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ABSTRAK 

 
Perancangan ini dilatar belakangi menumpuknya sampah sayur dan buah yang tidak 

digunakan/dimanfaatkan dipasar tradisional dan masyarakat belum tau cara pengolahan sampah sayur 

dan buah untuk dijadikan bioetanol.  

 Permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara pemanfaatan sampah sayur dan 

buah? (2) Bagaimana rancang bangun mesin pencacah sampah sayur dan buah? (3) Bagaimana cara 

menghitung daya dan putaran tenaga penggerak mesin pencacah? 

 Dalam perancangan mesin pencacah sampah sayur dan buah  menggunakan metode studi 

literatur yaitu salah satu konsep dalam melakukan perancangan, dimana sebelum melakukan 

perancangan terlebih dahulu mempelajari buku-buku tentang mesin pencacah dan kemudian 

melakukan modifikasi mesin pencacah sampah tersebut . 

 Kesimpulan dari perancangan mesin pencacah sampah sayur dan buah yaitu (1) Dengan 

pembuatan bioetanol. Pembuatan bioetanol ini bertujuan untuk mengurangi sampah sayur dan buah 

dan juga dapat di jadikan bahan bakar alternatif. (2) Perancangan desain atau gambar mesin pencacah 

sampah sayur dan buah ini berkapasitas 2,5 kg/menit dengan spesifikasi sebagai berikut: diameter 

tabung 250mm, tinggi tabung 380mm, dimensi rangka P x L x T (1000mm x 430mm x 1500mm). (3) 

Mesin pencacah sampah sayur dan buah menggunakan penggerak motor gerinda dengan daya 0,617 

Hp dengan torsi 0,80 Nmm, berkapasitas 2,5kg/menit dengan memasukkan bahan secara bertahap 

kedalam tabung.  

 Berdasarkan kesimpulan perancangan mesin pencacah sampah sayur dan buah, 

direkomendasikan: Masih perlu adanya pengembangan dari berbagai komponen mesin agar didapat 

mesin yang lebih sempurna lagi mulai dari tabung, pisau, dan motor penggeraknya agar alat ini dapat 

bekerja lebih efektif lagi. 

 

 

KATA KUNCI  : Sampah organik, mesin pencacah, bioetanol. 
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I. LATAR BELAKANG  

A. Pendahuluan 

Sampah menurut sebagian besar 

masyarakat mungkin merupakan hal yg 

menjijikkan, kotor, memiliki bau yang 

tidak sedap, serta merugikan dan tidak  

memiliki  manfaat sama sekali. Namun 

sesungguhnya sampah bila diolah dengan 

benar akan menjadi sesuatu yang 

bermanfaat salah satunya adalah 

pembuatan bahan bakar alternatif 

(bioetanol). 

Saat ini sampah merupakan 

permasalahan utama yang dapat ditemukan 

hampir disemua pasar tradisional di 

Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar 

tradisional dalam mengelola 

sampah/limbah masih bertumpu pada 

pendekatan akhir (end of pipe), yaitu 

sampah dikumpulkan, diangkut, dan 

dibuang ke tempat pemrosesan akhir  

(TPA). Cara penyelesaian yang lebih ideal 

dalam penanganan sampah di pasar 

tradisional adalah sengan cara membuang 

sampah sekaligus memanfaatkannya 

sehingga selain membersihkan lingkungan, 

juga menghasilkan kegunaan baru seperti 

bahan bakar alternatif (bioetanol). Hal ini 

secara ekonomis akan mengurangi biaya 

penanganannya (Murthado dan Said, 

1987). 

 Bioetanol (C2H5OH) merupakan salah 

satu biofuel yang hadir sebagai bahan 

bakar alternatif yang lebih ramah 

lingkungan dan sifatnya yang terbarukan. 

Bahan bakar alternatif yang diolah dari 

tumbuhan yang memiliki keunggulan 

karena mampu menurunkan emisi CO2 

hingga 18%, dibandingkan dengan emisi 

bahan bakar fosil seperti minyak tanah. 

Bahan bakar fosil seperti minyak tanah 

saat ini harganya semakin meningkat, 

selain kurang ramah lingkungan juga 

termasuk sunber daya yang tidak dapat 

diperbarui. Bahan bakar produk berbasis 

proses biologi seperti tebu, nira, aren, ubi 

jalar, jagung, bonggol jagung, jerami, dan 

bagas (ampas tebu). Bahan apapun yang 

mengandung karbohidrat (gula, pati, 

selulosa, dan hemisolulosa) dapat  di 

proses menjadi bioetanol. Melalui proses 

sakarifikasi (pemecahan gula komplek 

menjadi gula sederhana), fermentasi, dan 

destilasi, bahan-bahan tersebut dapat 

dikonversi menjadi bahan bakar alternatif 

(bioetanol). Produksi etanol nasional pada 

tahun 2006 mencapai sekitar 200 juta liter 

(Surendro, 2006).  

Untuk menjaga kesetabilan pasokan 

bahan pangan sebaiknya bioetanol di 

produksi dari bahan-bahan yang tidak 

layak/tidak dapat dikonsumsi, seperti 

singkong gajah yang beracun, sampah atau 
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limbah apapun yang mengandung 

karbohidrat, melalui proses sakarifikasi 

dan seterusnya (pencacahan gula seperti 

tersebut di atas), bahan-bahan tersebut 

dapat dikonversi pula menjadi bioetanol.  

Dari hasil tinjauan yang ada, alat 

pencacah sampah organik sangatlah 

penting karna dapat mempercepat proses 

daur ulang. Dengan adanya mesin 

pencacah sampah organik sebagai awal 

proses pembuatan bahan bakar alternatif 

(bioetanol) yang dilengkapi dengan alat 

pencacah berupa pisau yang menggunakan 

mekanisme putar yang terhubung langsung 

dengan poros motor litrik. Alat ini dibuat 

seminimalis mungkin sehingga tidak 

membutuhkan dana yang besar tapi juga 

tidak menurunkan kwalitas mesin 

pencacah tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

penulis mengidentifikasi masalah yang 

akan dijadikan bahan penelitian 

selanjutnya yaitu: 

1. Ketidakpahaman akan manfaat sampah 

sayur dan buah. 

2. Sangatlah penting fungsi mesin 

pencacah untuk proses daur ulang 

sampah sayur dan buah untuk proses 

pembuatan bioetanol. 

3. Sangat ekonomis jika mesin pencacah 

menggunakan sumber tenaga penggerak 

motor gerinda.  

C. Batasan Masalah  

Untuk mencapai tujuan dan 

memperjelas lingkup permasalahan yang 

akan dibahas, maka perlu ditentukan 

batasan-batasan masalahnya, yaitu 

mengenai rancang bangun mesin pencacah 

sampah organik sebagai bahan dasar 

pembuatan bioetanol. Dimana dalam 

batasan masalah ini diperlukan parameter-

parameter yang nantinya dapat dijadikan 

acuan dalam pembahasan penulisan. 

Diantara parameter-parameter tersebut 

adalah : 

1. Perancangan mesin pencacah sampah 

organik dengan kapasitas 2,5kg/menit.  

2. Sistem penggerak menggunakan motor 

listrik dengan daya 250W 229V. 

3. Bahan baku yang  dicacah  mesin ini 

adalah  sampah organik, terutama sayur-

sayuran dan buah-buahan. 

4. Sistem pemotongan menggunakan dua 

mata pisau. 

D. Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

di sebutkan, maka permasalahan yang di 

dapat adalah :  

1. Bagaimanakah cara pemanfaatan 

sampah sayur dan buah? 
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2. Bagaimana rancang bangun mesin 

pencacah sampah sayur dan buah untuk 

produksi bioetanol ? 

3. Bagaimana menghitung daya dan 

putaran tenaga penggerak pada mesin 

pencacah ? 

E. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari penulisan laporan  ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan sampah 

sayur dan buah.  

2. Untuk mengetahui hasil rancang bangun 

mesin pencacah sampah sayur dan buah. 

3. Untuk mengetahui perhitungan daya 

dan sumber tenaga penggerak mesin 

pencacah.  

II. METODE 

Tahap-Tahap Perancanag : 

1. Studi literature 

Studi literatur dilakukan dengan jalan 

mempelajari buku-buku pedoman serta 

hasil publikasi ilmiah, serta melalui 

penelitian yang dilakukan peneliti lain 

yang berhubungan dengan perencanaan 

mesin pencacah, dalam rangka 

memperoleh dasar teori dan melengkapi 

perancangan. 

2. Observasi 

Observasi ini dilakukan dengan survey 

langsung di pasar-pasar, khususnya di 

pasar tradisional. Hal ini dilakukan 

dalam rangka pencarian data yang 

nantinya dapat menunjang penyelesaian 

skripsi ini. 

3. Konsep 

Dari hasil studi literature dan survey 

langsung di pasar-pasar tradisional 

menghasilkan sebuah ide dengan 

menciptakan suatu mesin pencacah 

sampah untuk pembuatan bioetanol, 

dengan menggunakan mesin pencacah 

sampah ini bertujuan untuk 

mempercepat proses fermentasi, 

sekaligus untuk mengurangi sampah 

sayur dan buah. 

4. Perencanaan alat 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan 

desain, cara kerja mesin dan komponen 

yang sesuai untuk melakukan 

pencacahan sampah organik. 

Perencanaan meliputi bahan kerangka 

yang akan dipakai, dan perencanaan 

bahan dan ukuran komponen dari 

mesin. Penggerak dari mesin ini 

menggunakan motor listrik. 

5. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat ini meliputi beberapa alat 

dan bahan, antara lain: alat manufaktur 

(mesin bubut, mesin drilling, mesin 

gerinda, las listrik, mistar dan pensil), 

motor listrik, elemen mesin (bantalan, 

poros, pisau, rangka mesin, dan sampah 

organik (sayur dan buah). 

6. Pembuatan dan perakitan 
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Pada tahap ini dilakukan perakitan 

komponen rangka dan komponen pisau 

potong serta komponen penggerak yang 

telah direncanakan ditahap sebelumnya. 

7. Pengujian alat dengan beban 

Pada tahap ini dilakukan untuk 

mengetahui kinerja mesin sesuai yang 

diharapkan atau tidak. Apabila tidak 

sesuai maka kembali ke tahap 

pembuatan dan perakitan alat, bila 

sesuai maka dilanjutkan ke tahap 

pembuatan laporan. 

8. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini adalah tahap akhir 

dimana mesin pencacah sampah organik  

dapat menghasilkan cacahan yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Laporan ini juga sebagai pertanggung 

jawaban atas segala sesuatu yang terjadi 

dalam kegiatan skripsi ini.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Desain Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mesin Pencacah 

Keterangan :  

1. Tabung 

Sebagai tempat penampungan sampah 

waktu pencacahan. 

2. Poros besi 

Sebagai pengait antara rangka dengan 

drum.  

3. Rangka 

Berfungsi sebagai penyangga mesin 

agar berdiri. 

4. Motor listrik 

Sebagai sumber penggerak utama mesin 

pencacah. 

A. Perhitungan Torsi, Daya Motor, dan 

Kapasitas Mesin Pencacah  

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 pencacah sampah sayur dan buah 

juga perlu diperhitungkan gaya yang 

ditimbulkan dari mesin tersebut. Pada 

mesin pencacah sampah sayur dam buah 

ini berkapasitas 2,5kg/menit. Berikut 

perhitungannya : 

Diketahui :  

m = 2,5 kg    

g  = 10 

F  = m.g     

F  = 2,5.10                          

4 

1 

2 

3 
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    = 25 N   

Ftot = F. Jumlah mata pisau yang terkena 

gaya 

        = 2,5.2 

        = 50 N 

2. Torsi 

Pada perencanaan alat pencacah sampah 

organik untuk produksi bioetanol, hal yang 

penting dalam perhitungannya adalah torsi 

dari mesin penggerak. Dalam alat 

pencacah ini diperlukan torsi yang cukup 

untuk proses pencacahan. 

Maka persamaannya adalah : 

Diketahui : 

Ftot = 50 N 

R = 50 mm 

       

        

       Nmm 

3. Daya motor 

Daya merupakan salah satu hal dalam 

menentukan kekuatan motor. Pengertian 

dari daya yaitu merupakan besarnya kerja 

motor selama waktu tertentu. Dalam 

perancangan ini menggunakan motor 

dengan putaran 2950 rpm. Untuk alat 

pencacah sampah organik untuk produksi 

bioetanol daya yang diperlukan juga cukup 

besar karena harus mampu memutar poros 

pada saat tabung terisi sampah organik 

(sayur dan buah). Untuk daya motor yang 

direncanakan sebagai berikut : 

Diketahui : 

R = 50 mm = 0,005 m 

F = 50 N 

Daya = momen x putaran   

Momen = R x gaya    

0,005 x 50    

= 0,25 kg.m  

Daya = 
                

  
   

          

  
 

         = 12,29 kg.m/detik 

         = 0,16 Hp 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Cara pemanfaatan sampah sayur dan 

buah di pasar tradisional, yaitu dengan 

pembuatan bioetanol. Pembuatan 

bioetanol ini bertujuan untuk 

mengurangi sampah dan hasilnya juga 

dapat di manfaatkan sebagai bahan 

bakar alternatif yang nantinya dapat 

menggantikan minyak tanah. 

2. Perancangan desain atau gambar mesin 

pencacah sampah sayur dan buah ini 

berkapasitas 2,5 kg/menit dengan 

spesifikasi sebagai berikut: diameter 

tabung 250mm, tinggi tabung 380mm, 

dimensi rangka P x L x T (1000mm x 

430mm x 1500mm). 

3. Pada mesin penghancur sampah sayur 

dan buah ini memiliki kapasitas 

2,5kg/menit dengan motor 0,617 HP 
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sebagai motor penggerak dengan 

putaran motor 2950 RPM, 

menggunakan dua mata pisau, diameter 

poros 20mm, dan kerangka 

menggunakan pipa besi berdiameter 

30mm. 

B. Saran 

Dalam merencanakan mesin pencacah 

sampah organik (sayur dan buah) pastinya 

ada kekurangan dan kelemahannya baik 

dari konstuksi, motor penggerak, ataupun 

dari sistem pengoperasiannya, yang 

diharapkan nantinya ada yang menciptakan 

mesin pencacah sampah sayur dan buah 

yang lebih sempurna lagi. Dan perlu 

adanya penyempurnaan terutama pada 

bagian tabung, pisau, dan motor 

penggeraknya sehingga alat ini dapat 

bekerja lebih efektif. 
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