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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris yang hampir seluruh penduduknya 

berprofesi sebagai petani. Namun hal itu tidak dilengkapi dengan adanya lahan 

yang tersedia dan nilai produksi beras yang masih tergolong minim terutama dari 

segi kuantitas. Perontok adalah pemisah gabah dari jeraminya. Perontokan gabah 

dapat dilakukan sesudah atau sebelum pengeringan, tetapi umumnya petani di 

indonesia melakukan perontokan sebelum pengeringan. Setelah padi dipanen, 

gabah dipisahkan (dirontokan) dari jeraminya, pemisahan padi dilakukan dengan 

memukulkan seikat padi atau dengan cara diinjak-injak sehingga gabah terlepas 

dari jeraminya. 

 

(mekanisasi.litbang.deptan.go.id / id.wikipedia.org/wiki/padi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proses Perontokan Padi  
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                Berdasarkan hasil survey terdapat lahan pertanian yang dimiliki petani, 

perontokan padi masih menggunakan cara yang sederhana dan manual yaitu, 

dengan dengan cara dibanting atau digeblok. Rata-rata 1 hari mendapatkan 300 kg 

gabah dengan 8 orang pekerja, setengah hari memotong padi setengah hari 

merontokan padi, semua dilakukan dengan cara tradisional. Ditinjau dari segi 

efisiensi dan produktifitas masih terbilang cukup rendah. Secara tradisional 

kegiatan perontokan akan menghasilkan susut tercecer yang relatif besar, mutu 

gabah yang kurang baik, masih tercampur dengan jeraminya dan membutuhkan 

beberapa kali proses untuk pembersihanya, proses yang sangat sederhana 

dibutuhkan banyak tenaga dan waktu yang cukup lama.  

Agar dalam proses perontokan padi ini tidak dibutuhkan banyak tenaga 

dan waktu yang lama, maka salah satu alternatifnya yaitu menggunakan mesin 

perontok padi, mesin perontok padi dipasaran adalah seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

                          Gambar 1.2 Mesin Perontok Padi (power Thresher) 

                                 (http://udai08.blogspot.com/2011/03/power-thresher.html) 
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Keunggulan mesin tersebut adalah : 

o Pengumpanan (Input) jerami fleksibel dengan menutup dan 

membuka pintu input 

o Kecepatan (rpm) kipas penghembus dapat diatur  dengan cara 

mengganti diameter pully kipas penghembus 

o Berkapasitas besar 500 – 600 kg/jam. 

 

Kelemahan mesin tersebut adalah: 

o Biaya operasional dan perawatan mahal 

o Jerami yang dihasilkan hancur 

o Tidak dapat menjangkau sawah yang berada jauh dari jalan 

o Tidak portable 

  

             Mesin perontok dirancang untuk mampu memperbesar kapasitas kerja, 

meningkatkan effisiensi kerja, mengurangi kehilangan hasil dan memperoleh 

mutu hasil gabah yang baik. Agar dalam proses perontokan padi ini sesuai dengan 

daerah dan fungsinya maka dibutuhkan suatu alat tepat guna yang dapat 

mengatasi persoalan teknis dalam proses perontokan padi, maka penulis 

merancang sebuah alat perontok padi dengan kriteria : 

o Mudah dioperasikan 

o Mudah dibawa/angkat 

o Dapat menjangkau sawah yang berada jauh dari jalan 

o Jerami yang dihasilkan tidak hancur, jerami dapat difungsikan 

sebagai makan untuk sapi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalahnya adalah : 

o Berapa daya motor yang diperlukan 

o Berapa dimensi atau ukuran komponen 

o Bagaimana gambar rancangan mesin perontok 

 

 

1.3  Tujuan Perancangan 

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan dari perancangan alat ini 

adalah : 

o Untuk mendapatkan besarnya daya motor 

o Untuk mendapatkan dimensi 

o Untuk mendapatkan gambar rancangan 

 

          1.4   Manfaat Perancangan 

Dari hasil perancangan ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan 

kenyamanan bagi pekerja. Dalam melakukan aktifitas kerja proses perontokan 

padi sehingga dapat meningkatkan produktifitas dari produk yang dihasilkan. 
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1.5   Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dalam perancangan ini, 

maka perlu adanya batasan khusus didalamnya. Batasan ini diperlukan agar dalam 

perancangan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. 

Adapun batasan-batasan di dalam perencanaan ini adalah : 

a) Tidak menghitung biaya produksi. 

b) Tidak membahas kerangka alat. 

c) Rangka mesin (sambungan las) diasumsikan aman. 

d) Getaran yang terjadi pada mesin tidak dilakukan perhitungan. 

e) Dalam perancangan ini penulis tidak mendesain mesin penggerak. 

 

 


