
 

 

 

  I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini banyak pelaku usaha kecil menengah dibidang 

budidaya jamur tiram yang mulai berkembang tidak mampu memenuhi pesanan 

jamur tiram dipasaran disebabkan alat pengepress media jamur yang ada untuk 

kapasitas yang banyak bekerja lambat, sedangkan pesanan para pelanggan 

semakin banyak dengan batas waktu pengerjaan yang singkat. Untuk membantu 

para pengusaha jamur tersebut, maka dibuat alat press media jamur manual yang 

harganya terjangkau untuk pengusahaa kecil atau Home Industri, namun 

pembuatan alat didesain dengan bentuk yang lebih sederhana dan perawatannya 

lebih mudah, sehingga pengusaha jamur dapat menekan biaya produksi dan 

mendapatkan untung yang besar, penulis tertarik untuk membuat dan menguji alat 

press media jamur manual yang telah dibuat oleh saudara Robi Pahmardon untuk 

mengetahui perfoma dan kapasitas serta kualitas alat pengepress media jamur 

manual sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.   
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1.2 Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan proyek akhir  dengan judul pengujian Mesin Press 

Media Jamur Manual sebagai berikut : 

a. Mengetahui hasil pengujian alat press media jamur manual dan mekanis. 

b. Mengetahui kapasitas hasil produksi yang dihasilkan dari alat press media 

jamur manual. 

2. Manfaat yang diperoleh dari pembuatan alat press media jamur manual antara 

lain : 

a. Melatih kreatifitas mahasiswa. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang dunia industri. 

c. Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam pembuatan mesin penggerak 

tangan. 

d. Mempercepat proses produksi serta memperbaiki kualitas produksi dari mesin 

press media jamur sebelumnya. 

e. Penerapan teknologi tepat guna pada industri kecil untuk peningkatan efisiensi 

kerja, kualitas produk, efisiensi waktu dan meningkatkan kuantitas produksi dari 

sebelumnya. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang ada maka dalam pengujian 

Proyek Akhir ini hanya dibatasai pada perbandingan proses pengepressan media 

jamur antara mesin press media jamur manual dengan mesin otomatis. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini terdiri dartugas akhir ini terdiri 

lima bab, dan setiap beb berisikan sub–sub bab. Adapun sistematika penulisan 

laporan proyek akhir ini dapat diurakan sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah 

yang diambil, dan sistematika penulisan.  

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang yang berisi teori-teori 

dasar yang bersesuaian dengan materi yang dibahas pada laporan proyek akhir. 

III. METODE PROYEK AKHIR 

 Berisikan tentang metode penelitian, bahan dan peralatan penelitian,dan tahap 

pengujian alat press media jamur manual. 

 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisikan tentang hasil pengujian kapasitas produksi mesin press media jamur. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

Berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


