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ABSTRAK 

 

Permasalahan pada proses selep singkong untuk industri tepung tapioka adalah pada 

umumnya desa masih menggunakan cara yang sederhana. Untuk itu direncanakan suatu alat 

yang dapat memberikan perkembangan dan proses pengerjaanya tidak membuang waktu dan 

tenaga. 

Tujuan dari perencanaan ini adalah membantu masyarakat desa dalam penyelepan 

singkong untuk memberikan perkembangan dalam dunia usaha khususnya usaha industri tepung 

tapioka. Dengan menggunakan mesin sehingga hasil yang diperoleh lebih praktis dan 

menghemat waktu. Dan hasil perencanaan mesin ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai 

teknologi tepat guna. 

Perencanaan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian dalam proses pembuatan produk. 

Tahap perencanaan tersebut dibuat keputusan – keputusan penting yang mempengaruhi kegiatan 

– kegiatan lain yang menyusulnya. Metode perencanaan adalah hal yang perlu dilakukan untuk 

pembuatan mesin, karena dengan menggunakan metode langkah – langkah dalam suatu 

perencanaan akan jelas dan terorganisir. 

Pada perhitungan dihasilkan perencanaan mesin selep singkong dengan spesifikasi daya 

pada mesin sebesar 0,44 HP dan daya pada motor sebesar 0,72 Kw dengan spesifikasi V – Belt 

type VB 74 dengan bahan yang terbuat dari rubber (karet ) dengan panjang belt 77 cm, 

menggunakan dua buah pulley. Diameter pulley penggerak sebesar 76,6 mm dan diameter pulley 

yang digerakkan 254,4 mm. 

  

Kata Kunci : Perencanaan, Mesin Selep, Singkong. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Industri tepung tapioka merupakan 

salah satu industri yang berbasisi 

pertanian    (Agrebisnis) yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan, dan seiring 

dengan pertambahan penduduk di 

Indonesia yang semakin lama semakin 

bertambah pesat tentu ini akan 

berpengaruh terhadap lapangan 

pekerjaan, tentu pengangguran akan 

bertambah banyak. Maka dari itu 

masyarakat tidak boleh hanya 

mengandalkan dapat bekerja di pabrik 

atau menjadi PNS, masyarakat harus 

dapat mandiri yaitu dengan cara 

berwirausaha. 

Saat ini industri tepung tapioka 

sudah banyak berjalan khususnya 

dikalangan masyarakat pedesaan, tepung 

tapioka adalah jenis usaha yang berasal 

dari singkong. Singkong merupakan 

varietas umbi-umbiyan yang tidak asing 

bagi penduduk Indonesia, Singkong yang 

di kenal sebagai ketela pohon atau ubi 

kayu yang merupakan tanaman tahunan 

dari negara tropis dan subtropis, 

masyarakat Indonesia biasanya mengolah 

singkong menjadi berbagai olahan 

makanan singkong seperti tiwul, utri, 

kerupuk, tape dan gethuk. Selain itu 

singkong juga dapat diolah menjadi 

tepung tapioka atau pati yang nantinya 

dapat dimanfaatkan pada berbagai 

industri pangan dan industri kimia 

lainnya. 

Masyarakat yang bekerja sebagai 

pengusaha tepung tapioka khususnya 

yang kelas menengah dan kecil. Dalam 

pengolahan singkong atau ubi kayu, 

proses pengolahannya kebanyakan masih 

dilakukan dengan cara sederhana. Untuk 

itu dengan pengetahuan dan ketrampilan 

penulis, maka penulis merancang mesin 

yang berguna dalam proses 

pemarutan/penyelepan singkong yang 

lebih efektif dan efisien sehingga dapat 

dihasilkan produksi yang lebih baik. 

Sebagai perwujudan dari penerapan 

pemikiran tersebut maka penulis memilih 

judul “Perencanaan Mesin Selep 
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Singkong Untuk Home Industri Tepung Tapioka Dengan Kapasitas 120 Kg/Jam. 

 

Gambar 2.2 Mesin Selep singkong 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diambil adalah : 

Bagaimana merencanakan sebuah mesin selep singkong dengan kapasitas 120 kg/jam ? 
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C. Tujuan Perencanaan 

Adapun tujuannya adalah untuk merencanakan mesin selep singkong dengan kapasitas 120 

kg/jam. 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka  penulis 

membatasi permasalahannya pada komponen utama saja meliputi : 

1. Merencanakan parut/gilingan 

2. Perencanaan poros 

3. Perencanaan bantalan  

4. Perencanaan pully 

5. Perencanaan sabuk atau V belt 

6. Perencanaan daya motor 

7. Mesin ini direncanakan untuk home industry 
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                             BAB II  

DASAR TEORI 

         Mesin selep singkong merupakan alat 

yang digunakan memarut atau menggiling 

singkong dengan kapasitas tertentu, mesin 

ini bekerja dengan menggunakan mata parut 

yang terbuat dari heal (kawat ban), yang 

berfungsi untuk memarut atau menggiling 

singkong, mesin ini sangat dibutuhkan para 

pembuat tepung tapioka khususnya yang 

berskala kecil atau menengah atau dalam 

industri rumah tangga. 

         Prinsip kerja mesin selep singkong ini 

yaitu mulai dari mesin hidup, dimana motor 

sebagai sumber penggeraknya, mesin selep 

singkong dapat bekerja apabila dari setiap 

komponen yang saling berkaitan dapat 

berhubungan dengan baik yaitu mulai dari 

poros yang berputar, kemudian dari putaran 

poros akan di transmisikan putaran ke pully 

dengan menggunakan sabuk-v memutar 

pully pertama atau pully yang di putar dari 

parutan/gilingan kemudian  setelah semua 

berjalan masukan singkong ke dalam 

parutan/gilingan untuk di parut/digilling 

untuk menjadi ampas yang lilit. 
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Gambar Rancangan Mesin 
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Keterangan Bagian – Bagian Mesin Selep Singkong 

 

1. Rangka     6. Bantalan   11. Pully 2 

2. Motor     7. Pisau   12. Baut 

3. Baut      8. Tutup Bawah 

4. Mur      9. Sabuk/VBelt 

5. Tutup Atas     10. Pully 1 
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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

A.  Pendekatan Perencanaan 

Dalam lingkup pengertian yang umum 

perencanaan dapat diartikan sebagai 

suatu usaha untuk memanfaatkan sumber 

– sumber yang tersedia dengan 

memperhatikan segala keterbatasan dan 

pembatasan yang ada guna mencapai 

suatu tujuan secara efektif dan efisien. 

         Didalam perencanaan pada 

hakikatnya dikenal dua cara pendekatan 

dan cara berfikir. Pertama, suatu titik 

tolak berfikir yang memandang 

perencanaan sebagai suatu rangkaian 

proses untuk mencapai suatu yang baik 

di masa mendatang dengan 

pertimbangan kejadian – kejadian di 

masa lampau dan kejadian di masa kini. 

Titik tolak berfikir perencanaan ke dua 

adalah suatu pemikiran yang lebih 

ditekankan semata – mata kepada 

sasaran dan tujuan yang akan di capai 

pada mendatang. Pendekatan pertama 

disebut Trend oriented pleaning 

sedangkan yang ke dua disebut target 

oriented pleaning. 

         Disini perencanaan menggunakan 

metode T.O.P (target oriented pleaning), 

dimana spesifikasi produknya adalah : 

1. Diameter silinder selep singkong 

(320 mm) 

2. Diameter poros pemutar silinder  

(25 mm) 

3. Panjang silinder selep singkong 

(410 mm) 

4. Panjang poros pemutar bagian 

dalam silinder (670 mm 

C. Model Perencanaan 

         Perencanaan adalah kegiatan awal 

dari suatu rangkaian dalam proses 

pembuatan produk. Tahap perencanaan 

tersebut dibuat keputusan – keputusan 

penting yang mempengaruhi kegiatan – 

kegiatan lain yang menyusulnya. 

Sehingga sebelum sebuah produk dibuat 

terlebih dahulu dilakukan proses 

perencanaan yang nantinya menghasilkan 

sebuah gambar skets atau gambar 

sederhana dari produk yang akan dibuat. 
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Gambar skets yang telah dibuat 

kemudian digambar kembali dengan 

aturan gambar sehingga dapat dimengerti 

oleh semua orang yang ikut terlibat 

dalam proses pembuatan produk tersebut. 

Gambar hasil perencanaan adalah hasil 

akhir dari proses perencanaan dan sebuah 

produk dibuat setelah dibuat gambar – 

gambar perencanaannya dalam hal ini 

gambar kerja.Perencanaan dan 

pembuatan produk adalah dua kegiatan 

yang penting, artinya perencanaan hasil 

kerja rencana tidak ada gunanya jika 

perencanaan tersebut tidak dibuat, 

sebaliknya pembuatan tidak dapat 

merealisasikan benda teknik tanpa 

terlebih dahulu dibuat rancangannya 

dalam bentuk gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nama : INDRA SANTOSO | NPM : 11.1.03.01.0045 
FakultasTeknik– Prodi MESIN 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 14|| 

 

BAB IV 

PERHITUNGAN 

A. Kapasitas Mesin Selep Singkong 

Pada perencanaan mesin selep 

singkong ini direncanakan sebagai berikut: 

1. Diameter silinder selep singkong (320 

mm) 

2. Diameter poros pemutar silinder  (25 

mm) 

3. Panjang silinder selep singkong (410 

mm) 

4. Panjang poros pemutar bagian dalam 

silinder (670 mm) 

Untuk kapasitas selep singkong ini 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

Q/jam = VS . BJ (kg) 

VS = V1 – V2 (mm
3
)              

Dimana:  

Q  : Kapasitas mesin (Jam) 

VS : Volume singkong yang dapat diselep 

dalam 1 Jam (mm
3
) 

V1  : Volume ruang silinder selep singkong 

BJ  : Berat jenis selep singkong(5 kg/mm
3
) 

Sedangkan,  

  

Dimana: 

D  : Diameter silinder (320mm) 

L  : Panjang silinder (410 mm) 

 

 

 

maka: 

V1 = 0,785 . (320mm)
2
 . 410mm 

= 14,395335 mm
3 

Sedangkan untuk mencari atau 

volume poros dapat dicari dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

Dimana: 

D  : Diameter poros pemutar silinder 

(25mm) 

L : Panjang poros pemutar bagian dalam 

silinder (670 mm) 

Sehingga: 

V2 = 0,785 . (25 mm)
2
 . 670 mm 

= 17,947765 mm
3 

Maka: 

VS = V1 – V2  

= 14,395335 mm
3
 – 17,947765 

mm
3 

= 32,3431mm
3
 

 

Dalam kenyataan operasionalnya 

volume silinder tidak dapat diisi penuh, 

sehingga diambil pengisian 75% agar mesin 

selep singkong pada silinder bisa 

digilling/selep dengan maksimal. 

Jadi: 

VS = 75% .32mm
3
 

= 24mm
3
 

.L.D
4

π

V
2

1

0,785
4

π

.L.D
4

π

V
2

2
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Berat jenis singkong = 5 kg/mm
3 

Jadi kapasitas mesin (Q) tiap jam adalah: 

Q/jam = 24mm
3 
.5 kg/mm

3 

                       = 120 kg 

                       = 120 kg/jam 

Pada proses selep singkong ini 

membutuhkan waktu penyelepan  

sekitar1jam untuk satu kali proses. Hasil 

dari kapasitas mesin 120 kg/jam ini 

diasumsikan untuk satu kali proses. Jadi 

dalam waktu 1jam, mesin mampu menyelep 

sebanyak 120 kg. 

 

 

 

 

 

B.  Perhitungan Daya pada mesin 

 

 

 

 

Gambar  4.1 Gambar parut/gilingan 

 

Apabila direncanakan: 

1. Beban yang ada sebanyak 2 kg 

2. Jari-jari silinder parut 160 mm 

3. Putaran poros pemutar 13,33 rpm 

Maka: 

T  = W .r 

 Dimana: 

 T   : Momen puntir (torsi) (kg.mm) 

 W  : Beban (kg) 

 r : Jari-jari silinder (mm) 

Sehingga: 

T = W .r 

 = 2kg .160 mm 

           = 320 kgmm 

Sedangkan untuk menghitung daya 

yang dibutuhkan adalah: 

 

  

  

 

   
 

 

 

 =  

 

Pd = 0,44 HP 

 

Jika yang diberikan adalah daya kuda 

(Hp), maka harus dikalikan dengan 

n

Pd
9,74.10T 5

59,74.10

T.n
Pd
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0,735 untuk mendapatkan daya dalam 

Kw. 

Sehingga: 

0,44Hpx 0,735 = 0,32 Kw 

Daya rencana dapat dicari dengan 

menggunakan rumus: 

Nd = N x Fc    

Dimana: 

Fc : Faktor koreksi = 1,8 

 

Sehingga: 

Nd = 0,32 x 1,8 = 0,576 Kw 

Berdasarkan daya yang dibutuhkan 

untuk proses penggilingan sebesar 57,6 

Watt, maka motor listrik yang dipilih 

adalah motor AC 1 HP (0,75KW) 

dengan putaran sebesar 1420 rpm.  

a. Daya Pada Motor 

Daya penggerak yang direncanakan 

adalah motor listrik  0,576 

Kwdenganasumsiefisiensi η = 80 % 

dan faktorkoreksitransmisibelfc = 1 

(Sularso, 2004). 

Maka : 

P =  

P =  

    = 0,72 Kw 

Jadi daya pada motor adalah 0,72 Kw 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 A. Kesimpulan  

               Hasil perencanaan mesin selep singkong dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Spesifikasi mesin selep singkong dengan kapasitas 120 kg/jam, dimensi poros             

berdiameter 25 mm dan panjang 670 mm. Untuk dudukan pully berdiameter 20 mm dan 

panjang 50 mm dan untuk bahan dari poros menggunakan baja jenis S50C dengan kekuatan 

puntir 66 kg/mm. Gilingan/parut berdiameter 320 mm dan panjang 410 mm kemudian sabuk 

(Vbelt) memiliki panjang 77,76 cm.Pully motor berdiameter 76,6 mm dan pully mesin 

berdiameter 254,4 mm. Mesin selep singkong ini menggunakan tenaga penggerak dimana 

dayanya 0,44 HP dengan putaran 1420 rpm. Dan sistem transmisi mesin selep singkong 

menggunakan motor listrik sebagai sumber utama tenaga penggerak dimana dayanya 0,44 

HP dengan putaran 1420 rpm dengan menggunakan 2 pully berdiameter 76,6 mm dan 254,4 

mm.  
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