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ABSTRAK
Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara. Tidak hanya di negara-negara
berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya
kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truktruk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan
lagi. Sampah daun kering adalah sampah yang mudah dekomposisi dan terurai.
Perancangan ini bertujuan (1) Mengetahui bagaimana perancangan pisau pencacah agar dapat
memotong sempurna sampah daun kering, (2) Mengetahui perancangan poros, pisau dan bearing agar dapat
bekerja secara efisien dalam waktu singkat, (3) Mengetahui bagaimana perancangan poros, pisau, dan
bearing agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Hasil dari perancangan dapat disimpulkan bahwa diameter poros yang akan dibuat adalah 25 mm
dengan panjang keseluruhan poros 330 mm. Bearing yang digunakan adalah jenis Piloow Block Bearing
dengan kode 6005 dan perancangan pisau terdiri atas 10 pisau memanjang dan 1 pisau spiral dengan
spesifikasi : P x L x T ( 115 mm x 50 mm x 10 mm ) yang dipasangkan pada poros dengan spesifikasi
perancangan : ( ϴ 25 mm x 330 mm )

Kata kunci :sampah daun kering, poros lurus, pisau persegi panjang, Pillow Block Bearing
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I. PENDAHULUAN

itu demi keoptimalan kebutuhan pemenuhan

A. Latar belakang

konsumsi pupuk terutama pupuk alami, perlu

Sampah

merupakan

masalah

yang

menciptakan alat yang membantu untuk

dihadapi hampir seluruh Negara. Tidak

pemenuhuhan kebutuhan pupuk, alat ini

hanya di negara-negara berkembang, tetapi

adalah mesin pencacah yang akan membantu

juga di negara-negara maju, sampah selalu

petani di kota Kediri agar lebih mudah

menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya

mencacah

kota-kota besar di Indonesia menghasilkan

pembuatan pupuk organik, sehingga hasil

puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu

pertanian menjadi maksimal.

diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang

sampah

daun

kering

untuk

Dari pertimbangan diatas maka penyusun

atau ditumpuk begitu saja di tempat yang

membuat

perancangan

sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi.

pencacah

sampah

Dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk

menggunakan motor listrik yang berjudul “

dan terjadilah tumpukan sampah yang begitu

Perancangan Poros Lurus,Pisau Persegi

besar. Sampah yang menumpuk itu, sudah

Panjang dan Pillow Block Bearing pada

tentu

di

Mesin Pencacah Sampah Daun Kering”

sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap,

dengan harapan dalam proses tersebut dapat

sampah

wabah

meringankan pekerjaan pada operator. Jadi

penyakit. Walaupun terbukti sampah dapat

proses pencacahan sampah daun kering dapat

merugikan, tetapi ada sisi manfaatnya.

berjalan dengan baik dan lancar serta

Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari

mendapatkan

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi

sempurna.

dalam menanganinya (Dinas Kebersihan,

B. Identifikasi Masalah

akan

menganggu

dapat

penduduk

mendatangkan

2014).

produk

daun

hasil

mesin

kering

yang

yang

mendekati

Berdasarkan latar belakang masalah

Perkembangan di dunia pertanian di

diatas

dapat

diidentifikasikan

beberapa

Indonesia khususnya di kota Kediri sudah

permasalahan, yaitu :

sangat pesat. Beberapa sektor jenis tanaman

1. Bagaimana perancangan pisau pencacah

yang sudah banyak dikembangkan secara

agar dapat memotong sempurna sampah

optimal. Namun diberbagai daerah di kota

daun kering.

Kediri dan sekitarnya masih menggunakan
cara-cara

manual

untuk

memenuhi

kebutuhan pupuk terutama sampah daun

2. Bagaimana perancangan poros, pisau, dan
bearing agar dapat bekerja secara efisien
dalam waktu singkat.

kering sebagai pupuk alternatif. Oleh karena
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3. Bagaimana perancangan poros, pisau,

1. Bagaimana perancangan pisau pencacah

dam bearing agar mendapatkan hasil yang

agar dapat memotong sempurna sampah

maksimal.

daun kering.

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan

latar

2. Bagaimana perancangan poros, pisau,
belakang

diatas

diperoleh masalah pokok yang menjadi fokus
perancangan dengan menetapkan batasanbatasan sebagai berikut:
1. Bahan

yang

dan bearing agar dapat bekerja secara
efisien dalam waktu singkat.
3. Bagaimana perancangan poros, pisau,
dam bearing agar mendapatkan hasil

digunakan

dalam

yang maksimal.

perancangan yaitu baja ST 37.
2. Poros yang akan dirancang adalah jenis
Poros Lurus.
3. Pisau

Tahapan Perancangan di mulai dari :

yang

perancangan

II. METODE

dipergunakan
ini

adalah

pisau

dalam
yang

berbentuk persegi panjang dan spiral.
4. Bearing yang dipergunakan yaitu jenis
Pillow Block Bearing.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas
maka permasalahan dalam perancangan ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana perancangan pisau pencacah

Tahap 1 Mulai
Tahapan

awal

adalah

melakukan

pengumpulan data dengan tujuan untuk
merangkum teori-teori dasar, acuan secara
umum dan khusus, serta untuk memperoleh
berbagai informasi pendukung lainnya yang
berhubungan

dengan

pengerjaan

perancangan mesin ini.
Tahap 2. Studi literatur
Tahap

ini

mencari

buku-buku

yang

agar dapat memotong sempurna sampah

berhubungan dengan proses perancangan dan

daun kering ?

jurnal-jurnal perancangan yang berhubungan

2. Bagaimana perancangan poros, pisau, dan

dengan perancangan ini yang dilakukan di

bearing agar dapat bekerja secara efisien

perpustakaan atau melalui internet. Studi

dalam waktu singkat ?

literatur

juga

dimaksudkan

untuk

3. Bagaimana perancangan poros, pisau, dan

memperoleh gambaran secara lebih detail

bearing agar mendapatkan hasil yang

mengenai perancangan poros lurus, pisau

maksimal ?

persegi panjang dan pillow block bearing

E. Tujuan Penelitian

pada mesin pencacah sampah daun kering.

Dari latar belakang diatas maka tujuan
dari perancangan ini untuk mengetahui :
Tahap 3. Merancang Desain
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Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem

7.Jenis Bantalan

: Pillow Block

dari data yang sudah ada dari hasil

Bearing

pengumpulan data sehingga data tersebut

8. Nomor Bantalan

: 6005

dapat

9. Tipe Bantalan

: P 205

dijadikan

acuan

dalam

proses

berikutnya. Perancangan alat ini terlebih

10. Kapasitas Mesin

dahulu membuat gambar model melalui

11. Hasil Perhitungan:

aplikasi auto cad. Proses perancangan dengan
judul perancangan poros lurus, pisau persegi

a.Diameter Poros.
5,1

𝑑𝑠 =[ 𝜏𝛼 (√(𝑘𝑚. 𝑀)2 + (𝑘𝑡. 𝑇)2 ]1/3

panjang dan pillow block bearing pada mesin
pencacah

sampah

daun

kering

= 2,48.7,49

akan

= 18,57 ≈ 25 mm

membantu petani untuk memproses sampah
daun kering menjadi pupuk organik.
4

Kebutuhan diameter poros ≥
18.57 mm dengan pertimbangan
bantalan yang terdapat di pasaran,
maka diameter poros yang dibuat 25

3

1

: 58 kg/jam

mm. 25 > 18.57 (baik).

2

b. Kapasitas Perancangan.
Q = m.n2.z
=1.1400.1= 1400 kg

Gambar 1. Desain Poros Lurus, Pisau

= 58 kg/jam

Persegi Panjang dan Pillow

B. Kesimpulan

Block Bearing.
Keterangan Gambar :

Dari hasil perhitungan perancangan mesin

1. Pillow Block Bearing

pencacacah sampah daun kering yang

2. Poros Lurus

dilakukan didapat kesimpulan :

3. Pisau Spiral

1. Perancangan pisau pencacah yang dipilih
agar dapat memotong/mencacah sampah

4. Pisau Persegi Panjang
III. HASIL DAN KESIMPULAN

daun kering dengan sempurna adalah

A. Spesifikasi Perancangan

dengan

menggunakan

pisau

persegi

1. Diameter poros

: 25 mm

panjang dengan ukuran 115 x 50 x 10 mm

2. Panjang Poros

: 330 mm

dan dibantu dengan pisau spiral dengan

3. Ukuran Pisau Persegi : 115x50x10 mm

diameter 230 mm untuk mendorong

4. Jumlah Mata Pisau

masuk sampah daun kering.

: 10 pasang

5. Diameter Pisau Spiral : 230 mm
6. Bahan Poros

: Baja ST 37
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2. Perancangan jenis poros, pisau dan
bantalan agar dapat bekerja secara efisien
adalah :

fungsinya.
2. Dalam perancangan harus memperhati

a. Jenis poros lurus dengan diameter 25
mm

ini supaya dipergunakan sebagaimana

dengan

panjang

keseluruhan

kan kualitas dari komponen mesin.
3 Analisa perhitungan perancangan elemen

adalah 330 mm dengan bahan poros

mesin

biasanya

baja ST 37

perubahan

dapat

mengalami

dikarenakan

kondisi

b. Bantalan/Bearing : Jenis pillow block

ketersediaan elemen mesin dipasaran,

bearing berdiameter 25 mm dengan

namun harus mempertimbangkan faktor

nomor 6005 dan tipe bantalan P 205.

keamanan konsep.

c. Pisau pencacah yang digunakan ber-

4 Dalam melakukan perancangan harus

bentuk persegi panjang dengan spesifi-

menjaga

keselamatan

kerja.

Dengan

kasi 115 x 50 x 10 mm, dan pisau

memakai masker, sarung tangan dan alat

spiral dengan diameter 230 mm.

pelindung lainnya.

3. Perancangan jenis poros, pisau dan
bearing agar mendapat hasil cacahan yang
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