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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Diagram Alir Perancangan Desain 

  Kerangka penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan diagram alir, dapat 

dilihat pada gambar 3.1 : 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Desain
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3.2 Langkah Perancangan Mesin Pencacah Enceng Gondok Kapasitas 50 

kg/jam 

 Langkah – langkah perancangan mesin pencacah enceng gondok dengan 

kapasitas 50kg / proses adalah sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

 Studi literatur digunakan untuk mencari referensi teori yang relefan 

dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. 

Referensi tersebut berisikan tentang : 

 Limbah organik Enceng Gondok 

 Pengolahan Limbah Enceng Gondok 

2. Konsep Desain 

o Membuat konsep desain mesin pencacah enceng gondok dengan 

kapasitas 50kg/jam. 

3. Merancang Tabung Pencacah 

o Merancang tabung pencacah meliputi kapasitas tabung, tegangan 

sirkum dan kekuatan tabung. 

4. Merancang Hopper 

o Merancang hopper meliputi kapasitas dan kekuatan hopper. 

5. Merancang Pisau Pencacah 

o Merancang pisau penghancur meliputi kecepatan pisau, daya dan 

momen inersia. 

6. Merancang Bantalan 

o Merancang bantalan meliputi beban ekivalen, faktor kecepatan, umur 

bantalan. 

7. Merancang Poros 

o Merancang poros yaitu meliputi momen puntir, bahan poros, tegangan 

geser yang di ijinkan, diameter poros dan panjang poros 

8. Merancang Pulley 

o Merancang pulley meliputi diameter pulley penggerak dan diameter 

pulley yang digerakkan. 

9. Merancang V-Belt 

o Merancang sabuk V-Belt meliputi panjang sabuk dan kecepatan sabuk. 
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10. Merancang Screw  

o Merancang tegangan dari screw 

11. Menggambar Desain 

o Menggambar desain sesuai dengan perhitungan dari keseluruhan 

perancangan  

 

3.3 Deskripsi Alat 

 Mesin Pencacah Enceng Gondok adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 

menghancurkan limbah limbah enceng gondok yang terbuang agar dapat di 

jadikan sesuatu yang bermanfaat. Mesin ini merupakan sebuah alat tepat guna 

yang dapat mempermudah pengolahan limbah enceng gondok, sehingga dapat 

mengurangi limbah dan bisa dimanfaatkan untuk bahan pupuk, pakan ternak 

maupun biogas dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Mesin Pencacah Enceng Gondok 

3.4 Cara Kerja 

 Mesin Pencacah Enceng Gondok dengan kapasitas 50kg/jam bekerja 

dengan mencacah enceng gondok yang dimasukan kedalam tabung melalaui 

hopper kemuadian dicacah oleh pisau sampai diameter sekian kemudian eenceng 

gondok yang sudah tercacah akan jatuh kedalam tabung screw melalui saringan 

yang ada di dalam tabung kemudian enceng gondok akan di haluskan kembali dan 

juga dikeluarkan screw  dan keluar melalui ekstruder.  
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3.4.1 Cara Menggunakan Mesin Pencacah Enceng Gondok 

a. Siapkan Enceng Gondok yang akan dicacah.

b. Siapkan juga wadah untuk menampung Enceng Gondok yang

sudah  diacacah.

c. Nyalakan Mesin pada tombol switch motor penggerak.

d. Masukan Enceng Gondok melalui Hopper.

e. Tinggal menunggu sampai wadah penampung penuh.


