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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Plastik adalah sesuatu yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan 

sudah menjadi kebutuhan wajib yang digunakan. Diantara jenis platik tersebut salah 

satunya adalah akrilik. Akrilik adalah sebuah bahan buatan yang menyerupai kaca.  

 

Gambar 1.1  Akrilik 

Meskipun mempunyai wujud yang hampir sama dengan kaca namun akrilik 

mempunyai lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan kaca yaitu : 

1. Akrilik mempunyai massa jenis lebih ringan dari kaca.  

2. Akrilik mempunyai ketahanan yang lebih tinggi tehadap benturan. 

Dibanding kaca yang mudah pecah dan seringkali membahayakan 

pengguna. 

3. Akrilik lebih lunak dibanding kaca sehingga tidak tahan gores, namun 

akrilik memungkinkan di poles untuk menghilangkan goresan sedangkan 

kaca harus diganti baru.  

4. Akrilik lebih mudah dipotong sesuai keinginan. 

Dengan keunggulan – keunggulan diatas, akrilik digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai pengganti kaca. Sebagai contoh akrilik digunakan untuk tempat brosur, neon box, piala, 

akuarium, box alat dan berbagai hiasan seperti papan nama, kotak handphone, display sepatu, 

gantungan kunci dan lain-lain. 
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Gambar 1.2   Tempat Brosur Akrilik  

Namun untuk pembuatan barang-barang kerajinan tersebut, kebanyakan masih menggunakan 

peralatan manual seperti cutter, gergaji, bor dan gerinda.. Dengan menggunakan peralatan tersebut akan 

menemui banyak kendala dan kesulitan. Berikut beberapa kendala dan kesulitan jika menggunakan alat 

diatas. 

a. Cutter 

Pemotongan ini dapat menghasilkan potongan yang halus namun hanya terbatas untuk garis 

melintang dan lurus. Selain itu memakan waktu yang cukup lama apalagi jika akrilik yang dipotong 

cukup tebal.  

b. Gergaji 

Pemotongan dengan gergaji hampir sama seperti menggunakan cutter. Jenis gergaji ini ada 2 

yaitu untuk memotong lurus dan memotong melengkung atau pola tertentu. Untuk pemotongan pola 

menggunakan gergaji yang kecil dan tipis. Selain itu akrilik harus dilubangi terlebih dahulu. 

c. Bor  

Bor digunakan untuk membuat lubang pada bagian tengah akrilik sebelum dipotong dengan 

menggunakan gergaji. Ada jenis mata bor khusus yang digunakan untuk  memotong namun tidak 

banyak orang yang menggunakannya.  

Dari cara-cara diatas mempunyai kelemahan yaitu kesulitan dalam membuat pola dengan 

bentuk tertentu. Misalkan untuk membuat pola lingkaran pada tengah lembar akrilik, harus memotong 

salah satu sisi lembaran atau harus membuat lubang terlebih dahulu. Jika barang yang ingin dipotong 

jumlahnya banyak  akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tenaga yang tidak sedikit.  
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Dengan melihat beberapa masalah yang ada, untuk itulah pada skripsi ini akan 

direalisasikan suatu alat pemotong akrilik otomatis yang dioperasikan melalui komputer 

dan dikontrol dengan mikrokontroler.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari skripsi adalah untu merancang dan merealisasikan sebuah mesin 

pemotong akrilik. Mesin tersebut bekerja berdasarkan sebuah pola gambar. Proses 

pemotongan akrilik dioperasikan melalui sebuah komputer dan dikontrol dengan sebuah 

untai pengendali.  

1.3 Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi  yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Elektronika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan nomor 

34/I.3/FTEK/IX/2012 dan mengacu pada Surat Keputusan Fakultas Teknik dengan 

nomor 01/Kep./B/FT/IV/2008 tentang Kolokium Lanjut Skripsi Fakultas Teknik 

Universitas Kristen Satya Wacana, spesifikasi skripsi dalam bentuk perancangan 

sebagai berikut: 

1. File input gambar hanya menggunakan file dengan ekstension .PLT dari 

CorelDraw. 

2. Aplikasi desktop menggunakan Visual Basic dengan spesifikasi  

a. Dapat menampilkan ulang gambar sesuai resolusi yang sudah 

diubah. 

b. Dapat menentukan pilihan kedalaman potongan akrilik. 

c. Dapat menetukan offset agar hasil pemotongan yang berkurang 

karena lebar mata bor dapat dihilangkan. 

d. Sebelum proses pemotongan terdapat pilihan untuk mengecek 

kondisi kebersihan mata bor.  

3. Resolusi gerak mesin pemotong akrilik adalah sebesar 0.5mm. 

4. Area potong mesin pemotong akrilik adalah sebesar adalah 500 mm x 

500 mm. 

5. Maksimal ketebalan akrilik yang dapat dipotong adalah sebesar 5mm 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari lima bab yaitu 

Pendahuluan, Dasar Sistem Mesin Pemotong Akrilik, Perancangan, Pengujian dan 

Analisis dan Kesimpulan. Bab Pendahulauan berisi latar belakang permasalahan, 

spesifikasi sistem, dan sistematika penulisan. Bab Sistem Mesin Pemotong Akrilik 

Berbasis Mikrokontroler berisi dasar sistem yang dipakai untuk perancangan alat. Bab 

Perancangan diuraikan perancangan alat yang meliputi perangkat keras maupun 

perangkat lunak. Bab Pengujian dan Analisi berisi pengujian alat, pengukuran hasil 

kerja alat beserta analisis sebagai pengukur tingkat keberhasilan sistem terhadap 

spesifikasi sistem. Bab Kesimpulan berisi kesimpulan dan saran pengembangan alat. 

 

 


