
BAB I 

PENl>AHULliAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Sistem mekanisasi di indonesia sering dipergunakan dalam industri-industri 

yang ada pada saat ini. Akan tetapi Ulltuk pellgullaan dalam kehidupan sehari -

hari masih huang. Sistem ini mempunyai fimgsi yang sangat bennanfaat bagi 

pillak pengglma dalam mengangkat galon - g-alon air minutIl. 

Dan pengamatan penlliis, pada saat ini banyak orang yang menggllnakan air 

mineral gallon yang bemkuran 19 liter. Air mineral ini banyak digunakan dalam 

kehidupan sellari - hari. Air mineralini sering digunakan sebagai air minum 

maupun mernasak. 

Pada saar ini masih banyak orang yang menggllnakan sistem seeam manual 

yaitu dengan eara mengangkat langsung galon - galon air minum. Pengisian 

secara manual lebih memerlukan lebih ban yak energi untuk mengangkat ke 

dispenser. Selaill 1m juga dapa! menyebabkan cedera pada mlang dan otot. 

Dengan adanya sistem mekanisasi ini diharapkan dapat mengurangi cedera 

para pengguua dan mengurangi tnergi unttik mengangkat gal on air mineral. 

Sehingga pengguna tidak capai mengangkat gallon air mineral. 

1.2. PerurnusanMasa]ab 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penlillusan masa1ahnya adalah : 

Bagaimana merancang sebuah alat sistem mekanisasi unwk meng-allgkat 

gallon l\jr ? 

1.3. Bafasan Masalab 

Perancangan alat sistem mekanisasi dibatasi pada perancangan alat sistem 

mekanisasi ul1tuk satu macam gallon berukuran 191iter. 
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104. Tu]uan Penelltian 

Merancang alat sistem mekanisasi Imnlk mengangkat gallon air mineral 

yang berukuran 191iter. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan taporan tugas akbir ini adaJab sebagai berik1.l! : 

BAB 

BA.B 

BAB 

BAB 

BAB 

I 

II 

PENDAHULUAN 

Bab 1 berisi latar belakang penulisan tugas akhir, 

penllnusan masalah, asumsi dan barasan masalah, 

tujuan penelirian, dan sistematika penulisan. 

LANDASAN TEQRl 

Bab 11 yaitu landasan teori mgas akhir ini membahas 

teon-teori ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalani 

pel1yelesaian permasalallan yang diballas pad a bagian 

pembahasan nantinya. 

iiI METODOLOGJ PENEUTIAN 

Bab III berisi metode penyelesaia.! perancangan sampai 

pada pembuatan prototipe. 

IV : PENGUMPULAN DATA 

v 

Bab lV membahas pengumpulan data anthopometri, 

yang diperoleh dari hasH pengllkuran iangslll1g dan data 

hasil dan kueslOner. 

PENGOLAl-lAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini semua data yang telah diperoleb diolah 

llnnlk rnelakukan perancangan penyangga monitor. 

VI PEN1JTIJP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. 




