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ABSTRAK 

 

 

Beras aruk adalah salah satu pangan lokal khas yang berasal dari Pulau 

Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beras aruk sudah dikonsumsi 

sebagai sumber pangan non beras, bahkan sebagai pangan utama selain 

beras. Di Kabupaten Bangka tepatnya di Desa Kemuja yang menjadi 

penghasil beras aruk terdapat Kelompok Wanita Tani (KWT) yang masih 

memproduksi beras aruk. Berdasarkan survey yang dilakukan, semua proses 

yang dilakukan masih menggunakan cara manual. Untuk mendapatkan beras 

aruk harus melewati 11 tahap proses, jadi untuk mendapatkan beras aruk 

yang siap dipasarkan sekitar 4 hari. Metode penumbukan beras aruk saat ini 

masih menggunakan proses manual. Perancangan mesin penumbuk singkong 

menggunakan sistem rack and gear dengan 2 penumbuk di harapkan dapat 

menggantikan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Adapun 

proses perancangan mesin dengan menggunakan perangkat lunak desain 

untuk menciptakan sebuah mesin yang berfungsi secara maksimal dalam 

menumbuk tepung singkong sebagai bahan baku beras aruk. Hasil uji coba 

proses penumbukan 1 kg tepung singkong yang sudah diproses sebelumnya 

menghasilkan tepung singkong yang siap dibentuk granula selama 10 menit 

 

 

Kata kunci :Beras Aruk, Penumbukan, Manual 
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ABSTRACT 

 

 

Beras Aruk is one of the typical local food comes from Bangka of Bangka Belitung 

Islands Province. Beras aruk already consumed as food sources of non rice, even 

as a main food besides rice. In the Bangka Regency is located in the village of 

Kemuja which became rice-producing aruk there is a group of women farmers 

(KWT) is still producing beras aruk. Based on a survey conducted, all processes 

that do still use the manual way. To get beras aruk must pass 13 stages of the 

process, so to get beras aruk ready marketed around 4 days. The method of 

pounder  beras  aruk is currently still using the traditional process. The design of 

the engine system either using rack and gear pounder cassava with 2 pounder in 

expected may replace a process previously done manually. As for the process of 

designing the machines by using design software to create a machine that 

functions optimally in pounding cassava starch as the raw material rice aruk. The 

result of the trials process pounder 1 kg flour cassava is processed before 

produce flour cassava ready formed granula for 10 minutes. 

 

Keywords: Beras Aruk, Pounder, Manual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Beras aruk merupakan salah satu pangan lokal khas yang berasal dari 

Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beras aruk sudah dikonsumsi 

sebagai sumber pangan non beras, bahkan sebagai pangan utama selain beras 

Namun saat ini, produksi beras aruk hanya dilakukan oleh desa-desa tertentu saja 

dan proses produksinya hanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang ada di 

pedesaan dan mempunyai pengalaman menumbuk tepung beras aruk secara 

manual. Dikalangan muda mungkin tidak begitu mengenal dengan beras aruk 

karena tidak pernah lagi mengonsumsinya, apalagi proses produksinya banyak 

yang tidak  mengetahui. Bahkan beras aruk dianggap sebagai pangan inferior dan 

masyarakat yang mengonsumsinya dianggap tidak mampu lagi membeli beras. 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak 

mengetahui tentang komponen gizi yang terdapat didalamnya. 

Beras aruk cukup mengandung nilai gizi yang tinggi terutama kandungan 

energinya yang hampir setara dengan beras. Menurut Badan Ketahanan  Pangan  

Pemerintah  Daerah dalam 100 gram beras aruk mengandung energi sebesar 353 

kkal, protein 0,6 gram, lemak 0,8 gram, karbohidrat 85,9 gram, abu 12,5 gram, 

dan bdd (bahan dapat dicerna) 100% . Dilihat dari kandungan gizi yang cukup 

tinggi ( Ir. Arman Moenek, M.Ed). 

Di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Desa 

Kemuja, terdapat Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dipimpin oleh Ibu 

Hj.Suryani yang masih memproduksi beras aruk. Berdasarkan survei yang 

dilakukan, semua proses yang dilakukan masih menggunakan cara manual.  
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Gambar 1. 1 Bahan dasar beras aruk 

Pembuatan beras aruk oleh kelompok wanita tani (KWT) ini masih 

terkendala oleh proses pemasaran dan juga produksi, jika permintaan banyak 

maka KWT ini akan kewalahan karena kurangnya alat atau teknologi moderen 

untuk mendukung proses produksi beras aruk ini. 

Masalah yang terdapat pada proses produksi beras aruk diharapkan dapat 

berkurang dengan adanya mesin penumbuk semi-otomatis, jadi tenaga kerja saat 

menumbuk tepung bisa dialihkan ke proses yang lain agar proses bisa berjalan 

dengan cepat dan mampu memenuhi pesanan. 

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa Polman 

Babel yang berkaitan dengan mesin penumbuk tepung singkong ini. Proses 

penumbukan menggunakan sistem Eksentrik,yaitu poros yang berbentuk Eksentrik 

yang terikat dengan penumbuk memutar naik turun. 

Sedangkan kami akan merancang bangun mesin penumbuk tepung beras 

aruk tersebut dengan menggunakan rack and gear yang akan mendapatkan 

kecepatan dan tekanan pada proses penumbukanya, dari mesin sebelumnya yang 

hanya menekan saja dan kurangnya kecepataan pada proses penumbukanya. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan mengenai rancang bangun mesin tersebut, berikut ini akan 

muncul permasalahan-permasalahan,yaitu: 

 Bagaimana merancang mesin penumbuk tepung beras aruk dengan sistem 

rack and gear? 

 Bagaimana mesin mampu menumbuk tepung beras aruk dengan hasil yang 

baik?  
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1.3. Batasan Masalah 

 Menggunakan 2 penumbuk dengan sistem rack and gear. 

 Mampu produksi 1kg/10menit. 

 Bahan baku beras aruk adalah ubi pikul.  

1.4. Tujuan  

Berikut ini diuraikan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan penelitian ini,yaitu: 

 Merancang mesin penumbuk beras aruk dengan sistem rack and gear. 

 Mampu menghasilkan tumbukan yang kalis yaitu hasil tumbukan yang 

tercampur rata dan memilki tekstur yang halus. 

 Hasil penumbukan 1 kg tepung beras aruk dapat menghasilkan tepung yang 

siap dibentuk granula selama 10 menit 
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BAB II 

 DASAR TEORI 

 

 

2.1. Beras Aruk 

Beras aruk adalah salah satu pangan lokal khas yang berasal dari Pulau 

Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beras aruk sudah dikonsumsi 

sebagai sumber pangan non beras, bahkan sebagai pangan utama selain beras. 

Untuk membuat beras aruk diperlukan 11 proses hingga beras aruk siap 

dipasarkan. Berikut adalah proses pembuatannya (Mukmi Hafiz, STP, M.Si). 

Proses produksi beras aruk harus melewati 11 tahap proses, dan 

mendapatkan beras aruk yang siap digunakan membutuhkan waktu sekitar 4 hari. 

Adapun langkah yang pertama yang dilakukan untuk memproduksi beras aruk 

yaitu mencabut singkong yang berumur kurang lebih 1 tahun menurut pernyataan 

ketua KWT(kelompok wanita tani). 

Setelah singkong dicabut lakukan pencucian karena singkong masih 

kotor, kemudian singkong ini dipotong dan dikupas. Selanjutnya singkong dicuci 

lagi dan direndam selama 2 hari. Ada2cara perendaman singkong yang dapat 

diakukan yaitu direndam di dalam baskom dan direndam di air mengalir. KWT ini 

menggunakan perendaman di dalam baskom karena waktu perendaman lebih 

singkat. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk melunakkan atau melembutkan 

daging singkong. Setelah perendaman selama 2 hari, singkong diaduk dan 

dikeluarkan sumbu atau serat didalamnya. 

Setelah serat singkong dikeluarkan, langkah selanjutnya singkong 

direndam lagi 1 hari. Perendaman ini dimaksudkan untuk lebih melunakkan lagi 

daging singkong. Setelah perendaman 1 hari singkong ditiriskan agar kandungan 

air setelah direndam menghilang.  

Setelah ditiriskan, singkong yang sudah berubah menjadi tepung ini 

ditumbuk menggunakan alat tradisional yang biasa disebut lesung. Tujuan 

penumbukan ini untuk mendapatkan kepulenan atau kekalisan dari tepung 
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singkong. Kapasitas penumbukan ini masih terlalu kecil yaitu 15kg/jam dengan 

5kg dalam satu kali penumbukan, untuk lama waktu penumbukan tergantung 

kepulenan pada tepung singkong, tetapi rata-rata waktu penumbukan biasanya 20 

menit. 

Langkah selanjutnya adalah pembutiran atau biasanya yang biasa disebut 

masyarakat “diaruk”, dari sini lah nama beras aruk diambil. Proses pembutiran ini 

dilakukan dengan cara menggelintirkan tepung singkong ke tikar tradisional yang 

terbuat dari daun.Setelah pembutiran, tepung singkong yang sudah berbutir ini 

disangrai dan dijemur sebagai proses akhir dari produksi beras aruk. 

2.1.1. Alat Penumbuk ( sistem rack and gear) 

 Alat yang digunakan untuk menumbuk tepung singkong sebagai bahan 

baku beras aruk adalah mesin penumbuk yang menggunakan dua penumbuk. 

Secara fungsional dirancang terdiri dari sistem penumbukan, motor listrik, dan 

reducer. Masing-masing alat penumbuk berfungsi sebagai berikut : 

 Sistem penumbukan merupakan sistem terpenting yang berfungsi untuk 

menumbuk tepung singkong. Pada sistem ini terdapat penumbuk dan wadah 

penumbuk yang berfungsi untuk menumbuk dansistem rack and gear yang 

berfungsi sebagai penggerak. 

 Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah 

energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan misalnya 

untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, 

mengangkat bahan dan lain-lain. Dalam penentuan daya motor yang ingin 

digunakan  maka diperlukan sebuah hitungan,dengan rumus seperti yang ada 

dibawah ini: 

P    = 
      

         
 

P    =  Daya (PK)                   

Mp =  Momen Puntir 

n     =  Putaran 

cb   =  Faktor Pemakaian 

Untuk mengetahui nilai cb dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2. 1. Faktor Pemakaian 

Jenis mesin/Peralatan 

Contoh : 

Macam gerakan kerja Faktor pemakaian 

Cb 

Mesin listrik, Turbin 

Mesin gerinda 

Mesin peralatan 

Gerakan teratur 

dengan hentakan 

ringan  

1,0 - 1,1 

Mesin uap  

Mesin hobing 

Mesin disel 

Gerakan bolak-balik 

dengan hentakan 

sedang  

1,2 - 1,5 

Mesin press 

Mesin gergaji profile 

Gerakan bolak-balik 

dengan hentakan kuat  

1,6 – 2,0 

Mesin tumbuk  

Mesin pemecah batu 

Gerakan memukul 

dengan hentakan sangat  

kuat 

2,0 - 3,0 

 

 Reducer merupakan box transmisi yang berisi rangkaian dari roda gigi 

yang berfungsi mengubah kecepatan putaran yang dihasikan oleh motor listrik 

menjadi lebih pelan sesuai perbandingan reducer yang digunakan agar putaran 

yang diinginkan tercapai. Pemilihan perbandingan reducer sesuai putaran 

masukan dan putaran keluar yang diinginkan. 
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2.2. Proses Perancangan Produk[3] 

 Untuk membantu dalam merumuskan permasalahan dan menemukan 

solusi dari kendala-kendala yang  muncul, maka direncanakan proses-proses 

perancangan terhadap proyek sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. 

2.2.1  Merencanakan  

 Pada tahap merencanakan, setiap proses perencanaan diawali dengan 

permasalahan yang datang sebagai pekerjaan yang harus diselesaikan atau 

dikerjakan, yang diciptakan atau dipilih sendiri oleh perancang. 

2.2.2 Mengkonsep 

 Mengkonsep adalah tahap perancangan dimana dalam tahap ini diuraikan 

masalah tentang produk, tuntutan yang akan dicapai dari produk, pembagian 

fungsi, pemilihan alternatif fungsi dan kombinasi alternatif hingga didapat 

keputusan akhir tahapan-tahapan mengkonsep: 

1. Penjelasan Masalah 

Dalam tahapan ini diuraikan masalah-masalah yang berkenaan dengan 

produk yang akan dibuat, misalnya dimana produk itu akan digunakan, siapa 

penggunanya, jumlah operatornya, dan lain sebagainya. 

2. Daftar Tuntutan 

Dalam Tahapan ini diuraikan tuntutan yang ingin dicapai dari produk 

yang akan dibuat, misalnya:  

 Kapasitas 

 Dimensi 

 Kemudahan dalam produksi. 
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3. Analisa Fungsi Bagian 

Didalam merancang sebuah alat terlebih dahulu diketahui sistem utama 

yang digunakan pada produk tersebut. Ada beberapa sistem block yang terdapat 

pada alat yang direncanakan, diantaranya:   

 Sistem rangka 

 Sistem transmisi 

 Sistem penggerak 

 Sistem penekan 

 Sistem penerus Putaran 

 Sistem input 

4. Alternatif Fungsi Bagian 

   Dalam tahapan ini sub-sistem akan dijelaskan alternatif-alternatif dari 

fungsi bagian, kemudian dipilih berdasarkan aspek yang ingin dicapai hasil dari 

pemilihan alternatif tersebut. 

5. Kombinasi Fungsi Bagian 

Suatu konstruksi yang kokoh ditentukan oleh kombinasi fungsi bagian mesin yang 

saling mendukung. 

6. Konsep 

Menentukan ukuran-ukuran utama dengan perhitungan kasar dan penggambaran 

dengan skala yang disesuaikan. 

7. Variasi Konsep 

Penggabungan dari konsep yang variatif akan menambah keunggulan suatu 

konstruksi. 

8. Keputusan Akhir 

Dalam tahapan ini berisi alternatif yang telah dipilih dan akan digunakan pada 

sistem yang akan dibuat. 

 

2.2.3 Perancangan 

Perancangan merupakan kegiatan awal dari suatu rangkaian dalam proses 

pembuatan produk. Perancangan produk yaitu sebuah proses yang berawal pada 

ditemukannya kebutuhan manusia akan suatu produk sampai diselesaikannya 
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gambar dan dokumen hasil rancangan yang dipakai sebagai dasar pembuatan 

produk. 

1. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang, yaitu  :   

 Standarisasi 

 Dalam merancang suatu produk sebaiknya menggunakan elemen-elemen 

standar. 

 Elemen mesin 

Dalam merancang suatu produk sebaiknya menggunakan elemen-elemen 

yang umum digunakan serta seragam, baik jenis maupun ukurannya. 

 Mekanika teknik dan pengetahuan bahan 

Produk yang dirancang sesuai dengan trend, norma, estetika dan hindari 

bentuk-bentuk kontur khusus. Dalam merancang produk harus 

diperhatikan jenis bahan yang akan digunakan. 

 Bahan 

Pemilihan bahan disesuaikan dengan fungsi, tinjau sistem yang 

bersesuaian dan buat bahan yang lebih kuat dari yang lain . 

 Pemesinan 

 Dalam merancang suatu produk sebaiknya memahami pengetahuan 

tentang mesin-mesin produksi (milling, turning, grinding, welding, 

drilling, dan lainnya) agar mudah dalam pembuatannya. 

 Perawatan 

 Perencanaan pembuatan suatu produk harus dipertimbangkan, agar usia 

pakai bisa bertahan lama dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan pada 

suatu elemen didalamnya, serta identifikasi bagian-bagian yang 

memerlukan perawatan khusus. 

 Ergonomi 

 Merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan 

lingkungannya (anatomi tubuh manusia). Dalam merancang suatu produk 

harus diperhatikan jenis bahan yang akan digunakan. 
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 Ekonomi 

Merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia 

yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang 

dan jasa. 

2. Fase-Fase Perancangan 

 Dalam setiap kegiatan perancangan  terdapat fase-fase yang direncanakan 

untuk membatasi setiap kegiatan sehingga menjadi lebih fokus dan terarah, 

adapun fase-fase dalam perancangan, yaitu: 

 Fase definisi proyek, perencanaan proyek, analisa masalah, dan    

penyusunan spesifikasi teknis proyek 

 Fase perancangan konsep produk  

 Fase perancangan produk 

 Fase penyusunan dokumen berupa gambar produk hasil rancangan dan 

spesifikasi pembuatan produk. 

3. Metode Perancangan 

  Adalah suatu metode untuk menciptakan rancangan dengan berbagai 

alternatif dan variasi untuk menghasilkan sesuatu secara optimal, baik dalam 

bentuk, fungsi, maupun proses pembuatannya sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

 

2.2.4 Penyelesaian 

1. Membuat Gambar Susunan Sistem Rancangan. 

2.  Membuat Gambar Kerja. 

3.  Membuat Daftar Bagian. 

4.   Pemberian Warna. 

2.3. Elemen Mesin[4] 

2.3.1 Elemen Pengikat  

 Secara garis besar pengklasifikasian elemen pengikat ada dua macam : 

1. Elemen yang dapat dilepas, contoh baut-mur, pena, dan pasak 

2. Elemen yang tidak dapat dilepas, contoh keling, perekat, solder dan las. 
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a. Baut dan mur 

Baut digunakan untuk mengikat dua buah komponen atau lebih dengan 

menahan gaya. Kelompok baut ini adalah elemen yang paling bagus, sederhana, 

dan ekonomis bila digunakan pada konstruksi yang diinginkan karena mudah 

untuk dilepas pasang. Baut ini berfungsi sebagai pemegang, penutup, penyetel, 

penyambung, dan lain-lain. 

b. Las  

Pengelasan yaitu suatu penyambungan logam-logam setempat secara melebur. 

Pengelasan yang dilakukan antara dua bagian (logam) terbentuk suatu zona 

leburan kecil yang dinamakan “rendaman“ lebur. Mengingat pengelasan dan 

pemotongan merupakan pekerjaan yang amat penting dalam teknologi konstruksi 

dengan bahan baku logam, sehingga boleh dikatakan hampir tidak ada logam yang 

tidak dapat dipotong dan dilas dengan cara-cara yang sudah ada sekarang ini. 

Penggunaan pengelasan : 

 Menggantikan konstruksi sambungan paku keling dan konstruksi tuangan atau 

tempa 

 Menyambung bagian yang retak atau patah (reparasi) 

 Menambal bagian yang aus (buil-up welding) 

 Memotong dan menghancurkan bagian konstruksi 

2.3.2 Elemen Pendukung 

Bantalan (bearing)  adalah suatu komponen yang mendukung poros atau 

spindle atau pengarah sebuah komponen yang saling meluncur dengan yang 

lainnya. Untuk menambah fungsi pendukungnya, bantalan dirancang untuk 

diizinkan bergerak diantara dua komponen yang saling terpisah dengan tahanan 

gesek sekecil mungkin. Pada suatu bearing terdapat kode-kode yang menunjukan 

ukuran diameter dalam, tipe atau jenis bearing, seri bearing dan jenis bahan 

penutup bearing. Untuk lebih memahami dapat dilihat pada penjelasan dibawah 

ini: 
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Contoh :  

Kode bantalan  6004ZZ 

6 = kode pertama melambangkan tipe / jenis bearing 

0 = kode kedua melambangkan seri bearing 

04 = kode ketiga dan keempat melambangkan diameter bore (lubang dalam  

bearing) 

Zz = kode yang terakhir melambangkan jenis bahan penutup bearing 

Untuk lebih jelas mengenai jenis-jenis bearing dan kode bearing  dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 

 Bantalan luncur (plain bearing) atau bantalan jurnal, yang sering juga 

dikenal dengan sebutan Bush. Dimana permukaan dari sebuah komponen 

meluncur terhadap permukaan komponen lainnya dan permukaan-permukaan 

tersebut kontak secara khusus untuk meminimalkan gesekan dan keausan. Adapun 

untuk melihat keuntungan dan kerugian dari bantalan luncur, dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. dibawah ini. 

 

Tabel 2. 2. Keuntungan dan kerugiaan bantalan luncur 

Keuntungan                          Kerugian 

- Murah biaya pembuatan 

- Mudah dalam perawatan 

- Membutuhkan arah yang sedikit 

untuk arah radial 

- Tidak berisik meski sudah aus 

- Digunakan untuk beban berat 

- Kurang cocok untuk putaran 

tinggi, karena akan 

mempercepat keausan 

- Membutuhkan tempat yang luas 

untuk arah aksial 

- Usia pakai sulit diperhitungkan 

  

Untuk menentukan jenis logam apakah yang dapat dipakai untuk bantalan, faktor 

yang perlu diperhatikan dari logam tersebut antara lain : 

 Harus tahan aus 

 Tahan karat 

 Mempunyai koefisien gesek yang kecil 
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 Mampu bekerja pada temperatur ynag tinggi 

 Beban yang diterima 

 Putaran 

 Jenis peralatan 

2.3.3 Elemen Transmisi 

a) Poros  

Poros merupakan elemen utama pada transmisi putar yang dapat 

berfungsi sebagai pembawa,pendukung putaran dan beban, dan pengatur gerak 

putar menjadi gerak lurus dan umumnya ditumpu oleh dua tumpuan. Gaya-gaya 

yang timbul dari penggerak melalui elemen-elemen transmisi seperti roda gigi, 

pullley dan sabuk, serta rantai dan sprocket. 

Untuk mencari gaya reaksi yang ada pada tumpuan dapat menggunakan 

hukum Newton III tentang kesetimbangan gaya dimana ∑Fx = 0, ∑Fy = 0 dan 

∑M = 0, sedangkan untuk menentukan diameter poros, biasanya dihitung dibagian 

yang menerima momen maksimum. Tegangan bengkok terbesar terjadi pada 

penampang yang menerima momen bengkok maksimum. Sehingga momen 

gabungan (MR) antara momen bengkok dan momen puntir adalah. 

MR = √                           

Dimana MR = Momen Gabungan 

MP = Momen Puntir 

MB = Momen Bengkok  

Untuk mencari momen puntir : 

Mp = Ftg x r       

 Keterangan :  

Mp = Momen Puntir 

Ftg = Gaya Penekanan 

r =  Jari- jari 

Untuk mencari diameter poros : 

 d =√
   

          

 
    (mm)      
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dimana      = Tegangan bengkok izin 

             d     = Diameter 

             MR = Momen gabungan 

Klasifikasi poros: 

1. Poros pendukung (As, Axle) 

2. Poros Transmisi 

3. Poros Tumpuan pivot 

Keadaan kerja masing-masing poros tersebut yaitu: 

1. Poros pendukung ada 2 yaitu: 

a) As tetap 

b) As berputar (poros gandar) 

2. Poros Transmisi ada 3 yaitu: 

a) Poros sumbu lurus (poros lurus) 

b) Poros sumbu menyudut ( poros engsel) 

c) Poros sumbu lentur (poros fleksibel) 

3. Poros Tumpuan (pivot) dari beban yang bekerja ada 2 yaitu: 

a) Poros tumpuan radial 

b) Poros tumpuan aksial 

4. Poros Spindel ada 2 yaitu: 

a) Poros terusan ( poros utama) 

b) Poros transporter 

Bentuk poros umumnya bulat pejal atau berongga. Kalau ada bentuk 

khusus, hal ini merupakan permintaan konstruksi untuk keamanan maupun 

kemudahan pada pemasangan elemen - elemen sistem transmisi yang akan 

dipasang pada poros 

Bentuk khusus dapat berupa serration pada ujung poros, atau bentuk 

spline untuk kemudahan gerak aksial, atau berupa penampang profil tertentu. 

Berdasarkan keadaan yang bekerja, poros transmisi dapat dibagi menjadi 3 

katagori yaitu: 

1.  Poros sumbu lurus ( poros lurus), yang  terdiri dari 2 jenis yaitu: 



15 
 

   Poros lurus segaris 

Poros sumbu segaris umumnya digunakan, dan biasanya dikonstruksikan 

berstep (sering pula disebut poros bertingkat) bentuk-bentuk poros bertingkat 

seperti, Undercut, alur, ulir, radius step, dll. 

 Poros lurus sejajar (Poros eksentrik) 

Poros lurus sejajar digunakan untuk kondisi khusus sebagai elemen transmisi 

pengubah gerak, baik untuk gerak putar menjadi gerak lurus maupun 

sebaliknya. 

Beberapa konstruksi poros lurus sejajar, yang sering penggunaanya adalah: 

a) Poros engkol 

Poros engkol merupakan poros yang terdiri dari 3 bagian utama yang 

mempunyai posisi sumbu sejajar namun tidak segaris. Poros engkol dapat 

dibuat berupa satu bagian pejal, atau merupakan poros hasil perakitan dari 

beberapa komponen. 

Untuk merencanakan sebuah poros, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

1) Kekuatan poros 

Suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntir atau lentur, atau 

gabungan antara puntir dan lentur. Poros juga ada yang mendapat beban tarik 

atau tekan seperti poros baling-baling kapal atau turbin. Kelelahan tumbukan 

atau pengaruh konsentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil (poros 

bertangga) atau bila poros mempunyai alur pasak harus diperhatikan. Sebuah 

poros harus direncanakan cukup kuat untuk menahan beban-beban seperti 

yang telah disebutkan diatas. 

2) Kekakuan poros 

Meskipun sebuah poros telah memiliki kekuatan yang cukup, tetapi jika 

kelenturan  puntirnya terlalu besar akan mengakibatkan ketidakdetilan pada 

suatu mesin perkakas. Hal ini dapat berpengaruh pada getaran dan suaranya 

(misalnya pada turbin dan kotak roda gigi). Kekakuan poros juga harus 

diperhatikan dan disesuaikan dengan mesin yang akan menggunakan poros 

tersebut. 
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Jika memungkinkan maka poros harus direncanakan sedemikian rupa, 

sehingga kerjanya menjadi lebih rendah dari pada putaran kritisnya. 

3) Bahan poros 

Poros pada mesin umumnya terbuat dari baja batang yang ditarik dingin. 

Meskipun demikian bahan tersebut kelurusannya  kurang tetap dan dapat 

mengalami deformasi karena tegangan yang kurang seimbang misalnya jika 

diberi alur pasak, kerena ada tegangan sisa dalam terasnya. Akan tetapi 

penarikan dingin juga dapat membuat permukaanya  menjadi keras dan 

kekuatannya bertambah besar. 

Poros-poros yang dipakai untuk meneruskan putaran tinggi dan beban 

berat umumnya dibuat dari baja paduan dengan pengerasan kulit yang sangat 

tahan terhadap keausan. Beberapa bahan yang dimaksud diantaranya adalah 

baja crome, nikel, baja crome nikel molibdem, dan lain-lain. Sekalipun 

demikian pemakaian baja paduan khusus tidak selalu dianjurkan jika 

alasannya hanya untuk putaran tinggi dan beban berat saja. Hal ini perlu 

dipertimbangkan dalam penggunaan baja karbon yang diberi perlakuan panas 

secara tepat untuk memperoleh kekuatan yang diperlukan. 

b). Kopling Tak Tetap 

 Suatu elemen mesin yang menghubungkan poros penggerak ke poros yang 

digerakkan dengan putaran yang sama dalam meneruskan daya, serta dapat 

melepaskan hubungan kedua poros tersebut baik dalam keadaan diam atau 

berputar. Salah satu contoh dari kopling tak tetap adalah kopling cakar yang 

berfungsi meneruskan momen dengan kontak positif (tidak slip). [5] 

c). Kopling Tetap 

 Suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari 

poros penggerak ke poros yang digerakkan secara pasti (tanpa terjadi slip) 

dimana sumbu kedua poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau 

berbeda seikit sumbunya. [6] 
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2.4.  Perawatan  

Perawatan adalah suatu kombinasi dari semua tindakan yang dilakukan 

dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan suatu peralatan pada kondisi 

yang dapat diterima.[7] 

Perawatan yang diterapkan pada mesin penumbuk tepung singkong, yaitu  

perawatan pencegahan (Preventive maintenance). Perawatan pencegahan yaitu 

perawatan yang dilakukan dengan interval tertentu yang maksudnya untuk 

meniadakan kemungkinan terjadinya gangguan kemacetan atau kerusakan mesin, 

contohnya mengganti oli pada reducer secara berkala untuk menjaga performa 

dari reducer tersebut. 

Untuk lebih jelasnya mengenai skema perawatan dapat dilihat pada 

Gambar  berikut ini. 

 

Gambar 2. 1 Jenis-jenis perawatan 

  

  

 

 

 

 



18 
 

Tidak 

Selesai 

 

Pembuatan dan Perakitan 

Ya 

 

Kesimpulan dan Saran 

Mulai 

 

BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

    

 

Gambar 3. 1 Flow chart metodologi penelitian 
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Metode penelitian yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah dengan 

menyusun kegiatan-kegiatan dalam bentuk flow chart, dengan tujuan agar 

tindakan yang dilakukan lebih terarah sehingga target-target yang diharapkan 

dapat tercapai. Berikut diagram alir pada kegiatan proyek akhir ini ditunjukkan 

oleh Gambar 3.1. 

 

3.1 Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan untuk mencari data yang akan mendukung 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu, dengan 

survei, wawancara dan observasi.Adapun pengumpulan data yang penulis lakukan 

yaitu: 

3.1.1 Survei 

Padapenelitian ini, survei dilakukan di home industri kelas menengah 

pengolahan singkong menjadi beras aruk yang berlokasi di daerah Kemuja oleh 

kelompok  wanita tani (KWT) yang dipimpin ibu Hj suryani Kecamatan Mendo 

Barat. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan keluhan pada saat proses 

pengolahan serta masukan-masukan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas.  

3.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui keluhan yang terjadi pada 

proses  pembuatan beras aruk. Adapun hasil dari wawancara tersebut yaitu : 

 Kapasitas produksi masih rendah hanya 15 kg/jam. 

 Sistem penggerak masih menggunakan tenaga manusia. 

3.1.3 Studi Literatur 

Untuk menunjang pembuatan mesin ini dilakukan pengumpulan data dari 

berbagai sumber-sumber yang terkait denganmasalah-masalah yang akan dibahas. 

Sumber-sumber tersebut berasal dari internet, data-data tersebut diambil dari 

sumber yang telah ada.  
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3.2 Pengolahan Data 

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisa untuk 

menentukan dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri usaha kecil menengah 

pengolahan singkong menjadi beras aruk. Dari data yang telah dikumpulkan, 

diperoleh hasil: 

 Proses penumbukan masih dilakukan dengan cara manual. 

 Proses penumbukan 15 kg/ jam dengan dua orang pekerja. 

Dari data-data yang ada, kemudian diolah dan didapat hasilnya sebagai 

berikut : 

 Untuk mempermudah proses penumbukan singkong pada home industry 

tersebut, maka perlu dibuat mesin penumbuk singkong. 

 Untuk meningkatkan kapasitas produksi lebih dari 15kg/jam. 

3.2.1 Membuat Animasi Pergerakaan 

Pada tahap ini akan melakukan animasi pergerakan pada rancangan 

mesin yang telah dibuat mengunakan software solidwork. yang akan 

disimulasikan dan perhitungan nya adalah: 

 Animasi penggerak mesin  menggunakan software solid works. 
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BAB IV 

 PEMBAHASAN 

 

4.1 Perencanaan 

Setelah pengumpulan data dilakukan dan diolah, direncanakanlah sebuah mesin 

penumbuk tepung singkong dimana sistem penumbukan  menggunakan dua 

penumbuk dan memiliki cover penutup untuk melindungi ke higienisan tepung 

singkong, serta merencanakan mesin yang mampu menumbuk tepung singkong 30 

kg/jam. Gambar 4.1 berikut adalah black box  untuk menentukan bagian fungsi 

utama. 

Gambar 4. 1 Diagram black box/Diagram fungsi 

 

4.1.1 Hirarki Fungsi 

Berdasarkan diagram struktur black box diatas selanjutnya dirancang 

hirarki fungsi bagian perancangan mesin penumbuk tepung singkong berdasarkan 

diagram fungsi bagian seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4. 2 Diagram Fungsi Bagian 

 

4.1.2 Sub Fungsi Bagian 

 Tahapan ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tuntutan yang 

diinginkan dari masing-masing fungsi bagian (Gambar 4.2) sehingga dalam 

pembuatan alternatif dari fungsi bagian mesin penumbuk tepung beras aruk itu 

sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan. Tabel 4.1 berikut merupakan sub 

fungsi bagian mesin penumbuk tepung beras aruk. 

Tabel 4. 1 Sub fungsi bagian 

No Fungsi Bagian Fungsi 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

Fungsi transmisi 

 

Fungsi penumbuk 

Fungsi penggerak 

Fungsi rangka 

Digunakan untuk penghubung penggerak ke fungsi 

penumbuk 

Digunakan untuk menumbuk tepung beras aruk  

Digunakan untuk menggerakkan mesin 

Digunakan untuk menopang seluruh bagian mesin 
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4.2 Perancangan 

Dalam merancang mesin penumbuk tepung beras aruk ini dilakukan 

tahap-tahapan perancangan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

perancangan, seperti terlihat pada Gambar 4.3  diagram alirberikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Diagram alir tahapan perancangan 

4.2.1 Daftar Tuntutan  

  Tabel 4.2 berikut adalah daftar tuntutan yang kami dapat dari Kelompok 

Wanita Tani (KWT) yang terletak di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat. 

Diantara tuntutan atau keinginan tersebut  adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4. 2 Daftar tuntutan mesin 

No Daftar Tuntutan Deskripsi 

1 

1.1 

1.2 

Tuntuta Utama  

Kapasitas 

Pengeluaran output 

 

 

30 kg/jam 

Singkong yang telah 

memadat 

2 

2.1 

2.2 

Tuntutan kedua 

Konstruksi mesin tangguh 

Higienis 

 

Kuat  

Untuk material yang 

digunakan diharapkan 

higienis 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5    

Keinginan  

Aman dan mudah dalam pengoperasiannya 

Rangka sederhana 

Perawatan mudah 

Harga mesin ekonomis 

Cover agar oli tidak tumpah ke adonan  

 

 

 

 

4.2.2 Alternatif Fungsi Bagian 

Tahapan ini dirancang alternatif masing-masing fungsi bagian dari mesin 

yang akan dibuat. 

 Sistem Transmisi 

Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian 

(tabel) dengan dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. 

Adapun alternatif sistem transmisi di tunjukkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4. 3 Alternatif sistem transmisi 

 

 

No Alternatif Kelebihan Kekurangan 

 

1. 

 

 

Pulley dan sabuk 

 Perawatan mudah 

 Mudah diganti jika 

rusak 

 Mampu bekerja 

pada putaran tinggi 

 Mudah terjadi slip 

jika beban yang 

diputar besar 

 Sabuk mudah putus 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Sproket dan rantai 

 

 

 

           Gear box 

 Daya yang 

dipindahkan besar 

 Tidak mudah slip 

 Mata rantai dapat 

ditambah ataupun 

dikurangi untuk 

mencapai jarak 

yang diinginkan 

 

 

 

 

 

 Daya yang 

ditransmisikan 

dapat diatur 

dengan rasio 

 Dapat 

beroperasi 

dengan 

kecepatan yang 

sangat tinggi 

 Gerakan tidak 

mudah slip 

 

 

 Perawatan sulit 

 Kontruksi 

cenderung kotor 

 Menimbulkan suara 

yang lebih keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memerlukan 

perawatan 

berupa lubrikasi 

 Memerlukan 

kelurusan yang 

teliti 

 Menimbulkan 

suara yang 

berisik 
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 Sistem Penumbuk 

Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian (tabel) 

dengan dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun 

alternatif sistem pengupas  ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Alternatif sistem penumbuk 

 

 

 

 

 

 

 Sistem Penggerak 

No Alternatif Kelebihan      Kekurangan 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mudah proses pemasangan                  

 Assembly mudah. 

 

 

 Proses 

pembuatannya 

sulit 

 

 

 

2. 

 

 

  Proses lebih cepat 

 Memiliki daya tahan yang 

lama 

 

 Tidak dapat 

beroperasi pada 

tekanan tinggi 

 

Rack and pinion gear 

Eksentrik 
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Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian (tabel) 

dengan dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun 

alternatif sistem penggerak  ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Alternatif sistem penggerak 

 

 

No. Alternatif Kelebihan Kekurangan 

 

 

1. 

 
 

Motor DC 

 

 Kecepatan mudah 

dikendalikan dan 

tidak 

mempengaruhi 

kualitas pasokan 

daya 

 Tersedia dalam 

banyak ukuran 

 Sistem kontrolnya 

relatif lebih 

murah dan 

sederhana 

 

 Umumnya dibatasi 

untuk beberapa 

penggunaan 

berkecepatan 

rendah 

 

 

2. 

Motor AC 

 Harganya relatif 

lebih murah 

 Kokoh, dan 

 Bebas perawatan 

 Motor yang tidak  

linier, sehingga 

sistem 

pengaturannya 

tidak semudah 

motor DC 

 Ketidakmampuan 

untuk beroperasi 

pada kecepatan 

rendah 

 

3. 

 

 
 

 

Motor Bakar 

 Tidak 

menggunakan 

Listrik sehingga 

bisa di gunakan di 

tempat yg 

tidakada aliran 

listrik 

 

 Kemungkinan 

gangguan 

kerusakan lebih 

besar 

 Lebih banyak 

membutuhkan 

pemeliharaan dan 

perbaikan 
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 Sistem Kerangka 

Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian (tabel) 

dengan dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun 

alternatif sistem kerangka  ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4. 6 Alternatif sistem kerangka 

 

 

 

 

 

 

 

No Alternatif Kelebihan Kekurangan 

 

1 

Cor 

 Konstruksi 

permanen 

 Tidak butuh 

perawatan 

 

 Tidak meredam 

getaran 

 Komponen yang 

digunakan banyak 

 

 

2 

 

 

Baut 

 Mudah di assembly 

 Bisa bongkar 

pasang 

 Mudah 

dimodifikasi 

 

 Tak meredam 

getaran 

 Komponen yang 

digunakan banyak 

 

 

3 

  

 

 Komponen yang 

digunakan sedikit 

 Mampu meredam 

getaran 

 

 Konstruksi berat 

 Proses pembuatan 

sulit 

 Sulit dimodifikasi 

 Membutuhkan 

tenaga ahli 

 Biaya pembuatan 

tinggi 

Las 
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4.3 Pembuatan Varian konsep Fungsi Keseluruhan 

Dengan menggunakan metoda kotak morfologi, alternatif – alternatif 

fungsi bagian dikombinasikan menjadi alternatif fungsi keseluruhan (selanjutnya 

ditulis varian konsep dengan simbolisasi “VK”) yang terbagi menjadi tiga variasi 

kombinasi. Seperti terlihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 7 Kotak Morfologi 

 

No.Fungsi bagian 

Varian konsep  (Vk) 

AF1AF2AF3 

1         Fungsi transmisi A – 1 A – 2 A   3 

2 Fungsi penumbuk B – 1 B – 2  

3 Fungsi penggerak C – 1 C – 2 C – 3 

4 Fungsi kerangka D – 1 D – 2 D – 3 

  VK 1 VK 2 VK 3 

    

 

Varian alternative  : 

V1 : A1 – B1 – C1 –D2 

V 2 : A2 – B2 - C3 - D1 

V3 : A3 – B2 – C2 – D3 

 

4.3.1 Varian konsep 

Berdasarkan kotak morfologi, didapat tiga varian konsep yang 

ditampilkan dalam model 3D dan 2D. Dalam masing-masing varian konsep 
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dijelaskan landasan pengkombinasian masing-masing sub fungsi bagian serta 

sistem kerja atau proses masing-masing varian konsep. 

 

 

 Varian konsep 1 

Sistem penumbukan menggunakan dua penumbuk pulley dan belt Sistem 

transmisi menggunakan gear box sistem kerangka menggunakan baut dan untuk 

sistem penggerak menggunakan motor listrik. Seperti telihat pada Gambar 4.4  

Varian konsep 1 berikut ini. 

 

Gambar 4. 4 Varian konsep 1 

 

Sistem kerja : 

Pada saat saklar on, motor listrik akan hidup dan berputar, kemudian 

putaran tersebut diteruskan oleh pulley dan belt dan menggerakan gear box dan 

penumbuk 1 untuk naik menumbuk tepung singkong, sementara itu penumbuk 2 

ada pada posisi menumbuk. 

 Varian konsep 2 

Sistem penumbukan menggunakan dua penumbuk (Eksentrik). Sistem 

transmisi menggunakan chain and sprocket, sistem kerangka menggunakan coran 

dan untuk bagian mesin menggunakan baut, dan untuk sistem penggerak 

menggunakan motor listrik. Seperti telihat pada Gambar 4.5  Varian konsep 2 

berikut ini. 
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Gambar 4. 5 Varian konsep 2 

Sistem kerja : 

Pada saat motor listrik dihidupkan dan berputar, kemudian putaran 

tersebut diteruskan oleh chain and sprocket, kemudian poros 1 berputar membuat 

penumbuk 1 naik dan penumbuk 2 turun. 

 

 Varian konsep 3 

Pada varian konsep ke 3 dipilih Sistem penumbukan menggunakan dua 

penumbuk (Eksentrik). Sistem transmisi menggunakan Gearbox, pengikatan 

antara rangka satu dengan yang lainnya menggunakan las, dan untuk penggerak 

menggunakan motor listrik.Gambar 4.6 berikut adalah  varian konsep 3 yang telah 

dipilih. 
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Gambar 4. 6 Varian konsep3 

Sistem kerja : 

Pada saat saklar on, motor listrik akan hidup dan berputar, kemudian 

putaran tersebut diteruskan oleh kopling masuk ke gearbox, setelah itu diteruskan 

oleh poros 1 berputar dan penumbuk akan naik turun yang dibantu rack and gear 

untuk menumbuk tepung beras aruk yang telah dimasukan didalam lesung secara 

bergantian. 

4.3.2 Menilai alternatif konsep 

 Untuk memilih varian konsep produk yang terbaik dari beberapa varian 

konsep produk yang dibuat dengan menggunakan metriks keputusan. Untuk setiap 

varian konsep diberi nilai. Dari penilain tersebut, varian konsep produk yang 

dipilih adalah varian konsep produk yang memiliki nilai tertinggi.  

 Tabel 4.8 berikut adalah metriks keputusan untuk memilih varian konsep 

mesin penumbuk tepung beras aruk. 
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Tabel 4. 8 Penilaian Varian konsep(Vk) 

No Kriteria 
Nilai 

max 

Alternatif Konsep 

VK-

1 

VK-

2 

VK-

3 

1 Penggunaan energi  3 3 2 3 

2 Tahan karat 3    2 2 2 

3 Kuat dan tahan lama 3 2 2 3 

4 Komponen yang sedikit 3 3 2 2 

5 Kemampuan menumbuk 3 2 3 3 

6 Harga yang murah 3 2 2 2 

7 Pengoperasian mudah 3 2 2 3 

8 Pemasangan mudah 3 3 2 2 

 Jumlah 24 19 17 20 

 

 Berdasarkan kriteria diatas, maka mesin penumbuk tepung beras aruk 

dengan varian konsep ketiga (VK3) memiliki point yang paling besar sehingga 

perancang menilai varian konsep ini layak digunakan meskipun memiliki point 

yang tidak terlalu jauh dari varian konsep lainnya. 

4.3.3 Membuat pradesign 

Setelah alternatif tersebut dinilai dan ditentukan bahwa alternatif tersebut 

baik untuk digunakan maka dibuatlah pradesign dari mesin penumbuk tepung 

beras aruk yang akan dibuat yaitu seperti terlihat pada Gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 4. 7 Pradesign mesin penumbuk tepung beras aruk 
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4.3.4 Analisis Perhitungan 

Setelah varian konsep design dipilih, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis perhitungan pada varian konsep design yang dipilih. Perhitungan 

dilakukan sesuai dengan dasar teori yang telah diuraikan pada BAB II. Gambar 

4.7 berikut adalah skema analisa perhitungan pada mesin penumbuk tepung beras 

aruk. 

4.4 Perhitungan daya motor 

Informasi yang diketahui 

- Kecepatan penumbuk  = 140 Rpm (2 penumbuk) 

- Massa penumbuk  = 6,313kg 

- Gaya pada kopling  = 1  kg 

- Jarak penumbuk ke dasar lesung= 300 mm 

Penyelesaian 

 Gaya tekan 

Fx = massa penumbuk x ( g + h)  

h = jarak penumbuk dengan dasar lesung 

Fx  = 6.313 kg.(10 mm/s² )      

=  63.13 N 

Menentukan momen puntir yang dibutuhkan (Mp) 

Dalam menentukan momen puntir dapat dilihat pada penjelasan dibawah 

ini. 

Maka : 

Mp = Fx x r gear 

Mp = 63,13 x 70 mm 

Mp = 4419 N.mm = 4,5 Nm 
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       p = 
    

        
        

       p        = 
               

          
 

                 = 733,7 watt = 1 Kw = 1 HP 

Jadi daya motor minimum yang digunakan adalah 1HP 

P = 1 HP = 746 watt 

n motor  = 1400 rpm 

n reducer/output = 1400 : 20 = 70 rpm 

T motor     = 9550 
       

      
 

                  = 9550
             

        
 

              = 5500 N.mm 

T reducer   =  5500N.mm . 10  = 55000 N.mm 

Perhitungan Roda Gigi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8. geometri roda gigi lurus 
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Keterangan dari gambar :  
 

Dp= Diameter pitch / diameter tusuk / pitch circle 

Dk= Diameter kepala / addendum pitch 

Df= Diameter kaki/ dedendum circle        

h    = tinggi gig 
hk  = tinggi kepala / addendum 

w   = tinggi kaki/ dedendum 

b    = lebar satu gigi 

c    = jarak sumbu  

m   = modul 

z    = jumlah gigi 

z = 44 

m = 3 

I = 40 

= 40 

 
  

  
 = 

  

  
 1 putaran jlppi 44 
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4.2.5.2 Gaya pada poros 

 

fk = 10 N                    fg= 5 N fg2 = 5 N 

                            28,5 N                    8,5 N 

 A                                                                                                B  

 

 

           20                                 15                                15                         20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                                                                                                                                                      0 

26,5      

 

 

       150 

 

Mb Maks = 200 N/mm 
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4.4.1 Pembuatan Gambar Kerja 

Untuk Gambar kerja dapat di lihat pada lampiran II 

4.4.2 Pembuatan 

Dalam  pembuatan komponen mesin  penumbuk tepung singkong sebagai 

bahan baku beras aruk dibuat melalui beberapa proses permesinan, diantaranya : 

4.4.3 Mesin bubut  

Adapun komponen-komponen yang dikerjakan dimesin bubut, yaitu : 

- Poros penumbuk1. 

- Porospenumbuk 2. 

- Poros penggerak. 

- Bush pipa. 

4.4.4 Mesin frais 

Adapun komponen-komponen yang dikerjakan dimesin frais, yaitu : 

- Poros penumbuk 1. 

- Poros penumbuk 2. 

- Gear. 

4.5 Mesin bor dan Pengetapan 

Adapun komponen-komponen yang dikerjakan dimesin bor, yaitu : 

- Poros penumbuk 1. 

- Poros penumbuk 2. 

- penggerak 

- Bush Poros pipa. 

- Sarung penumbuk. 
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- Penepat poros penumbuk 

- Pengarah poros penumbuk 

4.5.1 Pabrikasi 

Adapun komponen-komponen yang dikerjakan dipabrikasi, yaitu : 

- Kerangka mesin. 

- Pengarah. 

- Penepat 

- Cover 

4.5.2 Perakitan (assembling) 

Pada tahap ini komponen-komponen mesin yang telah dibuat dirakit 

sesuai dengan gambar kerja yang sudah ada. Proses assembling dimulai dari 

pemasangan bearing,poros penggerak, rack and gear, penepat, pengarah dan 

penumbuk, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan lesungdan cover, dan yang 

terakhir adalah pemasangan motor, reduser. Seperti terlihat pada Gambar  4.9 

berikut. 

 

Gambar 4. 9 Mesin Penumbuk Tepung Singkong Sebagai Bahan Baku Beras 

Aruk. 
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4.5.3 Uji coba mesin 

         Setelah perakitan selesai, pada tahap ini dilakukan proses uji coba pada 

mesin penumbuk tepung singkong sebagai bahan baku beras aruk. Uji coba 

dilakukan sebanyak 6 kali, yang meliputi 4 uji operasi tanpa beban dan 2 kali uji 

operasi dengan beban seperti hasil pada Tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4. 9 Uji operasi tanpa beban 

No. Tanggal Uraian Hasil Waktu Keterangan 

1. 31 juli 2019 Uji coba mesin 

tanpa tepung 

 

Gagal - Penumbuk 

tidak turun 

2. 8 Agustus 2019 Uji coba mesin tanpa 

tepung de ngan satu 

penumbuk 

Berhasil 1 menit Dengan satu 

penumbuk 

3. 9 Agustus 2019 Uji coba mesin tanpa 

tepung 

Berhasil 2 menit Mengunakan 2 

penumbuk 

 

Tabel 4. 10 Uji operasi dengan beban 

1. 11 Agustus 2019 Uji coba 

menggunakan 

tepung kasapa 1 kg 

Gagal  3 menit Dengan dua 

penumbuk 

2. 12 Agustus 2019 Uji coba 

menggunakan 

tepung singkong 1,5 

kg 

Berhasil  5 menit  Dengan dua 

penumbuk 
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4.5.4 Perawatan 

Perawatan adalah suatu kombinasi dari semua tindakan yang dilakukan 

dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan sesuatu pada kondisi yang 

dapat diterima. Pelumasan dan kebersihan suatu mesin adalah suatu tindakan 

perawatan yang paling dasar  yang harus dilakukan sebelum dan sesudah 

menggunakan mesin karena hal tersebut dapat mencegah terjadinya keausan dan 

korosi yang merupakan faktor utama penyebab kerusakan elemen-elemen mesin. 

Oleh karena itu, pelumasan secara berkala berperan penting dalam 

perawatan kepresisian dan mencegah terjadinya keausan. Langka-langka untuk 

merawat mesin penumbuk tepung singkong dengan menggunakan dua penumbuk 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan perawatan pencegahan (preventive maintenance) dengan cara 

melumasi bearing, bantalan,rumah bearing, dan bagian-bagian slide pada mesin 

dengan grease/ oli setiap 24 jam atau setelah pengoprasian mesin tersebut. 

2. Melakukan pembersihan bagian-bagian mesin sebelum dan setelah 

pengoprasian mesin supaya jalan pengoprasian mesin lancar. 

Untuk mesin ini dilakukan perawatan rutin setiap pemakaian, perawatan itu 

berupa : 

1. Pembersihan lesung, penumbuk dan pengarah setelah menggunakan mesin. 

2. Pelumasan pada bearing, rumah bearing, bantalan, dan rack and gear. 

Dan untuk perawatan berkala yang perlu diperhatikan adalah penggantian oli pada 

gearbox, hal ini dilakukan agar mesin selalu dalam keadaan maksimal. Detail 

perawatan dapat dilihat dilampiran III. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Rancang bangun mesin penumbuk tepung beras aruk menggunakan 

sistem rack and gear sudah dapat digunakan. 

2. Rancang bangun mesin dapat menghasilkan tumbukan yang kalis. Hasil 

tumbukan yang tercampur rata dan memilki tekstur yang halus. 

3. Hasil uji coba proses penumbukan 1 kg tepung beras aruk dapat 

menghasilkan tepung beras aruk yang siap dibentuk granula selama 10 

menit. 

5.2 Saran 

 Berikut ini beberapa saran, guna meningkatkan kinerja mesin dan hasil 

yang lebih baik. 

 Dalam merancang mesin hendaknya memperhatikan kemudahan proses 

pembuatan, perakitan, ergonomis dan estetika. 4 hal inilah yang akan 

membuat rancangan anda terlihat sempurna. 

 Rancang bangun mesin penumbuk tepung beras aruk menghasilkan mesin 

yang berfungsi tetapi belum maksimal dikarenakan sering terjadinya slip 

pada rack and gear untuk mengatasi hal tersebut perlu ditambahkan 

elemen tranmisi berupa pulley and belt. 

 Untuk menjamin kehigienisan bahan baku beras aruk perlu dibuat cover 

penutup supaya debu dan oli (pelumas) tidak jatuh ke adonan. 

 Tidak selamanya apa yang kita pikirkan atau kita rancang sesuai dengan 

apa yang kita harapkan, sebaiknya memperbanyak percobaan-percobaan 

agar apa yang kita rancang sesuai dengan yang kita ingink 
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Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung 
2016 – Sekarang Teknik Mesin 

 

VI. Pengalaman Kerja 

Tempat Kerja Periode Kerja 

Praktik kerja lapangan di Surya 

Sepakat Pulau Bangka 
Agustus – November 2014 

Praktik kerja lapangan di PT 

PUSRI Palembang Tbk, 

 

September 2018 – Januari 2019 

  

mailto:hardisuhardi412@gmail.com
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

VII. Data Pribadi 

Nama Lengkap  : Kevin Kumara 

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Besar, 20 Oktober 1998 

Alamat  : Dusun Simpang,  RT/008, RW/001, Kel. Lubuk 

Besar,Ke.Lubuk Besar Prov. Bangka Belitung 

No. HP   : 081260182932 

e-mail   : Kevin.kumara1998@gmail.com 

 

VIII. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Tahun Jurusan 

SD 293 Koba 2004 - 2010 - 

SMPN 2 Lubuk Besar 2010 - 2013 - 

SMKN 1 Koba 2013 - 2016 
Teknik Otomotif 

Sepeda Motor 

Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung 
2016 – Sekarang  Teknik Mesin 

 

IX. Pengalaman Kerja 

Tempat Kerja Periode Kerja 

Praktik kerja lapangan di Balai 

Karya Timah 
Februari – Maret 2015 

Praktik kerja lapangan di PT. 

Tansri gani 

 

September 2018 – Januari 2019 

 

 

 

 

mailto:Kevin.kumara1998@gmail.com
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

X. Data Pribadi 

Nama Lengkap  : Anugrah Septian  

Tempat, Tanggal Lahir : Sempan, 19 September 1998 

Alamat   : Jl Selendang Sempan, 

  Prov. Bangka Belitung 

No. HP   : +62857-6691-8101 

e-mail   : anugrahseptian230@gmail.com 

 

XI. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Tahun Jurusan 

SDN 3  Mabat 2004 - 2010 - 

SMPN 1 Bakam 2010 - 2013 - 

SMAN 1 Pemali 2013 - 2016 IPA 

Politeknik Manufaktur Negeri 

Bangka Belitung 
2016 – Sekarang  Teknik Mesin 

 

XII. Pengalaman Kerja 

Tempat Kerja Periode Kerja 

Praktik kerja lapangan di PT 

AMTEK, Batam Center 
September 2018 – Januari 2019 
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LAMPIRAN 2 

Gambar Kerja 
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LAMPIRAN 3 

Standar Operasional Prosedur 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) 

PENGOPRASIAN MESIN 

 

No. 
Standar Operasional Prosedur ( Sop ) Pengoprasian Mesin 

Langkah kerja Gambar 

1. Hubungkan colokan ke sumber listrik dan tekan 
saklar ON 

 
 

2. Masukkan material ke wadah penumbuk 

 

3. Proses pengerjaan berlangsung 

 

4.    Matikan mesin dengan menekan saklar off 

 

 

 

  
5. Cabut colokan dari sumber listrik  
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6. Ambil hasil tumbukan pada lesung 

 

7. Bersihkan mesin 
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LAMPIRAN 4 

Tabel Perawatan 
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Work procedure LUBRICATION STANDARD Effective until : 

Type of machine : Departement : Equipment : Issued : 

 

 

  

No. Gambar mesin Lokasi 
Kreteria/ 

pelumasan 
Metode Peralatan Waktu Periode 

1 

 

 Bearing  Terlumasi/grease 

Dibersihkan 

dan 

dilumasi 

Grease gun 

dan kain 

lap 

(majun).  

5-10 

menit 
Mingguan 

2 

 

  
Roda 

gigi  
Terlumasi/Oli 

Dibersihkan 

dan 

dilumasi 

Kompresor, 

kain lap 

(majun), 

kuas. 

5 

menit 
Mingguan 

3 

 
 Reducer Terlumasi/oli 

Dibersihkan 

dan ganti 

oli 

Kompresor, 

kain lap 

(majun), 

kuas. 

5-10 

menit 
Bulanan 

Supervised by :                                                 Made by :  Dimas A. dan Suhardi. 
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Work procedure CLEANING STANDARD Effective until : 

Type of machine : Departement : Equipment : Issued : 

 

No. Gambar mesin Lokasi Kreteria Metode Peralatan Waktu Periode 

1 

 

 

Kerangka 

mesin dan 

area kerja 

Bersih dari 

debu/kontami

nasi 

Dilap/di 

semprot 

udara 

bertekanan 

Kompresor,

Kain lap 

(majun) 

5-15 

menit 
Harian 

2 

 

 
Wadah 

Penumbuk 

dan 

penumbuk 

Bersih dari 

debu/kotoran 

sisa tepung 

singkong 

Dilap/di 

cuci 

Kompresor,

kain lap 

(majun) 

10 

menit 
Harian 

3 

 

  Pengarah 

Bersih dari 

debu/ kotoran 

sisa hasil 

pemrosesan 

Dilap/di 

semprot 

udara 

bertekanan 

Kompresor, 

kain lap 

(majun) 

5-15 

menit 
Harian 

4 

 

Motor dan 

gearbox 

Bersih dari 

debu/kontami

nasi 

Dilap/di 

semprot 

udara 

bertekanan 

Kompresor,

kuas 

5-15 

menit 

 

Harian 

 

  

      

 

Supervised by :                                                 Made by : Dimas A. dan Suhardi. 
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PREVENTIVE MAINTENANCE 

JADWAL PEMERIKSAAN MESIN PENUMBUK TEPUNG SINGKONG 

O No. Lokasi/bagian Kreteria Metode Peralatan Periode  

H M B T 

P
em

b
er

si
h
an

 

 

1. Rangka mesin 

Bebas dari 

kontaminasi 

debu dan 

kotoran 

Dibersihkan Lap      

2. 
Wadah 

penumbuk 
Dibersihkan Kompresor 

dan lap 
     

3. 
Penumbuk dan 

pengarah 
Dibersihkan Lap dan 

kuas 
     

4. 
Motor dan 

gearbox 
Dibersihkan Lap,kuas      

5. Area kerja Dibersihkan Sapu      

P
el

u
m

as
an

 

 

6. Roda gigi 

Terlumasi 

Dibersihkan Kuas,Oli 

 

  

  

7. Bearing  
Dilumasi 

grease 
Kuas, 

grease 
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PREVENTIVE MAINTENANCE 

JADWAL PEMERIKSAAN MESIN PENUMBUK TEPUNG SINGKONG 

O 
No. Lokasi/bagian Kreteria Metode Peralatan 

Periode  

H M B T 

In
sp

ek
si

 

 

8. 
Baut pengikat 

penumbuk 
Kencang Dikencangkan 

Kunci pas dan 

ring 12 mm 
 

   

9. 
Baut pengikat 

Roda gigi 
Kencang Dikencangkan Kunci pas dan 

ring 12 mm 
 

   

10. 
Baut pengikat 

motor listrik 
Kencang Dikencangkan Kunci pas dan 

ring 12mm 
 

   

11. 
Baut pengikat 

gearbox 
Kencang Dikencangkan Kunci pas dan 

ring 12mm  
   

      
   

  

 Keterangan :  

 H : Harian 

 M : Mingguan 

 B : Bulanan 

 T : Tahunan 
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LAMPIRAN 5 

Konversi Daya Motor 
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LAMPIRAN 6 

Tabel Standart Bearing 
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