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LAPORAN PRAKTIKUM

A. Latar Belakang Masalah
a. Permasalahan yang ada di lapangan dan solusi yang direncanakan
Sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah petani. Hal ini dikarenakan
negara Indonesia memiliki iklim tropis dan tanah yang cukup subur, mengingat
kesuburan dari tanah tidak akan efeisien apabila tidak diolah dengan baik. Maka dari
itu, menjadi tugas besar para petani untuk dapat mengolah kesuburan tanah agar hasil
panen meningkat dan berkualitas.
Hal-hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan
kualitas alat-alat produksi dan alat pengolahan hasil panen pertanian dan perkebunan
yang digunakan selama proses penyuburan tanah tersebut berlangsung. Sehingga dapat
mengefisienkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh para petani.
Oleh karena alasan diatas, maka pembelajaran tentang alat produksi perlu
dilakukan agar penggunaannya dapat ditingkatkan sehingga tujuan peningkatan
kualitas dan kuantitas hasil panen dapat tercapai.

b. Alasan Pemilihan Desain
Pemilihan desain kami adalah alat pengupas buah durian. Tidak bisa dipungkiri
lagi bahwa buah durian banyak sekali penggemarnya, selain harum dan rasa buah
durian yang khas, buah durian mengandung banyak gizi seperti karbohidrat, protein,
vitamin c dll, sehingga tidak salah jika penggemar buah durian sangatlah banyak. Disisi
lain masalah yang sering terjadi adalah susahnya membuka buah durian itu sendiri,
karena kulit buah yang keras dan berduri, biasanya para konsumen durian masih
menggunakan cara manual untuk membelah buah durian. Maka dari itu kami membuat
inovasi alat untuk membelah buah durian engan, mudah, aman, dan efisien yaitu
“Slicing Durian” untuk faktor ekonomis pada alat ini sangat tinggi, karena tidak
memerlukan biaya yang besar untuk membuatnya, penggunaannya pun cukup mudah
untuk dilakukan.

c. Manfaat Alat
1. Mengupas buah durian menjadi lebih mudah simpel dan aman.
2. Penggunaan yang sangat sederhana dan simpel serta nilai ekonomis yang tinggi.
3. Tidak menggabiskan banyak waktu dan tenaga.

A. Gambar Desain ( Part / Assembly)

Prinsip kerja dari alat ini adalah menekan menggunakan tirus hingga buah durian
terbelah, caranya adalah buah durian ditempatkan pada penjepit buah durian yang berada disisi
bawah alat dengan posisi bagian bawah durian dihadapkan keatas, kemudian putar tangkai
penekan hingga tirus menekan buah durian sampai durian terbelah. Setelah itu durian siap
dinikmati.

B. Gambar Kerja ( Drawing )
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