
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada perancangan ini akan dibahas tentang mesin pencacah eceng gondok 

sebagai biogas dengan kapasitas eceng gondok basah 10kg/menit. Dikarenakan 

limbah eceng gondok yang biasanya hanya dibuang ataupun dibakar. Untuk itu 

perancangan ini dibuat agar pemanfaatan limbah menjadi lebih bermafaat. Pada 

tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi bagian 

dari perancangan saya. 

2.1 Karakteristik Enceng Gondok 

 Enceng gondok (Latin:Eichhornia crassipes) adalah salah satu jenis 

tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama enceng gondok, di 

beberapa daerah di Indonesia, enceng gondok mempunyai nama lain seperti di 

daerah Palembang dikenal dengan nama Kelipuk, di Lampung dikenal dengan 

nama Ringgak, di Dayak dikenal dengan nama Ilung-ilung, di Manado dikenal 

dengan nama Tumpe. Enceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja 

oleh seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Philipp von Martius, seorang ahli 

botani berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi 

di Sungai Amazon Brasil. Enceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi 

sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan 

perairan. Enceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan 

air lainnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Eceng_gondok) 

 Nitrogen merupakan zat hara pembatas pertumbuhan paling penting bagi 

eceng gondok Eichhornia crassipes (Mart.) Solms yang dipelihara pada kondisi 

laboratorium sejak berbunga sampai awal kondisi dorman (tak aktif) musim 

dingin. Spesies ini telah terbukti dapat bertindak sebagai agen biologis penyingkir 

nitrogen dari perairan dengan hasil 24,0 mg (berat kering)/mg N-NO3-/liter. 

Percobaan yang dilakukan pada berbagai salinitas menunjukkan bahwa 

Eichhornia crassipes dapat mentolerir salinitas sampai sekitar 7,5 gram/liter 

natrium klorida. (Vejar P. et al. 1991) 

James et al. (1992) mempelajari pengaruh konsentrasi air raksa subletal 

terhadap transformasi makanan pada ikan Heteropneustes fossilis dan peran
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Eceng gondok Eichhornia crassipes dalam mengurangi daya racun logam 

merkuri ini. Nilai LC-50 96 jam untuk air raksa adalah 0,099 ppm. Konsentrasi 

subletal air raksa secara nyata menurunkan laju makan, penyerapan, konversi dan 

metabolisme. Binatang yang terpapar terhadap 0,03 ppm air raksa dan air raksa + 

eceng gondok mengkonsumsi makanan 48 dan 45 % lebih sedikit, berturut-turut, 

daripada binatang yang dipelihara di dalam air bebas-merkuri. Binatang kontrol 

menghabiskan 65 % energi makanan yang dikonsumsi untuk metabolisme dan 

 Nilai ini meningkat menjadi 75 dan 70 % pada binatang yang terpapar air 

raksa dan air raksa + eceng gondok, berturut-turut. Efisiensi untuk mengkonversi 

energi makanan menjadi jaringan tubuh berkurang sampai maksimum 65 % pada 

ikan yang terpapar air raksa saja dan 48 % pada ikan yang terpapar air raksa + 

eceng gondok, bila dibandingkan dengan ikan kontrol. Penurunan pertumbuhan 

pada ikan Heteropneustes fossilis mungkin disebabkan penurunan laju penelanan 

makanan, efisiensi konversi makanan yang rendah, dan tingginya bagian energi 

makanan yang dihabiskan untuk metabolisme. Bagaimanapun, ikan yang terpapar 

air aksa + eceng gondok menunjukkan dengan jelas perbaikan parameter-

parameter transformasi makanan dibandingkan pada ikan yang terpapar air raksa 

saja. Eichhornia crassipes diduga banyak menyingkirkan air raksa dari medium uji 

dan dengan demikian secara tidak langsung mengurangi daya racun logam berat 

ini bagi binatang uji.  

Tanaman gulma (pengganggu) ini dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Enceng Biasa (Genjer) : Tumbuhan air yang tumbuh di sawah-sawah dan 

daunnya muda. Bunganya yang kuncup dapat dijadikan sayuran (Dapat 

dimakan oleh manusia) 

b. Enceng Gondok : Sejenis tanaman hidrofit. Tumbuhan ini tidak dapat 

dimakan bahkan tanaman gulma ini menjadi tanaman pengganggu bagi 

tumbuhan lain dan hewan sekitarnya. 
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Gambar 2.1 Tanaman Enceng Gondok 

Meski memiliki sifat pengganggu, enceng gondok ternyata berperan 

penting dalam mengurangi kadar logam berat di perairan seperti Fe, Zn, Cu, dan 

Hg. Selain itu, enceng gondok dapat menyerap logam berat. Dan yang paling 

menarik, tanaman ini mengandung selulosa dalam jumlah banyak. Dan selulosa 

inilah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. 

Boyd (1982) mengulas hasil-hasil penelitian mengenai kemungkinan 

pembudidayaan spesies-spesies tumbuhan air tertentu dalam sistem perairan 

eutrofik untuk menghilangkan zat hara anorganik dan membatasi pertumbuhan 

fitoplankton. Telah dibuktikan bahwa eceng gondok (Eichhornia crassipes) 

menyerap rata-rata 3,4 kg/ha nitrogen dan 0,34 kg/ha fosfor per hari selama 

pertumbuhan yang cepat. Telah dilakukan penelitian di mana luas penutupan 

perairan oleh eceng gondok sebesar 0, 5, 10 dan 25 % dari luas permukaan kolam 

yang kaya zat hara di Auburn, Alabama. Kelimpahan fitoplankton adalah lebih 

rendah di kolam yang luas penutupan eceng gondoknya 10 dan 25 % daripada di 

kolam yang luas penutupannya 0 dan 5 %. Persaingan antara eceng gondok 

dengan fitoplankton melibatkan penaungan dan pengambilan zat hara.  

 

2.2  Pemanfaatan Limbah Enceng Gondok 

2.2.1 Sebagai Pupuk 

Limbah atau sisa dari pohon eceng gondok (Eichhornia crassipes) 

yang sudah tidak terpakai, jika diolah dapat digunakan sebagai bahan baku 

pupuk. Eceng gondok atau Eichonia crassipes, tanaman hias asal Brazil 

yang kini sudah menjadi tanaman gulma itu ternyata dapat diolah menjadi 
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pupuk organik. Sisa-sisa penggunaan pupuk kimia oleh para petani di areal 

persawahan dan perkebunanyang kemudian hanyut ke sungai dan ke 

danau, menjadikan pertumbuhan dan penyebaran eceng gondok sangat 

cepat, sehingga sulit ditangani. Penelitian menunjukan bahwa tanaman 

eceng gondok banyak mengandung asam humat. Senyawa itu 

menghasilkan fitohormon yang mampu mempercepat pertumbuhan akar 

tanaman. Selain itu eceng gondok juga mengandung asam sianida, 

triterpenoid, alkaloid dan kaya kalsium. Pengolahanya dengan cara 

menggilingnya secara halus dan rata setelah itu campur dengan bahan 

lainnya dan selanjutnya simpan selama beberapa waktu dalam tabung. 

(Anonim 2010) 

 

2.2.2 Sebagai Biogas  

Eceng gondok juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas sebagai 

bahan bakar. Eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, 

bahan kerajinan, pupuk, dan yang menarik adalah eceng gondok juga 

dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Pemanfaatan eceng 

gondok sebagai bahan baku biogas dikarenakan memiliki kandungan 43% 

hemiselulosa dan selulosa sebesar 17%. Hemiselulosa akan dihidrolisis 

menjadi glukosa oleh bakteri melalui proses anaerobic digestion, yang 

akan menghasilkan gas metan (CH4) dan karbondioksida (CO2) sebagai 

biogas. Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif terbarukan 

yang paling efisien dan efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

bahan bakar minyak. Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan 

peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energy 

nasional untuk mengembangkan sumber energy alternative. (Anonim. 

2010) 

2.3  Perancangan Mesin Pencacah Eceng Gondok 

2.3.1  Mesin Pencacah Eceng Gondok 

Mesin pencacah eceng gondok adalah sebuah alat bantu yang di 

rancang untuk membantu mencacah eceng gondok menjadi hancur atau 

halus. Kemudian dimasukkan ke dalam alat pencacah sehingga ketika 
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keluar dari alat tersebut, bentuk dan ukurannya tidak sama dengan bentuk 

sebelum dimasukkan ke dalam alat tersebut. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia (2002: 576) didefinisikan bahwa “Mesin adalah perkakas untuk 

menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, 

digerakkan oleh tenaga manusia atau penggerak manggunakan bahan 

bakar minyak atau tenaga alam”. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh 

Salim (1991: 458) menyatakan bahwa “Mesin adalah alat yang 

mempunyai daya gerak atau tenaga baik dijalankan dengan motor 

penggerak maupun tenaga manusia”. Dari definisi mesin yang 

dikemukakan oleh kedua sumber di atas, tampak bahwa sumber pertama 

mendefinisikan mesin sebagai kendaraan, sedangkan sumber kedua mesin 

sebagai alat yang dapat membantu untuk meringankan kerja manusia. Jadi, 

pada dasarnya definisi dari kedua sumber mempunyai tujuan yang sama. 

Akan tetapi, penjelasan definisi dari sumber kedua lebih jelas dibanding 

sumber pertama jika disesuaikan dengan mesin pengolahan Eceng Gondok 

karena mesin pengolah Eceng Gondok tersebut tidak digunakan sebagai 

kendaraan yang dapat mengangkut atau membawa manusia dari suatu 

tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya digunakan untuk 

meringankan pekerjaan manusia dalam pengolahan Enceng Gondok. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Daryanto (1994) 

kata pencacah berasal dari kata pencacah yang artinya hancur, halus, dan 

cerai berai. Jika ditambahi dengan awalan peng- maka akan lebih 

mengarah pada sesuatu berupa alat untuk menghaluskan sesuatu. Alat 

pencacah sangat identik dengan menghaluskan suatu benda, namun tidak 

selamanya sesuatu yang dihaluskan itu akan menjadi tidak berguna lagi 

jika dibandingkan dengan sebelum dihaluskan. Namun, ada beberapa yang 

justru akan menjadi sangat lebih bermanfaat setelah mengalami proses 

penghalusan apabila dibandingkan dengan sebelum dihaluskan, salah 

satunya yaitu eceng gondok yang akan dibuat biogas maupun pupuk 

organik. 
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2.4  Pemilihan Bahan  

Dalam membuat dan merencanakan rancang bangun suatu alat bantu atau 

mesin perlu sekali perhitungan dan memilih material yang akan dipergunakan. 

Bahan merupakan unsur utama disamping unsur-unsur lainnya. Bahan yang akan 

diproses harus diketahui guna meningkatkan nilai produk. Hal ini akan sangat 

mempengaruhi peralatan tersebut karena jka material tersebut tidak sesuai dengan 

fungsi dan kebutuhan maka akan berpengaruh pada keadaan peralatan dan nilai 

produknya. 

Pemilihan material yang sesuai akan sangat menunjang keberhasilan 

pembuatan rancang bangun dan perencanaan alat tersebut. Material yang akan 

diproses harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada desain produk, 

dengan sendirinya sifat-sifat material akan sangat menentukan proses 

pembentukan. 

 2.4.1 Faktor-faktor Pemilihan Material 

Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan material dalam 

pembuatan suatu alat bantu : 

a. Kekuatan Material 

Kemampuan dari material yang dipergunakan untuk menahan 

beban yang ada baik beban puntir maupun beban lentur. 

b. Kemudahan Memperoleh Material 

Dalam rancang bangun ini diperlukan juga pertimbangan apakah 

material yang diperlukan ada dan mudah mendapatkannya. Hal ini 

dimaksudkan apabila terjadi kerusakan sewaktu-waktu maka material yang 

rusak dapat diganti atau dibuat dengan cepat sehingga waktu untuk 

penggantian alat lebih cepat dan dapat diproduksi dengan cepat pula. 

c. Fungsi Dan Komponen 

Dalam  pembuatan  rancang  bangun  ini  komponen  yang  direncanakan 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bentuknya. Oleh 

karena itu perlu dicari material yang sesuai dengan komponen yang dibuat. 

 

 

 



10 
 

 
 

2.5  Komponen-Komponen Mesin  

A. Pisau Pencacah  

Menurut S.Person dalam sukamta, mangatakan bahwa pemotongan 

adalah proses pemisahan secara mekanis suatu bahan padatan sepanjang 

garis tertentu oleh alat potong. Alat potong digambarkan sebagai bilah 

bahan (pisau) dengan suatu tepi yang tajam. Pemotongan ini menyebabkan 

suatu bahan mempunyai 2 bentuk baru yang disebut potongan atau 

serpihan, yang lebih kecil dari yang aslinya. Proses pemotongan diawali 

dengan terjadinya persinggungan (kontak) antara mata pisau dengan bahan 

potong. Selanjutnya bahan potong mengalami tekanan (stress) terutama 

disekitar garis potong. Pemisahan terjadi bila tekanan pada bahan melebihi 

kekuatan geser (failure strength). 

 

 Perhitungan Poros Pisau Pencacah 

Daya motor  P1 =       Kw 

Putaran     =       Rpm 

Bahan Poros Baja S45C (sularso,1991:241) 

 

Momen puntir rencana (T), (sumber: Sularso dan Kyokatsu Suga, 

2002:21) 

            
  
  

 

Tegangan geser yang terjadi (τ)adalah : τ  
 

(
   

 

  
)
  

     

  
  

 

 

 Tegangan yang diijinkan (τa): 

τ  
  

    )    )
 

Keterangan :  

  B = Kekuatan Tarik (kg/mm2) 

 sf1 = Faktor keamanan yang tergantung pada jenis bahan 
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 sf2 = Faktor keamanan yang tergantung dari bentuk poros, 

        harganya berkisar antara 1,3 – 3,0 

 

 

 

 Tabel 2.1  Menentukan nilai Km / Cb dan Kt 

Jenis Pembebanan 

1.1 Poros Tetap 

a. Beban perlahan 

b. Beban tiba – tiba 

1.2 Poros yang berputar 

a. Beban perlahan ataupun 

tetap 

b. Beban tiba–tiba – kejutan 

ringan 

c. Beban tiba–tiba – kejutan 

berat   

Km / Cb 

 

1.0 

1.5 – 2.0  

 

1.5 

 

1.5 – 2.0 

 

2.0 – 3.0 

Kt 

 

1.0 

1.5 – 2.0 

 

1.0 

 

1.5 – 2.0 

 

1.5 – 3.0 

 

 Poros dengan beban puntir 

Mt = 71620
 

 
 

Dimana : N = daya yang ditransmisikan 

  Mt = momen torsi 

  n = putaran poros 

Mt = 71620
 

 
 

 

 

 Kekakuan Poros 

Ɵ = 584 
    

     
 

Dimana : ds = diameter poros 

    Ɵ = sudut defleksi (deg) 
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    L = panjang 

    Mt = momen puntir 

  τizin = modulus geser 

 

 

B. Poros  

Poros merupakan salah satu bagian dari mesin yang sangat penting 

karena hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan 

putaran, oleh karenanya poros memegang peranan utama dalam transmisi 

dalam sebuah mesin. Berikut adalah perhitungan yang digunakan dalam 

merancang sebuah poros yang mengalami beban lentur maupun puntir.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Poros Penggerak 

Tabel 2.2 Jenis - jenis faktor koreksi berdasarkan data yang akan 

ditransmisikan (fc) 

Data yang ditransmisikan fc 

Daya rata – rata yang diperlukan 1,2 – 2,0 

Daya maksimum yang diperlukan 0,8 – 1,2 

Daya normal 1,0 – 1,5 

( Sularso, Dasar – dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen 

Mesin, Pradya Pramita, Jakarta 1997 ). 

Penggerak mesin pencacah limbah enceng gondok yang 

direncanakan dalam rancang bangun ini adalah motor listrik. Motor ini 

berfungsi sebagai sumber energi (daya) mesin yang diteruskan ke 

speed reducer. Kemudian ditransmisikan melalui pulley kepasangan 

poros yang menjadi sumber penggerak utama. Untuk mencari daya 

motor listrik agar dapat menggerakkan poros 
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Torsi yang dialami oleh pisau pencacah dengan gerak searah dengan 

jarum jam  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Gaya Yang Terjadi Pada Poros  

Untuk menentukan torsi pada poros pisau, maka akan dihitung dengan 

rumus hukum Dinamika Rotasi  

 Perhitungan daya rencana  

Pd = Fc × P  

    =    (Kw) 

Keterangan : 

Pd = Daya rencana (Kw) 

Fc = Faktor koreksi 

P  = Daya (Kw) 

 

 Perhitungan Poros 

Bahan Poros Baja S35C (sularso,1991:241) 

Dengan data sebagai berikut : 

                  = kekuatan tarik izin  52 kg/mm
2
 

 

Momen puntir rencana (T), (sumber: Sularso dan Kyokatsu Suga, 

2002:21) 

                      
  

  
 

                                                          kg.mm 

  Tegangan geser yang terjadi (τ)adalah : 

 Ɵ 
R 

S 
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                        τ  
 

(
   

 

  
)
  

     

  
  

 

Faktor keamanan yang tergantung dari pada jenis bahan (sf1)yang 

 diambil adalah 6 (untuk bahan S35C). 

Faktor keamanan yang tergantung dari bentuk poros (sf2) adalah 2 

(dengan alur pasak), 

 Tegangan yang diijinkan (τa): 

τ  
  

    )    )
 

Keterangan :  

  B = Kekuatan Tarik (kg/mm2) 

 sf1 = Faktor keamanan yang tergantung pada jenis bahan 

 sf2 = Faktor keamanan yang tergantung dari bentuk poros, 

         harganya berkisar antara 1,3 – 3,0 

 

Faktor koreksi untuk momen faktor Kt dan Faktor lenturan Cb / Km 

Tabel 2.3 Menentukan nilai Km / Cb dan Kt 

Jenis Pembebanan 

1.1 Poros Tetap 

a. Beban perlahan 

b. Beban tiba – tiba 

1.2 Poros yang berputar 

a. Beban perlahan ataupun tetap 

b. Beban tiba–tiba – kejutan ringan 

c. Beban tiba–tiba – kejutan berat   

Km / Cb 

 

1.0 

1.5 – 2.0  

 

1.5 

 

1.5 – 2.0 

 

2.0 – 3.0 

Kt 

 

1.0 

1.5 – 2.0 

 

1.0 

 

1.5 – 2.0 

 

1.5 – 3.0 

Sumber : R.S., Khurmi dan Gupta J.K., 1982 

 Mencari poros dengan beban puntir 
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Mt = 71620
 

 
 

 

 

 

Dimana : N = daya yang ditransmisikan 

  Mt = momen torsi 

  n = putaran poros 

 Kekakuan Poros 

Ɵ = 584 
    

     
 

Dimana : ds = diameter poros 

    Ɵ = sudut defleksi (deg) 

    L = panjang 

    Mt = momen puntir 

  τizin = modulus geser 

 

C. Bearing (Bantalan) 

Bearing atau bantalan adalah elemen mesin yang berfungsi 

untuk menumpu poros, supaya putaran atau gerakan poros dapat 

berlangsung dengan baik dan aman, juga untuk memperkecil kerugian 

daya akibat gesekan. Bearing harus kuat dan kokoh untuk menahan 

gaya yang terjadi pada poros. Jika bearing tidak berfungsi dengan baik 

maka kerja seluruh sistem akan menurun atau mesin tidak dapat 

bekerja sebagaimana semestinya.  

Klarifikasikan bantalan berdasarkan gerakan bantalan terhadap 

poros : 

1. Bantalan Luncur 

Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan 

karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan bantalan 

dengan perantaraan lapisan pelumas.  
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Gambar 2.4 Bantalan Luncur 

 

2. Bantalan Gelinding 

Pada bantalan ini terjadi gesekangelinding antara bagian yang 

berputardengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola 

ataupun rol bulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bantalan Gelinding 
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 Tabel 2.4 sifat-sifat bahan bantalan luncur 

Bahan 

bantalan 

Kekerasan 

HB 

Tekanan 

maksimum yang 

diperbolehkan 

(kg/mm
2
) 

Temperatur 

maksimum yang 

diperbolehkan 

(°C) 

Perunggu 

fosfor 

100-200 1,5-6,0 250 

  

 Perhitungan Bantalan 

Bahan bantalan : perunggu fosfor, Pa = 1,5-6,0 (kg/mm
2
) 

Karena σPa  <σijin bahan (kg/mm
2
) diambil dari beban poros mesin, 

 

 

σ Ba =√
 

   
 

    

       
 =   

(sularso dan K Suga 

1991) 

 Umur bantalan luncur  

 

1. Faktor kecepatan (fn) 

     fn  = (
    

 
)

 

 
 

 

Keterangan : fn  =  Faktor kecepatan 

            =  Putaran poros 

2. Faktor umur (fh) 

  fh = fn . 
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  Keterangan : 

  fh  =   Faktor umur bantalan 

  fn  =   Faktor kecepatan ( ) 

  C = Kapasitas nominal statis ( kg) 

P = Gaya yang bekerja pada poros (kgf ) 

                 (Sularso dan Suga (1991 ; Hal 143) 

 

 

3. Umur nominal bantalan (Lh) 

 Lh = 500 . fh
3
   (sularso dan K Suga, 1991) 

    

Keterangan : 

fh = Faktor umur bantalan 

 

D.  Transmisi V-Belt 

Jarak yang cukup jauh yang memisahkan antara dua buah poros 

mengakibatkan tidak memungkinkannya mengunakan transmisi 

langsung dengan roda gigi. Sabuk-V merupakan sebuah solusi yang 

dapat digunakan. Sabuk-V adalah salah satu transmisi penghubung 

yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam 

penggunaannya sabuk-V dibelitkan mengelilingi alur puli yang 

berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit pada puli akan 

mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan 

bertambah besar (Sularso, 1991:163). 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.6  Transmisi V-belt 
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 = Diameter puli penggerak (motor) =  mm 

 = Diameter puli penggerak (motor) =  mm 

 = Diameter puli (in) pada poros tabung =  mm 

 = Diameter puli (in) pada poros pencacah =  mm 

 Perhitungan putaran puli (in) pada poros screw

Putaran (  ) :

Kecepatan sabuk (  ) : 

 Perhitungan Panjang Keliling Sabuk

) )

Keterangan : 

L1 = Keliling panjang sabuk 

Dp = Diameter pulley 

(Sularso dan Kiyokatsu Suga, 

2002:168). 

 Sabuk Datar (Flat Belt)

Bahan sabuk pada umumnya terbuat dari samak atau kain yang 

diresapi oleh karet. Sabuk datar yang modern terdiri atas inti elastis yang 

kuat seperti benang baja atau nilon. Beberapa keuntungan sabuk datar 

yaitu : 

a. Pada sabuk datar sangat efesien untuk kecepatan tinggi dan tidak

bising

b. Dapat memindahkan jumlah daya yang besar pada jarak sumbu yang

panjang
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c. Tidak memerlukan pulli yang besar dan dapat memindahkan daya 

antar pulli pada posisi yang tegak lurus satu sama lain.  

d. Sabuk datar khususnya sangat berguna untuk instalasi penggerak 

dalam kelompok karena aksi klos.  

2. Sabuk V (V-Belt) 

   Sabuk-V terbuat dari kain dan benang, biasanya katun rayon atau 

nilon dan diresapi karet dan mempunyai penampang trapesium. Tenunan 

tetoron atau semacamnya dipergunakan sebagai inti sabuk untuk 

membawa tarikan yang besar. Sabuk-V dibelitkan dikeliling alur puli yang 

berbentuk V pula. Bagian sabuk yang sedang membelit pada puli ini 

mengalami lengkungan sehingga leher bagian dalamnya akan bertambah 

besar. Gaya gesekan juga akan berttambah karena pengaruh bentuk baji, 

yang akanmenghasilkan transmisi daya relatif rendah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Konstruksi Sabuk-V (V-Belt) 

 

Sebagian besar transmisi sabuk menggunakan sabuk_V karena mudah 

penanganannya dan harganya murah. Kecepatan sabuk direncanakan untuk 

10sampai 20 (m/s) pada umumnya, dan maksimum sampai 25 (m/s). Daya 

maksimum yang dapat ditransmisikan kurang lebih sampai 500 (kW) 

. 
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Jenis-jenis V-Belt ada tiga jenis yaitu 

a. Tipe standard : ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan E 

 

Gambar 2.8 V-Belt Konvensional Tugas Berat 

 

b. Tipe sempit : ditandai simbol 3V, 5V, dan 8V 

 

Gambar 2.9 V-Belt Konvensioanl SI Tugas Berat 

c. Tipe untuk beban ringan : ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L 

 

Gambar 3.0 V-Belt Tugas Ringan 

 

Kelebihan sabuk V dibanding dengan sabuk datar, yaitu: 

1. Selip antara sabuk dan puli dapat diabaikan. 

2. Memberikan umur mesin lebih lama. 

3. Sabuk V mudah dipasang dan dibongkar. 

4. Operasi sabuk dan puli tidak menimbulkan getaran. 

5. Sabuk V juga dapat dioperasikan pada arah yang berlawanan. 
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Sabuk adalah suatu elemen mesin fleksibel yang dapat digunakan 

dengan mudah untuk mentransmisikan torsi dan gerakan berputar dari 

suatu komponen satu kebeberapa komponen lain. Belt digunakan untuk 

memindahkan daya antara dua poros yang sejajar. Poros-poros harus 

terpisah pada suatu jarak minimum tertentu yang tergantung pada jenis 

pemakain belt / sabuk agar bekerja secara efesien. 

Sabuk mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Sabuk bisa dipakai untuk jarak sumbu yang panjang.  

2. Karena slip dan gerakan sabuk yang lambat perbandingan kecepatan 

sudut antara dua poros tidak konstan ataupun sama dengan 

perbandingan diameter puli. 

3. Bila sabuk V dipakai, beberapa variasi dalam perbandingan kecepatan 

sudut bisa didapat dengan menggunkan puli kecil dengan sisi yang di 

bebani pegas. Diameter puli kemudian merupakan fungsi dari tegangan 

sabuk dan dapat diubah-ubah dengan merubah jarak sumbunya.  

4. Sedikit penyetelan atas jarak sumbu biasanya diperlukan sewaktu 

sabuk sedang dipakai.  

5. Dengan menggunkan puli yang bertingkat suatu alat pengubah 

perbandingan kecepatan yang ekonomis bisa didapat. 

 


