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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

 Kabupaten Muara Enim yang memiliki sinar matahari yang terik 

sepanjang hari mengandalkan pertanian terutama perkebunan dalam mendorong 

per ekonomiannya. Hal ini terlihat dari besarnya luas lahan  7.483,06 km sebagian 

besar digunakan untuk perkebunan. Lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim 

umumnya merupakan lahan bukan sawah yaitu sekitar 96,19 persen dan sisanya 

merupakan lahan sawah.. 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muara_Enim 

Peralataniniadalahsalahsatulangkahmenginovasi/memodifikasimesin yang 

telahadadimanamesintersebuthanyabisamelakukanpenyemprotandengansumber 

energy berbahan bakar minyak dan juga energi manusia (manual). 

Hasildaripengerjaansuatualat/mesinpenyemprothamatenagasuryainibiasanyadigun

akanuntuk penyemprotan pada pertanian atau perkebunan dengan memanfaatkan 

sumber energi matahari pada saat cuaca terik dengan jangka waktu yang biasanya 

rutin. 

Selainuntukmempermudahdanmempercepatdalampekerjaan, sumberenergi 

yang di butuhkanjugatidaksusahuntuk di dapatsehinggalebihefektifdanefesien. 

Dalampembuatansebuahalat/mesininimampubekerjasecara optimal. Serta 

pengoperasiannyasangatsederhana, agar semua orang 

dapatmenggunakanalat/mesintersebut. Di sampingitu, dalampemilihanbahan yang 

tepatakandihasilkanalat/mesin yang baik pula 

apabiladilihatdarisegikekuatanmaupunkeawetanalat/mesintersebut.Perancangansa

ngatmembutuhkanketelitiandanperencanaan yang matang. Agar bahan-bahan yang 

dipilihtepatdanalat/mesin yang dihasilkanefektifdanefesien. Serta alat/mesin yang 

akandirancangmampuberoperasisecaramaksimal. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
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Berdasarkanuraiandiatas, penulismencobamerencanakansuatumesin yang 

berfungsiuntukmenyemprotkancairanpembasmihamadengansumber energy surya 

yang digunakanuntuk penyemprotan pada lahan pertanian atau perkebunan. 

 

1.2 TujuandanManfaat 

1.2.1 Tujuan 

TujuandariperencanaanMesinPenyemprothamatenagasuryainiadalah : 

a. Dapatmenciptakansebuahinovasibarudalam proses bidangpertanian di 

sumateraselatan yang nantinyadapatterusdigunakanolehmasyarakat. 

b. Mempermudah proses prosespenyemprotandanmenghematbiaya yang 

akandikeluarkandalamjangkawaktu yang relative lama 

dibandingpenyemprot yang menggunakanbahanbakarminyak. 

c. Menyadarkanmasyarakatakanpentingnyapemanfaatansumber energy 

terbarukandisekelilingnya. 

d. Mengubahpolapikirmasyarakat, sehinggadapatmenyalurkan ide-ide lain 

melaluisumber energy terbarukan. 

1.2.2 Manfaat 

a. BagiMasyarakat 

 dapat 

memberikansolusipenggunaanalatberkelanjutantanpamemikirkanbiayape

nggunaanbahanbakar.   

 dapatmembukawawasanmasyarakatakanpemanfaatan energy terbarukan 

yang lebihramahlingkungan 

b. BagiAkademis :  

 Mampumengembangkansebuah ide kreatifdaninovatifkhususnya di 

bidangpermesinan.  

 Mampumemicuminatdanbakatakademisidalammengembangkankaryatuli

sdangagasanbaru. 
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1.3 Permasalahan  

Dalam memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan Politeknik Negeri 

Sriwijaya, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir yang 

judulnya ditentukan dengan persetujuan dari pembimbing. Berdasarkan inilah, 

maka penulis memilih judul ini dengan alasan sebagai berikut. 

1. Memanfaatkan Sumber energi yang terus menerus dapat terbaharui 

2. Membantu usaha masyarakat menengah dalam mencapai tujuan produksi 

khususnya di bidang pertanian dan perkebunan 

3. Meningkatkan efisiensi dari penggunaan alat yang telah ada 

DiharapkandarihasilpembuatanTugasAkhirinidapatmelengkapisaranapengeta

huan di Program Studi Diploma III TeknikMesinPoliteknikNegeriSriwijaya 

Palembang. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk dapat menghasilkan karakteristik mesin yang diinginkan, Alat 

Penyemprothamatenagasurya yang ada diharapkan akan lebih nyaman dalam 

pengoprasiannya, oleh karena itu, Dalam hal ini penulis membatasi masalaah ini 

sebagai berikut : 

 Pembahasan ini meliputi: perancangan, pembuatan dan pengujian alat serta 

perhitungan biaya Alat Penyemprothamatenagasurya. 

- Perhitungankebutuhanpada panel surya 

 Solar Cell yang digunakan dengan daya 100Wph 

 Spesifikasi Pompa: 

- Daya pompa 80watt 

- Dengan arus 12v DC 

- Tekanan Output 0,5 Mpa 

- Waktu operasi yaitu 3 jam 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan  

Penulisan dari laporan Tugas Akhir dengan judul ”RANCANG BANGUN 

ALAT PENYEMPROT HAMA TENAGA SURYA UNTUK PEMANFAATAN 
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SUMBER ENERGI TERBARUKAN” ini sesuai dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisitentanglatarbelakangmasalah, maksuddantujuan, 

manfaatpembuatanAlatPenyemprothamatenagasuryapembatasanma

salah, metodologipenyusunanlaporan, dansistematikapenulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

BerisiteoridasarAlatPenyemprothamatenagasuryadanklasifikasinya

, teoridasarmengenaianalisaperancanganrangka, performadanteori – 

teoripendukunglainnya. 

BAB III  PERANCANGAN ALAT 

BerisispesifikasiPompa yang dipakai, 

komponenutamadanpendukungnya, proses pembuatan, alat-alat 

yang digunakan,danbahan material yang digunakan. 

BAB VI PROSES PEMBUATAN DAN PENGUJIAN 

Berisigarisbesarpemuatananalisaperhitungankomponen-komponen 

yang 

mendukungdalamperencanaanpembuatanAlatPenyemprothamatena

gasuryainidanpengujian yang 

dilakukansetelahpenyelesaianAlatPenyemprothamatenagasurya 

yang disertaitabeldangrafik. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang diambil dari analisa perancangan Alat Penyemprot hama 

tenaga surya secara keseluruhan, serta saran dan masukan guna menyempurnakan 

hasil yang didapat dari Alat Penyemprot hama tenaga surya 


