BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Daun cincau adalah tanaman rambat yang dapat digunakan sebagai
makanan, ada 2 jenis cincau yang bisa peroleh khasiatnya yakni yang pertama
cincau hijau yang dibuat menggunakan tanaman Cyclea barbata, yang kedua
adalah cincau hitam yang berasal dari tanaman Mesona palustris atau cincau
perdu Premna serratifolia. Manfaat cincau ini biasanya dibuat sebagai es.
Daun cincau hijau mempunyai salah satu ciri khasnya adalah batangnya
tumbuh menjalar dan dapat dipanjatkan ke pohon atau pagar. Tinggi tanaman
mencapai 5-16 meter. Batangnya bulat dan berdiameter sekitar 1 cm. Daunnya
berbentuk seperti perisai atau jantung, bagian tengah melebar berbentuk bulat
telur dan ujungnya meruncing.
Cincau adalah gel serupa agar- agar yang diperoleh dari perendaman daun
(atau organ lain) tumbuhan tertentu dalam air. Gel terbentuk karena daun
tumbuhan tersebut mengandung karbohidrat yang mampu mengikat molekulmolekul air. Kata "cincau" sendiri berasal dari dialek Hokkian sienchau, yang
lazim dilafalkan di kalangan Tionghoa di Asia Tenggara. Cincau sendiri di bahasa
asalnya sebenarnya adalah nama tumbuhan (Mesona spp.) yang menjadi bahan
pembuatan gel ini. Cincau paling banyak digunakan sebagai komponen utama
minuman penyegar (misalnya dalam es cincau atau es campur). Dilaporkan juga
cincau memiliki efek penyejuk serta peluruh.
Menurut penelitian, cincau hijau memiliki khasiat mengendalikan hipertensi
atau penyakit darah tinggi. Zat-zat yang terkandung dalam cincau hijau dapat
manfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan, di samping digunakan sebagai
minuman penyegar. Tanaman yang bernama latin Cyclea barbata dan termasuk
dalam suku sirawan-sirawanan (Menispermaceae) ini daunnya telah diteliti
mengandung karbohidrat, polifenol, saponin, flavonoida dan lemak. Kalsium,
fosfor, vitamin A dan B juga ditemukan dalam daun cincau hijau. Khasiat cincau
untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi. Selain itu kandungan serat di
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dalam cinncau juga tinggi. Peenelitian yaang dilakuukan oleh Direktorat Gizi
Departemeen Kesehattan terhadap
p cincau mengungkapk
kan terdapaat 6,23 gram
m per
100 gram
m kandungaan serat kaasar dalam jelly cincaau. Ini berrarti bila cincau
c
dikonsumsi bersama dengan buuah dan saayur mayurr sehari-harri bisa mem
madai
untuk mem
menuhi kebuutuhan seraat harian sebbesar 30 graam sehinggaa bisa membbantu
memerang
gi penyakit degeneratiif seperti jaantung korroner. Semeentara itu kalori
k
yang terkaandung di dalamnya
d
ad
dalah 122 kaalori dan prrotein sebessar 6 gram. Daun
berkhasiatt tersebut daapat dilihat seperti padda Gambar 1.1 (sebelahh kiri) dan untuk
u
olahannyaa dapat dilihhat seperti Gambar
G
1.1 (sebelah kaanan).

Gamb
bar 1.1 Dauun cincau (k
kiri) dan hassil dari pem
mbuatan daun
n cincau
Sekaarang ini di
d daerah Wonogiri,
W
d
dalam
prodduksi cincaau menggunnakan
peralatan yang sederrhana yaituu dengan caara manual.. Dalam peembuatan cincau
c
masih dig
gunakan tanngan dan saringan unttuk memerras daun cincau yang akan
dijadikan cincau. Deengan meng
ggunakan pperalatan manual
m
sepeerti itu tenttunya
proses dallam pembuuatan cincauu akan mennjadi lama. Selain itu kekurangann dari
proses pem
merasan cinncau dengann cara manuual yaitu hasil cincau yang
y
kurangg baik
yang

tenntunya

akkan

mempengaruhi

kualitas

c
cincau

nan
ntinya.

K
Karena

pelaksanaaanya masihh menggun
nakan sisteem manuaal dalam produksi
p
cincau
tentunya lebih
l
membbutuhkan teenaga manuusia yang leebih banyakk sehingga akan
lebih mem
makan onggkos produuksi yang tinggi. Daari situasi seperti di atas
menimbullkan minat dari penuliis untuk membantu
m
m
memecahkan
n masalah yakni
y
bagaimanaa agar prosees produksii cincau meenjadi lebih cepat dan menekan
m
onngkos
produksi cincau. Altternatif banntuan yang dapat dilaakukan adallah menciptakan
mesin pem
meras cinccau dengan
n kapasitas sedang dengan wakktu proses yang
singkat. Mesin
M
tersebbut dapat meenjadiakan proses prodduksi cincau
u lebih cepaat dan
tenaga maanusia yang lebih sedik
kit dibandinggkan dengann cara manu
ual.
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1.2. Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah bagaimana membuat dan
menguji mesin pemeras cincau.

1.3. Batasan Masalah
Mengingat begitu luasnya masalah yang menyangkut pembuatan mesin
pemeras cincau yang meliputi sistem kerangka, sistem penggerak, dan sistem
kelistrikan, maka ruang lingkup perlu dibatasi.
1. Proses produksi mesin pemeras cincau.
2. Menghitung estimasi biaya raw material.

1.4. Tujuan Proyek Akhir
Adapun tujuan dari proyek akhir ini antara lain :
a. Memuat dan merancang mesin pemeras cincau.
b. Menganalisa proses produksi mesin pemeras cincau.

1.5. Manfaat Proyek Akhir
Proyek akhir ini mempunyai manfaat sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Mahasiswa

dapat

memperoleh

pengetahuan

tentang

perencanaan,

pembuatan dan pengujian mesin pemeras cincau.
2. Secara praktis
Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah
khususnya bidang mata kuliah kerja bangku dan plat, permesian,
mekanika teknik, ilmu teknik pengelasan dan elektronika.

