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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari perancangan 

sebuah sistem collapsible,  kemudian dijabarkan mengenai tujuan dari penelitian 

yang akan dilakukan serta pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Pada jaman sekarang ini penghematan dalam pemakaian ruangan sangat 

berguna terutama dalam hal penyimpanan barang-barang yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Perkembangan barang-barang yang dirancang untuk 

kebutuhan penghematan ruang dapat dilihat seperti: tangga lipat, dimana tangga 

ini dapat dipakai dengan ketinggian maksimal mencapai tiga meter dan dalam 

kondisi tak terpakai tangga ini dapat dilipat sehingga hanya setinggi satu meter. 

Selain itu juga terdapat benda-benda lain yang dipakai sehari-hari yang 

menggunakan prinsip yang sama, benda-benda tersebut dari yang paling rumit dan 

paling sederhana, berupa seperti: pocket knife, kursi roda dan payung. 

Konsep pembuatan barang dengan penghematan pemakaian ruang tersebut 

dikenal dengan sebutan collapsible dimana konsep collapsible ini telah dipakai 

pada abad 19 sampai sekarang (Thames & Hudson, 2001). Banyak desain-desain 

seperti furniture yang menggunakan konsep ini. Penggunaan konsep ini sangat  

menarik dan juga mudah dalam segi penyimpanan, serta tidak memakan tempat 

yang banyak. 

 Beranjak dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian mengenai „Rancang 

Bangun Alat Pengangkat Tabung (Gallon) Air Minum Dengan Sistem Mekanik” 
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yang dibuat oleh Hansen (2008), dimana dalam pembuatan alat bantu penangkat 

tabung air minum ini merupakan kelanjutan dari pengembangan alat tersebut. 

Pengembangan alat akan dimasukkan konsep collapsible, dimana alat tersebut 

memiliki dimensi yang lebih kecil dan akan tetap berfungsi seperti yang 

diperlukan.  

1.2 Pokok Permasalahan 

 Pokok permasalahan yang terjadi adalah: 

1. Terjadi kesulitan dalam melakukan penyimpanan alat bantu gallon air 

minum yang telah dibuat sebelumnya. 

2. Mobilitas alat sebelumnya cukp sulit karena tidak adanya handle pada alat 

bantu tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Membuat sebuah alat bantu pengangkat tabung air minum berkapasistas 

19 liter dengan menggunakan konsep collapsioble. 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam rancang bangun alat penggankat tabung air 

minum ini adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan pemilihan bahan rangka dan sambungan tidak diperhitungkan. 

2. Alat yang dibuat hanya sebagai prototipe. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari tujuh bab yaitu: 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas latar belakang dari pembuatan alat bantu yang baru dalam 

kelanjutan dari alat yang sudah dibuat sebelumnya, selain itu juga terdapat pokok 

permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori yang dipakai dalam pembuatan alat bantu, kemudian 

juga ada beberapa pengertian-pengertian yang didapat dalam studi pustaka yang 

dapat menunjang keberhasilan  pembuatan alat bantu. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab metodologi penelitian berisikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan 

yang dilakukan dalam menyusun laporan ini dengan sesistematis mungkin. Mulai 

dari studi awal alat, perancangan serta pembuatan alat, pengujian dan pengamatan 

sampai dengan kesimpulan dan saran. 

BAB 4 : PERANCANGAN DESAIN 

Dalam bab ini dibahas mengenai permasalahan yang ada pada alat bantu 

sebelumnya. Kemudian dibuat sebuah diagram fungsi yang berisikan poin-poin 

yang terdapat pada alat bantu baru. 

BAB 5 : DESAIN DETAIL 

Pada bab ini dibahas mengenai tahap-tahap rancangan dari alat bantu yang dibuat. 

Rancagan ini meliputi konsep dasar, rancangan rangka alat bantu, dan bagian 

pelengkap alat bantu. Kemudian dibahas pula perhitungan dimensi rangka, agar 

rangka tidak terguling saat gallon dinaikkan. 

BAB 6 : PENGUJIAN DAN ANALISIS 
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Dalam bab ini dibahas mengenai hasil dari pengujian alat bantu yang sudah 

didesain dan dibuat. Selain itu dilakukan analisis terhadap data dari hasil 

pengujian alat bantu tersebut secara menyeluruh. Hasilnya diolah menjadi 

kesimpulan atau jika tidak sesuai dengan tujuan, maka akan dijadikan bahan 

pertimbangan dalam proses perbaikan terhadap alat bantu. 

BAB 7 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian bab terakhir ini dilakukan penjabaran kesimpulan yang ditarik oleh 

penulis demi menjawab tujuan peneltian serta diberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

  


