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Abstrak 

 
Permasalahan sampah kertas kardus tidak terlepas dari permasalahan sampah secara 

keseluruhan. Karena kardus banyak digunakan industri atau perusahaan dalam pengemasan, maka dari 

itu sampah kardus juga bertambah jumlahnya. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknis-

operasional, hukum, pendanaan, sosial, dan institusi atau manajemen. Contoh paling populer dari 

permasalahan tersebut antara lain semakin sulitnya mencari lahan untuk tempat pembuangan akhir 

(TPA) di daerah perkotaan dan mahalnya biaya transportasi sampah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan daur ulang limbah kadus menjadi kertas 

karton dengan alat Rancang bangun alat penyaring dan pengepres bubur kertas dengan sistem rolling. 

Cara kerja alat penyaring dan pengepres bubur kertas ini mirip dengan mesin pengepres plat, dengan 

menggunakan dua roll penjepit. 

Berdasarkan hasil perancangan yang telah di lakukan, alat penyaring dan pengepres bubur 

kertas energi penggeraknya tenaga listrik. Spesifikasi alat sebagai berikut: daya yang dihasilkan 

sebesar 0,21 kw, Diameter puli (dp) 50 mm, Diameter puli (Dp) 200 mm, Diameter poros 300 mm, 

Kasa panjang 2000 mm, Diameter Roll 20 mm, Van belt700 mm, Meja tempat alat penyaring dan 

pengepres 600 mm, Bak bubur kertas 300 mm. 

 

Kata Kunci  : Bubur kertas, Pengepres, Penyaring, Rancang bangun, Rolling 
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I. LATAR BELAKANG 

Pemanfaatan sampah kertas dapat 

dilakukan dengan mendaur ulang sampah 

kertas. Salah satunya dengan cara mendaur 

ulang kertas kardus menjadi barang jadi 

yang bertujuan untuk mengurangi sampah 

kertas kardus dan diperolehnya kembali 

bahan setara dengan bahan jadi seperti 

lembaran karton proses dilakukan dengan 

pemilihan sampah kertas. Kardus atau 

Corrugated Paper sebagai sebuah bahan 

dasar kemasan memiliki daur hidup yang 

sangat singkat, dihargai hanya selama 

proses distribusi produk dari produsen ke 

konsumen berlangsung. Material kardus 

untuk saat ini dipandang sebagai 

kebutuhan sekunder dalam suatu proses 

produksi industri. Kenyataannya kardus 

sangat rasionil dan potensial dalam satu 

rekayasa desain, memenuhi kriteria untuk 

digunakan sebagai bahan baku utama 

(Soepratman dkk., 2016). 

Karton dupleks adalah karton yang 

terdiri dari dua lapisan atau lebih. Lapisan 

atas berwarna putih dan mempunyai sifat 

cetak yang baik. Beberapa perubahan 

spesifikasi karton dupleks dilakukan untuk 

mengantisipasi kemajuan dan 

perkembangan baru dibidang industri 

kertas dan karton serta untuk memenuhi 

berbagai tuntutan dari konsumen. 

Spesifikasi karton dupleks dibuat 

berdasarkan hasil studi literatur, pengujian 

contoh karton dupleks yang ada di pasaran, 

spesifikasi yang diusulkan oleh pabrik 

kertas, dan keinginan pengguna karton 

duplek ( Multazam dan Saelan, 2015).       

dengan ini penulis membuat perancangan 

alat dengan perbandingan penelitian dari 

Setiawan,(2013) dengan judul 

“Rancang bangun mesin pengepres sampah 

rumah tangga untuk bahan biobriket 

kpasitas 250kg/jam” Diantara alternatif 

untuk menangani masalah sampah rumah 

tangga adalah dengan mengolahnya 

menjadi biobriket. Kandungan air yang 

tinggi pada sampah rumah tangga 

mencapai 70% perlu direduksi agar 

sampah dapat dicampur dengan bahan lain.  

Hasil perancangan ini adalah untuk 

membuat desain dan mesin pengepres 

sampah dengan system screw press. 

Perancangan menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan meliputi 

proses studi pendahuluan, pembuatan dan 

pengembangan desain, pembuatan dan 

perakitan mesin, uji coba dan evaluasi. 

Melalui perancangan ini telah dihasilkan 

desain dan mesin pengepres sampah 

dengan sistem screw press kapasitas 250 

kg/jam, dimensi 1000 x 620 x 825 mm, 

mesin digerakan menggunakan motor 

listrik berdaya 1,1 kw dengan putaran 1420 

rpm. 

May (2012) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Rancang bangun mesin 

pengepres buburkertas sistem mekanik tiga 

roll menggunakan motor bensin” Penulis 
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merancang alat yang dapat menghasilkan 

lembaran kertas yang berguna untuk 

masyarakat. Tujuan perancangan yaitu 

membuat desain mesin pres bubur kertas 

sistem mekanik tiga roll dengan penggerak 

motor bensin. Metode penelitian ini yaitu 

merancang bangun serta memodifikasi 

alat. Spesifikasi desain alat 70cm x 35cm x 

80cm, tenaga penggerak motor bensin 5,5 

pk. Pengujian mesin pres bubur kertas 

dilakukan untuk mengetahui rancang 

bangun dapat berfungsi sesuai dengan 

desain yang diharapkan. Hasil pengujian 

mesin pres bubur kertas tiga roll 

menghasikan lembaran kertas yang lebih 

bersih, dan keselamatan operator lebih 

terjamin. 

Pramadika (2012) dengan judul 

penelitian “Rancang bangun sistem 

hidrolik pada mesin pres batako styrofoam 

dan botol plastik” Proses pengepresan 

mesin pres batako dan botol plastik ini 

menggunakan mesin hidrolik secara 

manual. Mesin ini tidak membutuhkan arus 

listrik untuk menjalankan mesin tetapi 

membutuhkan tenaga manusia. Tenagan 

manusia yang mengungkit tuas akan 

menghasilkan tekanan pengepresan yang 

hasilnya berupa batako. Hasil akhir 

pelaksanaan proyek ini adalah sebuah 

mesin pres batako styrofoam dan botol 

plastik dengan menggunakan sistem 

hidrolik secara manual. Kapasitas mesin 

pres ini dapat menghasilkan dua buah 

batako styrofoam dan empat belas  buah 

botol plastik dalam satu kali proses 

pengepresan. 

 

II. METODE PERANCANGAN  

A. Alur Perancangan 

 

 

 

 

                                                     No 

                           

                                           yes  

                                           

                              

                                  

 

Gambar 1 diagram alir 

perancangan 

Tabel 1. Bahan Pembuatan Alat 

No 

 

Nama Bahan 

1 Plat (3mm) 

2 Puli d=200mm 

3 Besi Hollow  3x3 cm 

4 Pipa besi setenlis D=200 mm 

5 Baja AS  

6 Van belt 

7 Bantalan D=200 mm 

Perhitungan Alat 

 

Merancang Alat 

Uji Coba Alat 

Merakit Alat 

Laporan Perancangan 

Selesai 

Mulai 
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8 Motor Listrik 

9 Roll D=20 cm 

 

B. Tempat dan Waktu Pembuatan 

1. Tempat Perancangan dan Pembuatan 

Tempat pembuatan dilakukan di 

Laboratorium Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas 

Nusantara PGRI Kediri Jl .KH. 

Ahmad Dahlan No 77, Mojoroto, 

Kediri, Jawa Timur 64112 

2. Waktu Pembuatan  

Waktu pembuatan dilakukan pada 

rentang waktu antara bulan Februari 

hingga Maret 2018. 

Tabel 2. Jadwal Pembuatan Alat 

 

C. Desain Perancangan Alat 

Cara kerja alat ini adalah mirip  

dengan prinsip kerja mesin pres plat 

yang bergerak memutar  dan akan 

mengepres dan menghasilkan berupa 

lembaran - lembaran kertas. 

 

Gambar 2. Alat pengepres dan penyaring 

bubur kertas 

Keterangan Gambar : 

1. Motor listrk 

2. Van belt 

3. Meja tempat alat pengepres dan 

penyaring 

4. Puli 

5. Corong bubur kertas 

6. Poros  

7. Roll 

8. Kasa  

9. Bak bubur kertas 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

 

A. Sepesifikasi produk 

 

Gambar 3. alat penyaring dan pengepres 

bubur kertas. 
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Tabel 3. sepesifikasi produk pada alat 

 

 

 

B. Perhitungan Mesin 

  

1. Gaya 

Gaya bisa diartikan interaksi antar 

apapun yang dapat menyebabkan sebuah 

benda bermassa mengalami perubahan 

bentuk arah, baik dalam gerak, maupun 

konstruksi geometris. Dalam perancangan 

mesin pengepres dan penyaring bubur 

kertas juga perlu diperhitungkan gaya yang 

ditimbulkan dari alat tersebut. Pada alat ini 

saat dibebani untuk bahan setebal 2 mm 

dengan kapasitas 5 kg yang direncanakan, 

gaya yang terjadi pada poros tiap roll F =  

m.g berikut perhitungannya : 

Diketahui :  

   m = 5 kg                    

 g  = 10 

    F = m.g  

    F = 5. 10                              

       = 50 N 

2.  Torsi 

          Dalam perancangan mesin 

pengepres dan penyaring bubur kertas 

meskipun tidak memerlukan daya yang 

besar tetepi tetap membutuhkan torsi 

motor penggerak. Berikut 

perhitungannya: 

Diketahui : 

 F = 50 N                       

 R = 20 mm 

 T = F.R    

 T = 50.20 

   T = 1000 Nmm 

3. Rasio Pulley dan v-belt 

 

Gambar 4 pulley dan v-belt 

Sebuah perancangan alat ini 

membutuhkan transmisi untuk 

menyalurkan tenaga. Jika rasio transmisi 

salah maka daya dan kecepatan serta torsi 

dan yang lainnya tidak bisa tersalurkan 

dengan maksimal. Di perancangan mesin 

No  Nama produk Keterangan 

1 Motor listrik Daya 0,21 kw 

2 Diameter 

pulley Dp  

200 mm 

3 Diameter 

pulley  dp  

50 mm 

4 Diameter 

poros 

300 mm 

5 Kasa Panjang 2000 

mm 

6 Roll Diameter 20 

mm 

7 Van belt 700 mm 

8 Meja tempat 

alat pengepres 

dan penyaring 

600 mm 

9 Bak bubur 

kertas 

300 mm 
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pengepres dan penyaring buburkertas ini 

menggunakan transmisi jenis pulley dan 

sabuk penggerak v-belt. Maka 

perhitungannya adalah : 

a. Rasio Pulley Primer dan Sekunder 

Diketahui :  

       = 1500 rpm    

           

Dp  = 200 mm 

  

  
 = 

  

  
 

 

     
     

  
 

   = 
       

    
 

             

b. Gear Rasio ( perbandingan roda pulley ) 

Poros input (dp )   

    

 

 

    Poros output 

(Dp) 

Diketahui : 

B = 200 mm 

A = 50mm 

GR = 
 

 
 

 = 
   

  
 = 4 

Jadi hasil yang di dapat adalah 4 kali 

putaran pulley primer ( dp ) sama dengan 1 

kali putaran pulley sekunder ( Dp ) 

Keterangan : 

   = putaran pulley 1 

    putaran pulley 2 

Dp = diameter pulley 2 

dp  = diameter pulley 1 

c. Pemilihan Sabuk 

untuk motor penggerak dengan daya 

0,27 hp  = 0,21 Kw dengan 1500 rpm 

maka sabuk yang dipilih adalah sabuk tipe 

A. ( tertera pada bab 2 ). 

d. Panjang Keliling Sabuk 

 Diketahui :                         

C   = 500 mm                              

Dp = 200 mm 

dp  = 50 mm 

 L = 2C +
 

 
 (dp +Dp) +

 

  
 (Dp-dp   

 L = 2.500 + 
    

 
. (50+200 ) +  

 

     
 ( 200-

50     

L = 1000+ 1,57x250 + 
 

    
. 22500 

 L = 1000+ 392,5+ 0,0005.22500 

L = 1000+ 392,5 + 11,25 

 L =  1400,75mm 

e. Kecepatan v-belt   

 V = 
      

       
 

      = 
            

     
 

       = 3925m/s 

4. Pemilihan atau Perencanaan Poros 

A 

B 
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Gambar 5 poros pengepres 

Poros dalam perancangan alat 

penyaring dan pengepres ini  akan dipilih 

poros yang bertipe poros transmisi. Poros 

ini di pilih karena bersifat meneruskan 

beban murni. Daya yang ditransmisikan 

poros ini langsung dari daya pulley dan 

sabuk v-belt. Maka perencanaanya sebagai 

berikut : 

a. Perencanaan Pemilihan Bahan 

Diketahui data-data poros : 

Panjang poros    = 300 mm 

Bahan poros S30C dengan kekuatan tarik 

σt = 48 kg/m    

Daya yang ditransmisiskan p (Kw) 

P =  0,27 Hp 

   = 0,21 kw 

Putaran poros n = 375 rpm 

factor koreksi, fc = 1,2  

daya rencana Pd (Kw) 

Pd =0,21 .1,2  = 0,252 kw 

Momen rencana  T ( kg/mm ) 

T1 = 9,74.    
  

  
 

     = 9,74.    .
     

   
 

     = 974000.0,000672 

     = 654,528 kg.mm 

5. Sinkronisasi putaran    
      

 
 

Ns = (120 . F)/ P = (120 . 50)/ 4 = 1500 

rpm 

Slip pada motor        
    

  
 

%slip = (( ns – n )/ ns ) x 100 

 = (( 1500 – 1420 )/ 1500 ) x 100 = 5% 

Arus/ampere    
 

     
 

0,21 kw= 210 watt 

I= 210/(220 .0,21)=0,2 ampere 

6. Analisa kadar air  

Kadar air basis basah (g/100 g bahan 

basah)   
         

 
 X 100 

Keterangan: 

W = bobot sebelum dikeringkan (gr) 

W1= bobot sampel dan cawan kering 

(gr) 

W2= bobot cawan kosong (gr)  

 
             

    
      

= 0,968 x 100 

=96,8 liter   

 

C. Hasil Uji Coba  

Untuk dapat memperoleh nilai angka 5 

kg/menit di pengaruhi oleh daya motor 

yang dibutuhkan alat penyaring dan 

pengepres bubur kertas dengan sistem 

rolling memper oleh nilai 5kg/menit 

membutuhkan daya sebesar 0,21 kW setara 

dengan 0,27HP, beban poros yang 
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dibutuhkan sebesar 654,528       , 

sedangkan torsi yang dibutuhkan yaitu 

sebesar 1000  Nmm. 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan 

perancangan yang telah dibuat, maka 

didapat spesifikasi alat sebagai 

berikut. Kecepatan putaran mesin 

penyaring dan pengepres 

menggunakan kecepatan motor 1500 

rpm, dengan daya motor 0,27 hp, dan 

putaran poros yang di hasilkan 37 

rpm, dengan transmisi tipe puli 200 

mm dan 50 mm. 

2. Alat penyaring dan pengepres bubur 

kertas dalam perancangan ini 

menggunakan penggerak motor listrik 

dengan daya 0,27 Hp menghasilkan 

kapasitas 5kg/jam. 

 

SARAN 

1. Masih perlu adanya pengembangan 

dari berbagai komponen mesin, mulai 

bahan komponen, perubahan kain kasa 

atau bagian komponen yang lainnya.  

2. Untuk penelitian atau perancangan 

yang selanjutnya tentang pemanfaatan 

bubur kertas  untuk dijadikan  karton 

diharapkan nantinya bisa menciptakan 

alat yang lebih sempurna lagi, 

misalnya alat penyaring dan pengepres 

bubur kertas  yang mempunyai 

kapasitas yang lebih besar serta 

pengerollan yang lebih cepat serta bisa 

memproses bahan yang lainnya selain 

bubur kertas. 
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