masalah 

dalam penulisan laporan ini sebagai berikut. 

1. Kekuatan rangka mesin (sambungan las) diasumsikan aman. 

2. Material yang dipakai pada mesin tidak dilakukan percobaan (tes bahan) 

tetapi diambil dari literature yang telah ada. 

 

1.3 Tujuan perancangan 

Adapun tujuan dari pembuatan rancang bangun dan analisa struktur mesin 

pemotong singkong berbentuk tela-tela ini antara lain: 

1. Membuat alat pemotong singkong berbentuk tela-tela dengan dimensi 60 x 

60 x 65. 

2. Menghitung kekuatan kontruksi alat pemotong singkong. 

 

1.4 Manfaat Perancangan  

 Adapun manfaat yang diperoleh adalah:  

1. Menghasilkan alat pemotong singkong dengan inovasi. 

2. Meningkatkan daya kreatifitas, inovasi, dan keahlian mahasisa


