
 

 

ARTIKEL 

 

PERANCANGAN PISAU PENCACAH PADA MESIN BRIKET ARANG TONGKOL 

JAGUNG DENGAN KAPASITAS 40 KG/JAM 

 

 

 

 

Oleh: 

DEDIK SEPTYAWAN 

14.1.03.01.0096 

 

Dibimbing oleh : 

1. Fatkur Rhohman,M.Pd 

2. Hesti Istiqlaliyah,St.,M.Eng. 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2018 

 

  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dedik Septyawan | 14.1.03.01.0096 
Fakultas Teknik – Program Studi Teknik Mesin 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN2018 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Lengkap : Dedik Septyawan 

NPM : 14.1.03.01.0096 

Telepon/HP  : 085791224688 

Alamat Surel (Email) : septyawandedik@gmail.com 

Judul Artikel : Perancangan Pisau Pencacah Pada Mesin Briket Arang 

Tongkol Jagung Dengan Kapasitas 40 Kg/Jam 

Fakultas – Program Studi  : Fakultas Teknik – Teknik Mesin 

NamaPerguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Alamat PerguruanTinggi : Jl KH Achmad Dahlan 76 Kediri 

 Telp. 0354-771576, 771503 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan 

II. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain,  

saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 
 

Mengetahui Kediri, 3 Agustus 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Fatkur Rhohman,M.Pd. 

NIDN:0728088503 

Pembimbing II 

 

 

 

Hesti Istiqlaliyah,ST,.M.Eng 

NIDN:0709088301 

Penulis, 

 

 

 

Dedik Septyawan 

NPM:14.1.03.01.0096 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dedik Septyawan | 14.1.03.01.0096 
Fakultas Teknik – Program Studi Teknik Mesin 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

PERANCANGAN PISAU PENCACAH PADA MESIN BRIKET ARANG 
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Email: septyawandedik@gmail.com 

Fatkur Rhohman,M.Pd dan Hesti Istiqlaliyah,ST,.M.Eng 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 

Perancangan ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman perancang, bahwa 

minimnya pemanfaatan limbah dari hasil pertanian yaitu bonggol jagung dan juga minimnya 

penggunaan teknologi untuk proses pengolahan limbah bonggol jagung  tersebut. Salah satu 

teknologi yang digunakan adalah proses pembuatan pisau pada mesin briket pencacah arang 

tongkol jagung. Dalam Mesin ini pisau pencacah termasuk dalam komponen utama dalam 

pembuatan briket. Fungsinya untuk mencacah arang tongkol jagung menjadi bagian yang 

lebih kecil. Tujuan dari proses pembuatan pisau ialah untuk dapat membuat alat pencacah 

pada mesin briket arang tongkol jagung dengan kapasitas 40kg/jam dan untuk mengetahui 

mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan pisau mesin alat pencacah 

arang tongkol jagung. 

Permasalahan perancangan ini adalah (1) Bagaimana membuat desai alat pencacah pada 

mesin briket arang tongkol jagung (2) Apa saja peralatan yang di gunakan dalam mesin briket 

pencacah arang tongkol jagung? Perancangan ini menggunakan pendekatan Target oriented 

planning. Dalam pendekatan ini suatu target ideal yang ingin dicapai di masa mendatang 

merupakan faktor penentu yang sangat penting. Target didasarkan pada keadaan masa kini 

untuk meningkatkan kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik di masa mendatang. 

Hasil yang diperoleh dari perancangan Pada pisau pencacah 1 dengan mencacah 40 kg 

arang tongkol jagung dalam 60 menit menghasil kan cacahan kurang lebih 32 kg dengan 

dimensi cacahan yang halus, selebihnya cacahan kurang baik. Pada pisau pencacah 2 dengan 

mencacah 40 kg arang tongkol jagung dalam 60 menit menghasil kan cacahan kurang lebih 36 

kg dengan dimensi cacahan yang halus, selebihnya cacahan dengan dimensi kurang halus.j 

 

Kata Kunci : Pisau,Mesin,Pencacah,Briket,dan Tongkol jagung 

 

I. Latar Belakang 

Telah lama sampah menjadi 

permasalahan serius di berbagai kota besar 

di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk 

di Indonesia berbanding lurus dengan 

sampah yang dihasilkan tiap harinya. 

Sampah berdasarkan kandungan zat kimia 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

sampah anorganik pada umumnya tidak 

mengalami pembusukan, seperti plastik, 

logam. Sedangkan sampah organik pada 

umumnya mengalami pembusukan, seperti 

daun, sisa makanan. Menurut Koswara 

dalam Haluti (1991), Pengolahan sampah 

organik bonggol jagung menjadi briket juga 

merupakan salah satu upaya mencari energi 
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alternatif, oleh karena itu perlu sistem 

penanganan sampah yang baik yaitu dengan 

mengubah mengolah menjadi briket. Dalam 

rangka pengolahan sampah organik 

bonggol jagung menjadi briket ini sampah 

perlu di panggang dan di rajang atau di 

cacah menjadi ukuran kecil-kecil sehingga  

mudah dan cepat proses pencampuran 

bahan lainya , oleh karena itu sampah 

organik ini perlu dicacah menggunakan 

mesin pencacah sampah. 

Pembuatan pisau pada mesin pencacah 

ini dilalui beberapa proses meliputi proses 

pelukisan, pemotongan bahan, perakitan. 

dan proses finishing. Semua proses pada 

pembuatan pisau harus dilakukan secara 

seksama dan teliti serta sesuai dengan 

langkah kerja. Hal ini bertujuan agar 

pembuatan pisau yang dihasilkan mampu 

memberikan unjuk kerja sesuai dengan 

yang diharapkan. Dengan adanya mesin 

pencacah arang tongkol jagung ini 

diharapkan dapat membantu dunia 

industri/dunia usaha dalam pekerjaaan 

pembuatan briket dengan kapasitas yang 

lebih besar serta menghasilkan briket yang 

berkualitas.   

Tujuan  dari  proses  pembuatan  

pisau  penacacah pada mesin briket arang 

tongkol jagung adalah: Untuk membuat alat 

pencacah pada mesin briket arang tongkol 

jagung dengan kapasitas 40kg/jam. Dengan 

mengaju pada perancangan yang sudah ada. 

Utomo (2012) Meneliti tentang Proses 

pembuatan pisau pada mesin perajang 

sampah organik sebagai bahan dasar pupuk 

kompos, peneliti ini bertujuan untuk 

mengubah sampah oerganik menjadi 

berbentuk kecil-kecil untuk di jadikan 

pupuk kompos. Dalam penelitian ini di 

peroleh spesifikasi ukuran panjang mata 

pisau tetap 130 mm sebanyak 5 buah dan 

pisau putar 140 mm sebanyak 30 buah, 

pengujian kinerja pada pisau di peroleh 

hasil pisau mampu merajang sampah 

dedaunan menjadi ukuran yang lebih kecil 

dan mampu menghasilkan kapasitas sebesar 

2kg/menit. 

Hidayat (2015) meneliti tentang 

rancang bangun mesin pencacah sampah 

organik dengan tujuan mempermudah 

penghancuran sampah sebagai bahan pupuk 

organik. Dalam perancangan ini di peroleh 

spesifikasi mata pisau perajang berjumlah 

40 buah pada poros yang di gerakan motor 

listrik 1/5 HP teganggan 220 volt dengan 

putaran 2500 rpm. 

Nofriadi (2014) meneliti tentang mesin 

pencacah sampah atau limbah plastik 

dengan sistem crusher dan silinder 

pemotong tipe reel, peneliti ini bertujuan 

untuk mengembangkan mesin tersebut. Dari 

penelitian tersebut  mesin pencacah yang 

berkapasitas  350 kg/jam dengan ukuran 

mesin yaitu 50cm x 120cm x 30cm , daya 

motor pengerak 10 HP dengan putaran 
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Start 

1450 RPM dengan 3 phase, dengan 

pencacah berputar berlawanan. 

Mesin Briket Tongkol Jagung 

merupakan rangkaian alat keseluruhan 

gabungan dari beberapa alat untuk 

mengolah limbah tongkol jagung mencadi 

bahan bahar alternative briket, adapun 

beberapa mesin yang terdapat dalam 

rangkainan ini adalah: 

Pengering adalah alat untuk 

mengeringkan tongkol jagung menjadi 

arang , dengan tujuan untuk mengurangi 

kadar air dan karbon pada tongkol jagung. 

Crusher adalah alat penghancur untuk 

memecah tongkol jagung yang sudah di 

arangkan. Mesin pencacah ini 

menggunakan variasi dua pisau yang 

berbeda. 

Mixer adalah alat untuk mencampur 

adonan yang dihasilkan oleh mesin 

pencacah dan didalam proses pencampuran 

ini juga ditambah beberapa adonan untuk 

dapat diproses di tahap selanjutnya. 

Mesin pres alat ini di gunakan untuk 

menghasilkan dan mencetak briket tongkol 

jagung dari adonan yang sudah dicampur 

oleh mesin mixer. Pencetak briket 

menggunakan sistem ulir pengepresan dari 

pencetakan sesuai dengan perkiraan yang 

sudah ditargetkan. 

Drainage/ Pengering adalah alat untuk 

pengeringan briket dengan sistem konveyor 

berjalan dan menggunakan pemanas api di 

bagian bawah konveyor sebagai 

pemanasan, diharapkan agar dapat 

mengeringkan briket dan mengurangi kadar 

air yang ada pada briket. 

II. Metode perancangan 

Tahapan- tahapan  yang  dilakukan  dalam 

perekayasaan ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram alir perancangan 

1. Start 

Start dilaksanakan cara mencari 

referensi di lapangan dan literatur. Studi 

lapangan dilakukan untuk mendapatkan 

data-data tentang proses pengolahan limbah 

telur yang selama ini dilakukan untuk 

mendapatkan dasar teori perancangan alat 

pencacah tongkol jagung. Literatur 

perancangan diperoleh dari mencari 

referensi buku-buku penunjang atau dari 

media yang berkaitan dengan perancangan 

yang dilakukan. 

Pembuatan laporan 

Studi kasus 

 
Perancangan desain 

Alat dan bahan 

 

Perakitan alat 

Selesai 

Uji coba alat 
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2. Perumusan masalah 

Perumusan masalah atau studi kasus 

merupakan suatu ide atau penjelasan 

masalah yang dibahas dalam perancangan 

ini. Dimana perumusan masalah  

merupakan topik yang harus bisa 

diselesaikan dalam skripsi ini. 

Dilakukan setelah perumusan 

masalah ditentukan dan dilakukan 

perancangan desain alat. Perancanagan ini 

mengacu pada beberapa faktor sebagai 

berikut; 

Metode perancangan ini mengacu pada 

keadaan masa kini dan keadaan masa yang 

akan datang sesuai dengan tujuan 

perancangan. Bahan dan peralatan  yang  

digunakan untuk medukung terwujudnya 

perancangan pisau pencacah pada mesin 

briket arang tongkol jagung dengan 

kapasitas 40kg/jam diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Bahan perancangan 

Plat stainlees, Besi siku, Besi batang, 

Baut dan mur, Motor Bensin, V-belt, pulley, 

dan Bearing atau bantalan. 

b. Alat pendukung 

1) Mesin roll 

2) Mesin pres 

3) Mesin bor 

4) Mesin las 

5) Gerinda  

6) Kunci pas/sock 

7) Seperangkat alat finishin 

c. Spesifikasi alat 

Ukuran perancangan. 

 

 

Gambar 2. Dimensi mesin pencacah arang 

tongkol jagung 

 

Gambar 3 Dimensi mesin pencacah arang 

tongkol jagung 

d. Komponen Mesin Briket Pencacah 

Arang Tongkol Jagung. 

1). Saluran masuk 

2). Tutub bak atas 

3). Pisau pencacah 

4). Pulley 

5). V-belt 

6). Saringan Arang Tongkol Jagung 

7). Saluran Keluar 
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8). Motor Listrik 

9). Rangka Mesin 

10). Poros 

11). Bantalan 

3. Perhitungan alat dan bahan 

Perhitungan alat dan bahan mencakup 

perhitungan kebutuhan bahan baku yang 

digunakan dalam pembuatan perancangan 

ini. Perhitungan peralatan dan bahan yang 

digunakan untuk pembuatan mesin 

pencacah arang tongkol jagung dengan 

kapasitas 40kg/jam dengan perhitungan 

sebagai berikut. 

a. Gaya 

Pada mesin pencacah arang tongkol 

jagung pisau pengolah saat dibebani untuk 

bahan setebal 5 mm dengan kapasitas 40kg 

yang direncanakan, gaya yang terjadi pada 

poros tiap mata pisau F =  m.g. (Sularso, 

1991:7) berikut perhitungannya : 

m = 40 kg                         

g  = 9,8 

F = m.g  

F = 40. 9,8                                

= 392 N 

b. Torsi 

Dalam perancangan mesin pencacah 

arang tongkol jagung, hal yang penting 

dalam perhitungan adalah torsi dari mesin 

penggerak. Dalam mesin pencacah arang 

tongkol jagung diperlukan torsi yang cukup 

untuk mengolah bahan. Maka 

persamaannya adalah : 

Diketahui : 

F = 392 N  Nyanyuk (2015) 

d = 60 mm 

T = F.R    

T = 392 N. 60 mm 

T = 23520 Nmm 

=23,52 Nm 

c. Daya motor 

Untuk daya motor yang direncanakan 

sebagai berikut :  

Diketahui :  

T = 23,56 Nm  (Sularso, 1991:7) 

n = 1000 Rpm 

Daya = 
torsi x putaran 

60
=

23,56x1000

60
 

= 329,6 Nm/detik 

= 0,329 kw 

= 0,354 Hp 

d. Rasio Pulley dan v-belt 

Di perancangan mesin pencacah arang 

tongkol jagung ini menggunakan transmisi 

jenis pulley dan sabuk penggerak v-belt. 

Maka perhitungannya adalah : 

1)Rasio pulley primer dan sekunder 

Diketahui :  

𝑛1   = 1000 rpm  (Sularso, 1991:7)  

𝑑𝑝 = 72 𝑚𝑚  

Dp  = 155 mm 

𝑛1

𝑛2
 = 

𝐷𝑝

𝑑𝑝
 

𝑛2  =
𝑛1. 𝑑𝑝

𝐷𝑃
 

 𝑛2= 
4000.72

155
=  𝑛2 = 111,6 𝑟𝑝𝑚 
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2)gear rasio ( perbandingan roda pulley ) 

Diketahui : 

B = 155 mm (pulley besar ) 

A = 72mm (pulley kecil) 

GR = 
𝐵

𝐴
 

      = 
155

76
 

      = 1,67 

      = 2  

      = 2: 1 

4. Pembuatan alat 

Pembuatan alat dilakukan dengan 

bahan dan alat seperti tersebut diatas dan 

sesuai dengan desain yang telah dibuat 

peneliti. Pembuatan alat juga di sesuaikan 

dengan jadwal yang telah ditentukan 

dengan Spesifikasi mesin pencacah arang 

tongkol jagung. Dari kegiatan perancangan 

yang telah dilakukan adalah terwujudnya 

perancangan mesin pencacah arang tongkol 

jagung 40kg/jam. 

Kapasitas perencanaan  = 40 kg/jam 

Penggerak  = motor bensin  

Dimensi Rangka P x L x T =mm x 420xmm 

x 800mm 

Putaran motor  = 1000 rpm 

Diameter pulley penggerak ( dp )= 72 mm 

Diameter pulley digerakkan ( Dp )= 155 

mm 

Diameter  v-belt = 620mm 

Tebal rangka  = 3 mm 

Bahan rangka = besi siku 4x4 

mm 

Panjang poros = 600 mm 

Diameter poros = 25 mm    

Jumlah pisau 1 dan pisau tetap = 38 buah 

Jumlah pisau 2 = 20 buah 

Tebal pisau  = 5 mm 

Panjang pisau 1 dan pisau tetap= 130mm 

Panjang pisau 2 = 140mm 

Jarak sumbu poros ( C ) = 610 mm 

Jarak sumbu poros ke pisau pisau R= 60 

mm 

5. Uji coba 

Tahapan ini dilakukan setelah tahap 

pembuatan sudah selesai. Uji coba  ini 

meliputi ; 

a. Pemeriksaan bentuk fisik sesuai desain. 

b. Pengoprasian. 

c. Keamanan dan keselamatan kerja. 

d. Melakukan pencacahan dengan bahan 

arang tongkol jagung. 

6. Tidak efektif 

Jika ujicoba sudah dilakukan masih 

belum susuai dengan desain dan kapasitas 

perancangan, maka akan dikaji ulang 

kembali keperhitungan alat dan bahan , agar 

sesuai dengan topik yang dibahas dalam 

rumusan masalah. 

7. Hasil 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

data-data dari hasil pengujian. Selanjutnya 

dilakukan analisa untuk diperoleh 

kesimpulannya. 
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III. Hasil dan pembahasan 

A. Hasil perancangan 

 

Gambar 4 Hasil Perancangan 

Dalam perancangan ini telah dihasilkan 

mesin pencacah arang tongkol jagung 

dengan membuat pisau pencacah 

berkapasitas 40 kg/jam. Dengan spesifikasi 

mesin pencacah berukuan lebar 32 cm  dan 

panjang 41 cm berpenggerak motor dengan 

bahan bakar bensin. Mata pisau pertama 

berjumlah 20 buah dan pisau kedua 

berjumlah 10 buah dengan tiga bagian pisau 

tetap yang berada disamping kanan, kiri dan 

bawah. Setiap bagian pisau tetap memiliki 6 

buah mata pisau yang berukuran panjang 

13cm dan lebar 0,5 cm. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

 
Gambar 5 hasil pencacahan 

Tabel 1 Perbandingan hasil cacahan arang 

tongkol jagung 

NO Jenis Pisau Hasil 

1 Pisau 

pencacah 1 

Pada pisau pencacah 1 

dengan mencacah 40 

kg arang tongkol 

jagung dalam 60 

menit menghasil kan 

cacahan kurang lebih 

34 kg dengan dimensi 

cacahan yang halus, 

selebihnya cacahan 

kurang baik. 

2 Pisau 

pencacah 2 

Pada pisau pencacah 2 

dengan mencacah 40 

kg arang tongkol 

jagung dalam 60 

menit menghasil kan 

cacahan kurang lebih 

38 kg dengan dimensi 

cacahan yang halus, 

selebihnya cacahan 

dengan dimensi 

kurang halus.  

 

Dari hasil perbandingan pisau pencacah 

1 didapatkan hasil cacahan 40 kg arang 

tongkol jagung dalam waktu 60 menit dapat 

menghasilkan kurang lebih 34 kg dengan 

dimensi cacahan yang halus, selebihnya 

cacahan kurang baik. Sedangkan pada pisau 

pencacah 2 didapatkan 38 kg cacahan 

dengan dimensi cacahan yang halus dalam 

waktu 60 menit untuk 40 kg arang tongkol 

jagung. 

Pada perancangan pisau pencacah 

arang tongkol jagung diharapkan dapat 

mencacah arang tongkol jagung sesuai 

dengan kapasitas 40kg/jam. Dengan hasil 

uji coba yang dilakukan pada pisau 

pencacah 1 dan pisau pencacah 2 dapat 
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mencacah 40kg arang tongkol jagung 

kurang dari waktu 60 menit.  

Keunggulan mesin pencacah arang tongkol 

jagung ini sebagai berikut : 

1. Dapat mencacah dengan putaran  yang 

rendah 

2. Hasil cacahan yang lebih maksimal 

3. Efisiensi waktu pencacahan 

4. Efisiensi bahan bakar yang di keluarkan 

motor penggerak 

5. Dapat mencacah sampah dedaunan 

kering  

6. Dapat mencacah kotoran sapi atau ayam 

untuk bahan pupuk kompos 

7. Selain bonggol jagung yang sudah 

diarangkan, dapat pula mencacah 

bonggol jagung yang belum diarangkan 

8. Model mesin sederhana, ramah 

lingkungan. 

9. Berat mesin pencacah yang relatif ringan 

mempermudah untuk dipindahkan dari 

tempat ke tempat. 

10. Perawatan dan sukucadang yang 

mudah dicari. 

Kelemahan mesin pencacah arang tongkol 

jagung : 

1. Suara yang berisik waktu proses 

pencacahan 

2. Dimensi atau ukuran yang kecil akan 

terasa lambat jika bahan yang akan 

dicacah melebihi batas 

3. Jarak saluran keluar atau hopper terlalu 

tinggi. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam perancangan ini telah dihasilkan 

mesin pencacah arang tongkol jagung 

dengan membuat pisau pencacah 

berkapasitas 40 kg/jam. Dengan spesifikasi 

mesin pencacah berukuan lebar 32 cm  dan 

panjang 41 cm berpenggerak motor dengan 

bahan bakar bensin. Mata pisau pertama 

berjumlah 20 buah dan pisau kedua 

berjumlah 10 buah dengan tiga bagian pisau 

tetap yang berada disamping kanan, kiri dan 

bawah. Setiap bagian pisau tetap memiliki 6 

buah mata pisau yang berukuran panjang 

13cm dan lebar 0,5 cm. Pada hasil uji coba 

pada setiap 40 kg dengan waktu 60 menit 

untuk pisau pertama Pada arang tongkol 

jagung dalam 60 menit menghasil kan 

cacahan kurang lebih 32 kg dengan dimensi 

cacahan yang halus, selebihnya cacahan 

kurang baik. Pada pisau pencacah 2 dengan 

mencacah 40 kg arang tongkol jagung 

dalam 60 menit menghasil kan cacahan 

kurang lebih 36 kg dengan dimensi cacahan 

yang halus, selebihnya cacahan dengan 

dimensi kurang halul. Untuk pisau kedua 

dalam40 kg arang tongkol jagung mampu 

habis dalam waktu kurang dari 60 menit 

lebih cepat dibandingkan dengan variasi 

pisau pencacah pertama. 

B. Saran 

Hasil perancangan dan uji coba ini 

masih perlu dilakukan penelitian dan 
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pengembangan lebih lanjut, guna 

mengoptimalkan kinerja, kelengkapan 

komponen lain pada tabung pengarangan 

tongkol jagung untuk digunakan pada 

industri. 
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