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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Singkong dikenal juga dengan nama cassava, ubi kayu, ketela pohon, telo puhung 

atau telo jendal adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga euphorbiaceae. 

Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai 

sayuran. Dagingnya yang berwarna putih kekuningan dapat dibuat kripik yang sangat di 

gemari oleh orang indonesia pada umunya. 

Untuk pembuatan keripik singkong (umbi kentang dll) diperlukan mesin guna 

mempercepat proses pengirisannya, yang disebut Mesin Perajang Singkong. Kapasitas mesin 

ditentukan oleh kebutuhan industri atau berdasarkan konsumen. Proses operasional mesin 

cukup mudah, yaitu dengan mengumpan umbi pada mata pisau yang dipasang pada piringan 

berputar. 

 Pada pengamatan yang saya lakukan di pabrik home industri makanan ringan ‘GG’ 

snack di desa songgoriti kelurahan songgokerto kota batu, dengan pimpinan sekaligus 

pemilik pabrik Bapak Sumarno. Dalam proses produksinya ‘GG’ snack masih menggunakan 

tenaga manusia dan menggunakan alat yang sangat sederhana.(sumarno, ’GG’snack 2013) 
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Gambar 1.1. Alat perajang singkong manual 

Proses pemotongan tidak dilakukan dengan menggunakan meja melainkan dikerjakan 

langsung dengan posisi duduk di atas lantai. Proses pemotongan dengan keadaan tersebut 

menyebabkan posisi kerja yang tidak nyaman bagi pekerja karena dilakukan dengan posisi 

punggung yang membungkuk, posisi kepala yang selalu tertunduk dan kaki yang selalu 

tertekuk. Proses kerja pada stasiun pemotongan ini dilakukan selama 8 jam kerja per hari 

dengan waktu istirahat 45 menit. Kondisi kerja dan waktu yang demikian dapat dipastikan 

pekerja mengalami kelelahan dan rasa sakit pada posisi tubuh tertentu. 

Dalam melakukan proses kerjanya posisi tubuh operator terhadap alat perajang 

singkong lebih tinggi. Cara kerja operator tangan kiri menggerakkan tuas alat perajang 

dengan cara memutar atau diengkol, tangan kanan memegang singkong kemudian 

mengarahkannya ke mata pisau alat perajang. Posisi kepala dan pandangan mata terhadap alat 

perajang dengan leher selalu menunduk serta posisi punggung membungkuk dan posisi kaki 

yang tertekuk, menyebabkan kelelahan fisik pada tengkuk dan tulang belakang serta kaki 

sering mengalami kesemutan. Jarak tubuh operator terhadap alat perajang singkong ini 

kurang lebih 45 cm. 
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Alat perajang singkong di ‘GG’ Snack memiliki dimensi dengan panjang alat 30 cm, 

lebar 15 cm serta tinggi alat 21 cm. Atas dasar itulah penulis menganggap perlunya 

memperkecil kendala yang dihadapi oleh para produsen keripik singkong, dengan cara 

memperbaiki proses perajangan bahan baku keripik singkong, dengan kapasitas sebuah 

mesin perajang yang cukup dan memiliki keseragaman dalam hal ketebalan 

hasil irisan. Karena umumnya produsen merupakan industri rumah tangga, maka mesin 

ini harus memperhatikan berbagai hal diantaranya adalah harga mesin tidak 

terlalu mahal, sumber tenaga penggerak yang mudah didapatkan oleh rumah 

tangga dan juga untuk mendapatkannya tidak membutuhkan biaya yang besar. (sumarno, 

‘GG’snack 2013) 

 

Gambar 1.2 Merajang singkong masih menggunakan pisau manual 

 

Mesin perajang singkong merupakan alat bantu untuk merajang singkong menjadi 

lembaran-lembaran tipis dengan ketebalan ± 1 s.d 2 mm. Bukan hanya itu saja, mesin ini juga 

dapat menghasilkan hasil rajangan dengan ketebalan yang sama, waktu perajangan menjadi 

cepat. (HTTP//Teknologi Pangan-Perajang Singkong.htm) 

Hasil produksi yang diharapkan pada mesin ini mampu menghasilkan rajangan 

singkong sebanyak 1 kg dalam waktu 1,5 menit, atau 1jam menghasilkan 40kg singkong 

irisan. Lebih banyak dibandingkan perajang manual yang mampu menghasilkan rajangan 
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singkong sebanyak 1 kg dalam waktu 6menit. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap 

perajangan singkong adalah 1 detik. Jadi dalam satu jamnya mesin ini dapat menghasilkan 

rajangan singkong sebanyak 40 kg lebih banyak dibandingkan dengan perajang manual yang 

hanya dapat menghasilkan rajangan singkong sebanyak 10 kg dalam satu jamnya. Namun, 

perlu diingat juga waktu tersebut terhitung dari waktu efektif tanpa adanya istirahat, 

penambahan bahan singkong, dan kerusakan mesin maupun hal lainnya seperti pergantian 

operator dan lainnya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang di uraikan maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimakah desain dan dimensi komponen mesin perajang singkong kapasitas 40kg/jam. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Dengan adanya permasalahan di atas, maka tujuan perancangan adalah : 

1. Untuk mendapatkan gambar atau desain mesin perajang singkong dengan kapasitas 

40kg/jam 

2. Untuk mendapatkan dimensi komponen mesin perajang singkong dengan kapasitas 

40kg/jam 

 

1.4 Manfaat Perancangan 

Dari uraian tujuan penulisan yang ada maka penulisan ini di harapkan sangat 

bermanfaat bagi akademik karena dapat menambah refrensi tentang mesin perajang singkong 

dan juga sebagai informasi bagi siapa saja yang memerlukan serta dapat dijadikan bahan 

bacaan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Karena luasnya permasalahan dalam pembuatan mesin perajang singkong ini maka 

penulis hanya membatasi pada : 

1. Perancangan dimensi mesin perajang singkong 

2. Perancangan poros penggerak mesin 

3. Perancangan sistem transmisi dan mekanisme gerak mesin perajang singkong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


