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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kentang merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berpotensi besar 

dikembangkan di Indonesia. Meskipun bukan merupakan makanan pokok di 

Indonesia, kentang merupakan hasil pertanian yang banyak diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Kentang pada umumnya hanya digoreng memanjang, 

direbus untuk dijadikan pelengkap siomay, ataupun diolah lagi menjadi produk 

makanan lainnya.  

Pengolahan kentang seperti diatas kurang menarik minat masyarakat untuk 

membeli produk kentang tersebut. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat 

terhadap produk kentang, dibutuhkan inovasi yang kreatif dari produsen kentang 

sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli dan merasakan produk kentang 

tersebut. Pemberian inovasi terhadap produksi kentang ini dapat dilakukan dengan 

cara pemberian bentuk kentang yang berbeda dari biasanya, salah satunya yaitu 

kentang berbentuk spiral. Oleh karena itu, kami membuat alat pemotong kentang 

spiral ini untuk memberikan inovasi pada produk 
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kentang sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap 

produksi kentang di Indonesia. 

1.2. Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan Proyek Akhir ini, yaitu: 

1. Membuat alat pemotong kentang spiral sederhana untuk industri rumah 

tangga. 

2. Mengetahui cara pembuatan alat pemotong kentang spiral 

3. Mengetahui sistem kerja alat pemotong kentang spiral 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan proyek akhir ini, hanya dibatasi pada pembuatan alat 

pemotong kentang spiral. 

1.4. Sistem Penulisan 

Penulisan proyek akhir ini dibagi dalam lima bab, yaitu 

I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang, tujuan proyek akhir, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang diperlukan dalam landasan 

penyusunan laporan proyek akhir ini. 

 

 

 



3 
 

Laporan Proyek Akhir 
 

 

III. METODOLOGI PROYEK AKHIR 

Dalam bab ini berisikan waktu dan tempat pelaksanaan, komponen, alat 

dan bahan, prosedur pembuatan alat pemotong kentang spiral, dan 

diagram alur pembuatan pemotong kentang spiral. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang pembuatan alat pemotong kentang 

spiral mulai dari tahap awal sampai akhir (finishing). 

 

V. PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari data-

data yang didapatkan dari alat itu sendiri. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


