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ABSTRAK : Pemanfaatan Panel Surya Pada Energi Motor Sebagai Penggerak Mesin Pemipil Jagung 

Dengan Kapasitas Empat Kilogram Per Menit, Skripsi, Teknik Mesin UN PGRI KEDIRI, 2019 

 

Kata Kunci: MesinPemipilJagung, Panel Surya, Kapasitas Yang Dihasilkan. 

 

 Perancangan ini di latar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa produksi 

jagung di Indonesia cukuplah besar. Tapi karna kurangya peralatan atau mesin untuk pemipil jagung 

cukup meresahkan para petani jagung. 

 Permasalahan perancangan ini adalah, bagaimana membuat rangkaian dari panel surya agar 

dapat menyuplai atau menggerakan motor sehingga mampu memenuhi kapasitas dari mesin pemipil 

jagung. 

 Perancangan ini mencoba membuat terobosan baru dengan. Memanfaatkan panel surya pada 

energi motor sebagai penggerak mesin pemipil jagung dengan kapasitas empat kilo gram permenit. 

 Berdasarkan hasil rancangan mesin pemipil jagung dari energi panel surya ukuran 30 wp, SCC 

( Solar Charge Controller ) 10 A, dan baterai ukuran 7 A (dua unit) mampu menyuplai atau 

menggerakan motor, pada percobaan pertama baterai mampu bertahan 1 jam 40 menit dan 

menghasilkan 480 kg, dan pada percobaan ke dua baterai mampu bertahan 1 jam 45 menit dan 

menghasilkan 598 kg. 

 

 

I. Latar Belakang 

Di jaman yang semakin modern ini 

sangat di perlukan peralatan-peralatan baru 

yang di butuhkan untuk membantu 

kegiatan sehari-sehari misalnya para petani 

jagung. Salah satu alat yang di butuhkan 

para petani jagung ialah mesin pemipil 

jagung atau biasa kita sebut selip jagung. 

Dalam pemrosesan jagung membutuhkan 

waktu yang lama dan hasil yang terbatas, 

oleh karena itu penulis ingin meringankan 

sedikit beban para petani jagung (bambang 

Sujanarko, et.al, 2015). 

Mesin pemipil jagung ini 

menggunakan tenaga motor listrik sebagai 

penggerak utamanya dan menggunakan 

panel surya sebagai sumber energinya. 

Diperkirakan dengan adanya mesin ini 

akan meringankan beban petani jagung 

yang tadinya memipil menggunakan 

tangan. Pembuatan mesin pemipil ini 

biasanya dibuat dari bahan yang tahan 

karat, jika menggunakan bahan yang 

mudah karat sebaiknya dilakukan 

pengecatan terlebih dahulu, guna 
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menggindari terjadinya karat yang 

akan merusak fisik mesin (Tomi, 2013). 

Dengan adanya mesin ini nanti 

diharapkan dapat membantu para petani 

jagung, karna dengan memanfaatkan panel 

surya sebagai penggerak mesin kita bisa 

menghemat energi listrik dari PLN. Dan 

karna mesin penggeraknya memakai 

dinamo, maka mesin ini nanti akan lebih 

simpel dan tidak terlalu besar. 

Permasalahan dalam perancangan ini, 

bagaimana merancang rangkaian dari panel 

surya agar dapat menyuplai atau 

menggerakan motor sehingga mampu 

memenuhi kapasitas dari mesin pemipil 

jagung. 

Danang Nurdyan Putro, et.al (2015) 

melakukan penelitian tentang desain 

pemipil jagung dengan sumber energi 

tenaga surya dan energi listrik pln. Pada 

intensitas 29300 lux menggunakan panel 

surya 100 wp dengan tegangan 8,2 V dan 

arus 1 A motor listrik berputar 202,4 Rpm. 

Sedangkan percobaan menggunakan 

sumber energi listrik pln dengan tegangan 

219 V, arus 0,10 A dan cos ⱷ 0,8 didapat 

daya mesin pemipil jagung 17,52 watt. 

Energi yang digunakan dalam 1 jam adalah 

17,52 Wh atau sekitar 0,01752 Kwh. Jadi 

biaya yang diperlukan per jam Rp. 

24.1776, 00. 

Budiman (2012), melakukan 

penelitian tentang mesin pemipil jagung 

pada saluran masuk (hopper) dipilih 

berbentuk bulat dan terbuat dari plat besi. 

Tempat pemipil terbuat dari plat besi 

didalamnya terdiri dari silinder dengan 

pisar pemipil yang berputar. Silinder 

pemipil memiliki dimensi diameter 8,3 cm 

dan panjang 42 cm. Silinder ini terbuat dari 

pipa bulat dan dilapisi dengan stainless 

stell yang telah dibentuk memiliki tonjolan 

atau disebut buble plate. 

 

II. Metode 

Metode perancangan ini di mulai dari 

pengumpulan data hingga perangkaian 

alat. 

1. Tanaman  Jagung 

Jagung merupakan kebutuhan yang 

cukup penting bagi kehidupan manusia dan 

hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi 

dan serat kasar yang cukup memadai 

sebagai bahan makanan pokok pengganti 

beras. Kebutuhan akan konsumsi jagung di 

Indonesia terus meningkat. Hal ini 

didasarkan pada makin meningkatnya 

tingkat konsumsi perkapita per tahun dan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk 

Indonesia (Anonim, 2010). 

 

2. Baterai 

Baterai atau akumulator adalah sebuah 

sel listrik dimana didalamnya proses 

elektrokimia yang revelsible (dapat 

berkebalikan) dengan efisiensinya yang 
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tinggi. Yang dimaksud dengan reaksi 

elektrokimia revelsible adalah didalam 

baterai dapat berlangsung proses 

pengubahan kimia menjadi tenaga listrik 

(proses pengosongan) dan sebaliknya dari 

tenga listrik menjadi tenga kimia(proses 

pengisian) dengan cara proses regenerasi 

dari elektroda-elektroda yang dipakai 

yaitu, dengan melewatkan arus listrik 

dalam arah polaritas yang berlawanan 

didalam sel. Banyaknya jenis baterai di 

pasaran maka di perlukan kajian untuk 

mendapatkan jenis baterai terbaik dan 

sesuai dengan kebutuhan motor listrik 

(Albright, 2012). 

 

3. SCC 

Solar Charge Controller adalah 

charger baterai yang disuplai dari panel 

surya / photovoltaic. Perangkat elektronik 

ini berfungsi untuk mengatur arus dari 

solar sel kedalam baterai. Perangkat ini 

memiliki fitur yang lengkap dan 

pengoperasian yang mudah dengan satu 

potensiometer untuk pengaturan tegangan 

mengambang / floating voltage, dan 

kompensasi suhu ruang otomatis, sehingga 

masa pakai baterai akan lebih lama. 

 

4. Motor Listrik 

Motor listrik adalah mesin yang 

mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanis. Dengan memberikan beda 

tegangan pada kedua terminal tersebut, 

motor akan berputar pada satu arah. 

Polaritas dari tegangan yang diberikan 

pada dua terminal menentukan arah 

putaran motor sedangkan besar dari beda 

tegangan pada kedua terminal menentukan 

kecepatan motor. 

 

5. Panel Surya 

Solar cellatau panel surya adalah 

komponen elektronika dengan 

mengkonversi tenaga matahari menjadi 

energi listrik. Photovoltaic (PV) adalah 

teknologi yang berfungsi untuk mengubah 

atau mengkonversi radiasi matahari 

menjadi energi listrik. 

 

III. Pembahasan 

Perancangan adalah kegiatan awal dari 

usaha merealisasikan suatu produk, 

Prosedur perancangan dimulai dari 

pembuatan desain alat pemipil jagung 

dilanjutkan dengan pemasangan panel 

surya ukuran 30 wp, SCC (Solar Charge 

Controller) 10A, baterai 7A (2 unit), dan 

alat pemipil jagung yang telah dirancang 

sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah 

pengecekan apakah komponen yang telah 

terpasang telah berfungsi dengan baik. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

percobaan. Berikut ini desain keseluruhan 

dari mesin pemipil jagung : 
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Gambar 1 Desain pemipil Jagung 

 

Keterangan :  

1. Panel surya  

2. Tiang penyangga  

3. Kabel penghantar  

4. Scc ( solar charge controller )  

5. Baterai  

6. Saklar  

7. Motor listrik  

8. Kerangka pemipil  

9. Puli  

10. fanbel  

 

Dari hasil pengujian mesin pemipil 

jagung menggunakan tenaga panel surya 

dengan kapasitas 4 kg/menit dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 1 tabel hasil uji 

Percobaan 

ke 

Lama 

Penggunaan 

Hasil 

Pemipilan 

1 1 jam 40 

menit 

480 kg 

2 1 jam 45 

menit 

598 kg 

 

Dari tabel di atas dilakukan dua kali 

percobaan. Pada percobaan pertama baterai 

mampu menggerakan motor selama 1 jam 

40 menit menghasilkan 480 kg, dan pada 

percobaan ke dua baterai mampu 

menggerakan mesin selama 1 jam 45 menit 

dan menghasilkan 598 kg. Selama 

percobaan tidak terdapat kendala pada 

rangkaian panel maupun pada pemipil. 

 

IV. Kesimpulan 

Dari hasil perencanaan ini dapat di 

simpulkan bahwa dengan rangkaian panel 

surya dengan ukuran 30WP (3 unit), SCC 

(solar charge controlle)dengan ukuran 10 

A, dan baterai dengan ukuran 7 A (2 unit), 

mampu menggerakan motor selama 1 jam 

40 menit menghasilkan 480 kg, dan pada 

percobaan ke dua baterai mampu 

menggerakan mesin selama 1 jam 45 menit 

dan menghasilkan 598 kg. 
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