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PERANCANGAN MODIFIKASI MESIN PERAJANG BONGGOL PISANG
DENGAN KOPLING MAGNET

Di Susun Oleh:
ARI NUGROHO HADI
11.1.03.01.0016
Fakultas Teknik-Teknik Mesin
Universitas Nusantara PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Tujuan dari pembuatan mesin perajang bonggol pisang adalah:(1)Untuk menghasilkan
perencanaan dudukan pisau pada mesin perajang bonggol pisang.(2)Untuk menghasilkan
perencanaan transmisi menggunakan kopling magnet pada mesin perajang bonggol pisang.
Konsep perancangan modifikasi mesin perajang bonggol pisang ini mengacu pada
konsep perancangan Darmawan yaitu dengan beberapa tahapan, antara lain kebutuhan,
definisi proyek, proyek dan penyusunan spesifikasi teknis produk, perencanaan konsep
produk, perancangan produk,hingga dokumen untuk pembuatan produk.Proses selanjutnya
yaitu menganalisis kebutuhan,memperhatikan pertimbangan perencanaan,dan memperhatikan
pula tuntutan perencanaan.
Hasil dari perancangan modifikasi mesin perajang bonggol pisang yang dilakukan yaitu
didapatkan hasil: (1) Rancangan dari modifikasi mesin perajang bonggol pisang yang efisien;
(2)Sistem transmisi mesin perajang bonggol pisang menggunakan kopling magnet.(3)aman
bagi pengguna.

Kata Kunci: BONGGOL PISANG
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adalah masih menggunakan penggerak

A. Latar Belakang Masalah
Dibidang
primadona

agrobisnis

bagi

merupakan

masyarakat

indonesia

sebagai ladang usaha yang memberikan
prospek menggembirakan. Tidak hanya
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan
pertanian,tetapi

justru

yang

lebih

berkembang adalah industry pengolahan
hasil-hasil pertanian(pasca panen).Satu hal
yang perlu diperhatikan adalah bidang ini
ternyata dikuasai oleh industri rumahan
skala kecil dan menengah yang sebenarnya
adalah industri rumah tangga. Selain itu
juga

dipengaruhi

makin

sulitnya

mendapatkan pekerjaan,sehingga tenaga
kerja tidak lagi berharap untuk bekerja
dipabrik-pabrik atau industri.Para calon
tenaga

kerja

pada

umumnya

kini

mengalihkan perhatiannya untuk menjadi
pengusaha baru yang tidak memerlukan

manual atau penggerak tenaga manusia,
sehingga kualitas dan Kuantitas produk
yang

banyak

maksimal.

produksinya

lebih

lama,tebal

tipisnya

potongan tidak dapat disesuaikan,karena
menggunakkan

tenaga

manusia.Dari

masalah yang dihadapi produsen tersebut
penulis

akan

mencoba

tentang

modifikasi

menganalisis

pembuatan

mesin

perajang bonggol pisang yang kelak
diharapkan dapat mempermudah proses
produksi bagi produsen.Kelebihan mesin
ini dari mesin yang ada dipasaran adalah
proses perajangan dapat

diatur tebal

tipisnya sesuai dengan keinginan,lebih
aman karena komponen yang bergerak
tertutup oleh pengaman, produksinya lebih
cepat untuk skala industri rumah tangga.
Oleh karena itu untuk mempercepat

wiraswasta

yang

mncakup di bidang industri pangan sebagai
buah tangan atau oleh-oleh khas suatu
daerah dan salah satunya pembuatan kripik
singkong/kripik

tidak

Kekurangan dari penggerak manual adalah

modal usaha besar.
Disini

dihasilkan

bonggol

pisang

yang

varian baru,Untuk mendapatkan potongan
keripik bonggol pisang tipis-tipis,belum
ada satupun alat yang digunakan suatu alat
Mekanis atau mesin yang efisien pada
proses pembuatannya.Alat yang digunakan
Ari nugroho hadi | 11103010016
Fakultas Teknik – Prodi Teknik Mesin

pengerjaan pemotongan kripik itu sendiri
banyak mesin perajang bonggol pisang
yang berbagai jenis dan beda kapasitasnya
dipasaran,dan kebanyakan semuanya yang
diutamakan spesifikasinya sama yaitu bisa
diatur

tebal

dan

tipis

hasil

potongannya.disini masih kurang evisien
dari segi kehematan pasokan listik yang
banyak saya lihat terbuang begitu banyak
karena beban dari motor listrik yang terus
simki.unpkediri.ac.id
|| 3||

Simki-Techsain Vol. 02 No. 03 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

menyala dan pada saat bahan habis dan
masih diambil tanpa mematikan motor
listriknya.Oleh

sebab

itu

disini

saya

berencana mau memodivikasi alat potong
bonggol pisang yang ada dipasaran dengan
menggunakan

kopling

magnet

untuk

mengurangi beban yang berlebihan itu pun
banyak proses yang harus dilakukan.
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b.

METODE PERENCANAAN

A. Diagram Alir Proses Perancangan
Diagram

alir

adalah

suatu

gambaran yang dipergunakan untuk
dasar

dalam

bertindak.

Seperti

alir

yang

bertujuan

solusi masalah tersebut.
c. Spesifikasi teknis produk.
d. Rencana produk.

pada

perancangan diperlukan suatu
diagram

Beberapa kendala yang membatasi

2. Perancangan Konsep Produk
Spesifikasi teknis produk hasil pertama

untuk

proses perancangan menjadi dasar fase

mempermudah dalam pelaksanaan proses

berikutnya,yaitu

perancangan.proses perancangan tersebut

produk.Tujuannya adalah menghasilkan

dapat digambar dalam diagram alir sebagai

alternatif

berikut:

mungkin.Konsep produk yang dihasilkan

perancangan

konsep

konsep

produk

sebanyak

fase ini masih berupa skema atau dalam
Kebutuhan

bentuk

skets.Pada

prinsipnya,semua

alternatif semua konsep produk tersebut
Definisi proyek, proyek dan penyusunan
spesifikasi teknis produk

memenuhi spesifikasi teknik produk.
3. Perancangan Produk
Fase perancangan produk merupakan

Perancangan konsep produk

pengembangan alternatif dalam bentuk
skema atau skets menjadi produk atau

Perancangan produk

benda teknik yang bentuk, material dan
dimensi elemen-elemennya ditentukan..
4. Dokumen untuk Pembuatan Produk

Dokumen untuk pembuatan produk

Dokumen

atau

gambar

hasil

produk

tersebut

dapat

Gambar 2.5 Diagram proses perancangan

perancangan

menurut Darmawan, (2004.177)

dituangkan

1. Definisi proyek,.

tradisional diatas kertas (2 dimensi) atau

Definisi proyek dan kegiatan-kegiatan
lain dalam fase ini menghasilkan antara
lain :
a. Pernyataan tentang masalah atau

dalam

bentuk

gambar

gambar dalam bentuk modern.Gambar
hasil rancangan produk terdiri dari :
a. Gambar

susunan

komponen

(assembly).

produk yang akan dirancang.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

*pully

A.Desain dan Gambar Teknologi Mesin

*Spul Magnet.

Perajang Bonggol Pisang
Dari

beberapa

proses

tersebut

didapat hasil akhir piringan pisau mesin
perajang bonggol pisang yaitu diameter
280 mm dengan tebal 5 mm,lubang pisau 2
buah dengan ukuran 40 mm x 15 mm,pisau
perajang dengan ukuran 40 mm x 5 mm
Gambar 2.8 Inventer
Inventer
elektronika

adalah
yang

mengkonversi

rangkaian
berfungsi

[mengubah]

daya
untuk

tegangan

searah (dc) menjadi bolak balik (ac).jadi
inverter

merupakan

kebalikan

dari

converter yang berfungsi untuk mengubah
tegangan

bolak

balik

ke

tegangan

Gambar 2.6 Alat perajang

searah.proses perubahannya terjadi dengan

B. Berdasarkan perhitungan gaya potong

mengubah frekuensi output dan motar ac.

bonggol pisang yang telah diketahui

Rangkaian dc ke ac tanpa travo dapat
digunakan

dan

pulley

yang

digerakkan

Magnit clutch terdiri atas 3 bagian:

dalam

mengatur

kecepatan

motor listrik.Jika menggunakan inverter
,motor

listrik

variabelspeed..Alat

dapat

dijadikan

dan

komponen

membuat inventer
- 2 buah transistor
- 1 travo ct
- kabel listrik sesuai kebutuhan
- 2 buah resistor
Gambar 2.7 Bagian kopling magnet
*Center Piece
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simki.unpkediri.ac.id
|| 6||

Simki-Techsain Vol. 02 No. 03 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Perhitungan yang diperlukan meliputi :

SARAN

Data awal yang diketahui

Perancangan

modifikasi

mesin

-

Motor yang digunakan = ¼ Hp

perajang bonggol pisang/ singkong ini

-

Diameter pully penggerak (D1) = 60

masih jauh dari kata sempurna, baik dari

mm

segi kualitas bahan, penampilan,dan sistem

Diameter pully yang digerakan (D2)

kerja/fungsi dan dari segi biaya yang tidak

200 mm

murah.Oleh

Putaran puly penggerak = 1400 Rpm

menyempurnakan rancangan mesin ini

-

karena

itu,untuk

dapat

perlu adanya pemikiran yang lebih jauh
n2=

lagi

dengan

segala

pertimbangan.

Beberapa saran untuk langkah yang dapat
n2=
n2 = 420
dari table V-belt tipe A di dapat
e = 12,5 mm
c = 3,5 mm
t = 16 mm
s = 10 mm

membangun dan menyempurnakan mesin
ini adalah sebagai berikut :
1.

Pada bagian kaki mesin lebih baik
dipasang roda yang dapat dibongkar
pasang untuk mempermudah proses
pemindahan tempat mesin.

2. Pada bagian kopling magnit msih butuh
penyempurnaan dalam segi ketahanan.
3. Pada bagian luar kopling magnit msih
butuh

penutup

demi

keamanan

kumparan.
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