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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

            Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar adalah 

petani diantaranya petani jagung. Pada pengolahan pasca panen hasil pertanian 

yang masih membutuhkan penanganan yang tepat untuk menghasilkan bahan 

pertanian yang dapat diolah dan diproduksi dengan kualitas yang tidak berbeda 

dibandingkan sesaat setelah panen.               

             Dalam proses pengayakan/pengecilan ukuran bahan jagung sudah dikenal 

sejak dulu sebagai salah satu metode pengecilan bahan. Tujuan dasar pengayakan 

adalah untuk proses yang sangat penting dalam pengolahan hasil pertanian. 

Karena dalam suatu proses pengayakan akan salah satunya berfungsi untuk 

mempermudah saat proses pengolahan hasil pertanian selanjutnya menjadi suatu 

produk yang memiliki mutu lebih tinggi. Dalam proses pengecilan salah satunya 

dengan cara ditumbuk atau dihancurkan dengan cara pengilingan pada mesin 

pengiling dan selanjutnya  untuk memperoleh partikel atau butiran dengan kriteria 

tertentu dapat kita lakukan dengan pengayakan.  

              Dalam pengayakan umumnya dilakukan pada bahan yang kering atau 

memiliki kadar air yang sedikit. Hal ini biasanya terjadi pada bahan hasil 

pertanian yang berupa biji-bijian. Pengayakan merupakan suatu teknik pemisahan 

bahan padat berdasarkan pada ukuran partikelnya. Operasi pengayakan ini sangat 

penting untuk penyiapan hasil yang akan diolah mengawasi keefektifan dari 

sistem operasi yang lain serta untuk meningkatkan mutu dari produk olahannya 

saat diperoleh. 
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 Dalam perkembangan teknologi sekarang banyak alat untuk proses 

pengayakan tepung jagung. Disebuah desa Tirto yudho dikabupaten Malang 

petani masih mengunakan pengayakan sistem manual. Akan tetapi pada alat 

pengayak ini bahan yang diayak tidak merata dan membutuhkan waktu cukup 

lama. 

 Oleh sebab itu penulis merancang alat pengayak tepung jagung dengan 

sistem rotary yang sangat cocok untuk pengayak tepung jagung. Dengan rotary 

ini, akan membantu kinerja saat proses pengayakan hasil pertanian. Selain itu, 

dengan adanya alat pengayak tepung jagung ini dapat meningkatkan kapasitas 

produk dan menghasilkan mutu yang baik. Dengan kualitas yang baik dapat 

memperluas pasar industri yang sudah ada. 

  

1.2  Rumusan Masalah 

           Dari beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam latar belakang diatas 

dapat diperoleh rumusan beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana menentukan butiran tepung jagung yang tertahan? 

2. Bagaimana untuk menentukan daya motor yang dibutuhkan  pada mesin 

pengayak rotary tersebut? 

3. Bagaimana kinerja pada mesin pengayak rotary? 

1.3  Tujuan Penulisan 

            Tujuan dari percobaan proses pengayakan pada bahan  pangan adalah 

untuk memisahkan bahan-bahan yang telah dihancurkan berdasarkan keseragaman 

ukuran partikel-partikel bahan (ukuran mesh). Mempelajari cara untuk 

menentukan diameter partikel dengan menggunakan material ayakan (screen 
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rotary corn seiving machine), memisahkan partikel-partikel berdasarkan ukuran 

fraksi-fraksi yang diinginkan dari suatu material hasil proses pengayakan (screen). 

Adapun tujuan dari hasil yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil kinerja mesin rotary. 

2. Untuk mengetahui  hasil jumlah ayakan tepung jagung. 

3. Untuk mengetahui daya pengayakan tepung jagung dan mengetahui 

rancangan dari mesin pengayak tepung jagung yang efisien. 

4. Mampu menentukan suatu daya motor yang dibutuhan. 

1.4  Manfaat Penulisan 

       Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai suatu penerapan teori dan praktik kerja yang di dapat selama 

di bangku perkuliahan. 

c. Sebagai model belajar aktif tentang cara inovasi teknologi bidang 

Teknik Mesin. 

d. Sebagai proses pembentukan karakter kerja mahasiswa dalam 

menghadapi persaingan dunia kerja. 

e. Menambah pengetahuan tentang cara merancang dan menciptakan 

karya teknologi yang bermanfaat. 

2. Bagi universitas 
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a. Sebagai bahan kajian kuliah di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam mata kuliah bidang 

Teknik Mesin. 

b. Dapat memberikan informasi perkembangan teknologi terbaru 

khususnya Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang 

kepada institusi lain. 

c. Menambah pembendaharaan modifikasi alat-alat yang sudah ada. 

3. Bagi masyarakat 

Diharapkan dengan adanya mesin ini mampu meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi dalam usaha pembuatan tepung tapioka 

maupun usaha yang berhubungan dengan pengayakan jagung. 

1.5  Batasan Masalah  

Mengingat permasalahan yang dihadapi pada proses pembuatan mesin 

pengayak jagung ini, maka perlu adanya batasan khusus didalamnya. Adapun 

pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Perancangan mesin untuk pengayak tepung jagung. 

2. Pengumpanan bahan jagung dilakukan secara manual dan secara masal. 

3. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan jagung. 

4. Mekanisme pengayakan menggunakan model pengayak rotary. 

5. Gaya pengayakan dan kebutuhan daya mesin. 

6. Model pengayak bertipe mesh dengan memanfaatkan lubang dari bahan 

plat pengayak untuk pengayakan. 

7. Motor yang digunakan pada pengujian mesin yaitu motor bensin dengan 

daya 5,5 HP. 


