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BAB II 

TUJUAN PUSTAKA 

2.1 JAGUNG  

2.1.1  Pengenalan Tanaman Jagung 

  Jagung  (Zea mays L) adalah tanaman sumber pangan kedua sesudah padi. 

Secara global jagung adalah tanaman pangan ketiga setelah ghandum dan padi. 

Jagung berasal dari Mexico, dan disana telaha dibudidayakan selama ribuan 

tahun, jagung. Jagung menjadi dasar kebudayaan Aztec dan Maya. Dewasa ini 

Amerika Serikat  merupakan produsen jagung terbesar, karena mengahasilkan 

lebih dari separo produksi dunia. Bahkan lebih dari 60%  dari jagung yang 

diperdagangkan dipasaran dunia berasal dari Amerika Serikat (Purseglove, 1972). 

Meskipun akhir-akhir ini penanaman jagung ditropik meningkat dengan pesat, 

namun sampai sekarang jagung masih lebih banyak ditanam didaerah beriklim 

sedang ( Temperate regions) (Semangun, 1968). 

2.1.2  Karakteristik Jagung 

 Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Suatu siklus hidupnya 

diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap 

pertumbuhan vegetative dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generative. 

Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman umumnya 

berketinggian antara 1 m sampai 3 m, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 

m. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum 

bunga jantan. Meskipun beberapa varietas dapat menghasilkan anakan seperti 

padi, pada umumnya jagung tidak memiliki kemampuan ini. Bunga betina jagung 
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berupa “tongkol” yang terbungkus oleh semacam pelepah dengan “rambut”. 

Rambut jagung sebenarnya adalah tangkai putik. 

 Jagung termasuk tanaman bijinya berkeping tunggal monokotil, jagung 

tergolong berakar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8m meskipun sebagian 

besar berada pada kisaran 2 m. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa muncul 

akar adventif dari buku-buku batang bagian bahwa yang membantu menyangga 

tegaknya tanaman. 

 Batang jagung tegak dan mudah terlihat, sebagaimana sorgum dan tebu, 

namun tidak seperti padi atau gandum. Terdapat muatan yang batangnya tidak 

tumbuh pesat sehingga tanaman berbentuk roset. Batang beruas-ruas. Ruas 

terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh 

namun tidak banyak mengandung lignin. Bentuknya memanjang antara pelepah 

dan helai daunterdapat ligula. Tulang sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan 

daun ada tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. 

Stoma pada daun jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki familia Poaceae. 

Setiap stoma dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan 

penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. 

Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah (diklin) 

dalam satu tanaman (monoecious). Tiap kuntum bunga memiliki struktur khas 

bunga dari suku Poaceae, yang disebut floret. Pada jagung, dua floret dibatasi oleh 

sepasang glumae (tunggal: gluma). Bunga jantan tumbuh di bagian puncak 

tanaman, berupa karangan bunga (inflorescence). Serbuk sari berwarna kuning 

dan beraroma khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari 

buku, di antara batang dan pelepah daun. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Floret&action=edit&redlink=1


7 
 

 
 

        Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol 

produktif meskipun memiliki sejumlah bunga betina. Beberapa varietas unggul 

dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif, dan disebut sebagai varietas 

prolifik. Bunga jantan jagung cenderung siap untuk penyerbukan 2-5 hari lebih 

dini daripada bunga betinanya (protandri). 

2.2  Proses Pengayakan Tepung Jagung  

  Dalam proses pengayakan dimaksudkan untuk menghasilkan campuran 

butir dengan ukuran tertentu, agar dapat diolah lebih lanjut atau agar diperoleh 

penamapilan atau bentuk komersial yang diinginkan. Pada proses pengayakan 

bahan dibagi menjadi bahan kasar yang tertinggal (aliran atas) dan bahan lebih 

halus yang lolos melalui ayakan(aliran bawah). Bahan yang tertinggal adalah 

partikel-partikel yang berukuran lebih besar daripada lubang ayakan, sedangkan 

bahan yang lolos berukuran lebih kecil daripada lubang-lubang itu (Bernasconi; 

1995). 

     Dalam penentuan kelembutan butir-butiran hasil penggilingan salah 

satunya dengan menggunakan ayakan tyler. Alat ini digunakan untuk mengukur 

kelembutan rentangan yang dimensi terkecilnya adalah kurang lebih antara 0,125 

– 0,0029 in (Anonim; 2005). Menurut Earle (1969), Partikel zat padat secara 

individu dikarakteri-sasi dengan ukuran, bentuk dan densitasnya. Ukuran partikel 

menurut konversi dinyatakan dalam berbagai satuan, bergantung pada jangkauan 

ukuran yang terlibat . Partikel kasar diukur dalam inchi atau millimeter; partikel 

halus dengan ukuran ayakan partikel yang sangat halus dengan micrometer atau 

nanometer. 
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Pada umumnya proses pengolahan bahan hasil pertanian yang dilakukan 

pada bahan yang berjenis butiran adalah mengayak. Mengayak berarti 

memisahkan suatu bahan dengan menuangkan melalui ayakan sehingga didapat 

butiran dengan daerah berbagai ukuran. Dengan pengayakan ini, akan didapatkan 

campuran butiran yang mempunyai ukuran tertentu yang sangat berguna dalam 

membantu proses pengolahan berikutnya atau supaya diperoleh suatu bentuk 

komersial yang diinginkan. Pada proses pengayakan, bahan dibagi menjadi bahan 

kasar yang tertinggal di bagian atas, dan bahan yang lebih halus yang lolos 

melalui ayakan (aliran bawah). Bahan yang tertinggal hanyalah partikel yang lebih 

besar daripada lubang ayakan. Sedangkan bahan yang lolos, berukuran lebih kecil 

dari lubang ayakan tersebut (Bernasconi; 1995). 

Kapasitas adalah sangat penting dalam pengayakan. Kapasitas dinyatakan 

dalam jumlah massa bahan yang padat lewat/masuk persatuan luas ayakan . 

Kapasitas dan keefektifan merupakan factor yang berlawanan. Untuk mencapai 

keefektifan yang maksimum, maka kapasitas yang besar dapat dicapai dengan 

mengubah keefektifan (Praptiningsih;1999). 

     Dalam melakukan analisis, seperangkat ayakan standart disusun secara 

berderet dalam suatu tumpukan, dimana ayakan dengan anyaman paling rapat 

ditempatkan paling bawah dan anyaman paling besar ditempatkan paling atas . 

Contoh yang dianalisis kemudian dimasukkan ke dalam ayakan paling atas dan 

pengayak diguncang secara mekanis selama beberapa waktu tertentu. Partikel 

yang tertahan pada setiap ayakkan dikumpulkan dan ditimbang dan massa pada 

setiap totokan ayakan itu dikonversikan menjadi fraksi massa atau persen massa 

dari keseluruhan (Mc Cabe; 1990). 
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2.3  Mesin Pengayak Tepung Jagung 

 Pengayak tepung jagung (sieving corn) adalah alat untuk pengayakan 

jagung. Mesin sieving corn ini dibutuhkan jika tapioka akan diproduksi dalam 

kapasitas produksi yang cukup besar. Pengayakan dengan metode manual/oleh 

tanaga manusia langsung masih bias dilakukan jika kapasitas jumlah produksi 

masih cukup sedikit. 

 

2.4  Tahapan-Tahapan dalam Perancangan  

Perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian dalam proses 

pembuatan produk. Tahap perancangan tersebut dibuat keputusan-keputusan 

penting yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang menyusulnya 

(Dharmawan, 2004: 1). Sehingga, sebelum sebuah produk dibuat terlebih dahulu 

dilakukan proses perancangan yang nantinya menghasilkan sebuah gambar skets 

atau gambar sederhana dari produk yang akan dibuat. Gambar skets yang telah 

dibuat kemudian digambar kembali dengan aturan gambar sehingga dapat 

dimengerti oleh semua orang yang ikut terlibat dalam proses pembuatan produk 

tersebut. Gambar hasil perancangan adalah hasil akhir dari proses perancangan 

dan sebuah produk dibuat setelah dibuat gambar-gambar rancangannya dalam hal 

ini gambar kerja. Perancangan dan pembuatan produk adalah dua kegiatan yang 

penting, artinya rancangan hasil kerja perancang tidak ada gunanya jika rancangan 

tersebut tidak dibuat.Sebaliknya pembuat tidak dapat merealisasikan benda teknik 

tanpa terlebih dahulu dibuat gambar rancangannya (Dharmawan, 2004:2). 

Mengenai gambar rancangan yang akan dikerjakan oleh pihak produksi berupa 
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gambar dua dimensi yang dicetak pada kertas dengan aturan dan standar gambar 

kerja yang ada. 

Hasil  pertama  dari sebuah rancangan mesin tidaklah pernah sempurna. 

Langkah demi langkah harus dijalani sebelum hasil yang ideal tercapai. Hal-hal 

yang harus diperhatikan  dalam pengembangan lanjut sebuah rancangan mesin 

mencapai taraf tertentu adalah : hambatan yang timbul, cara mengatasi efek 

samping yang tidak terduga, kemampuan untuk memenuhi tuntutan pemakaian 

dan kemampuan untuk mengatasi saringan, hal mana akan memperlancar 

pengembangan itu sendiri. Dalam mendisain tidak mungkin mengingat semua 

pokok-pokok utama secara serentak. Secara bertahap mengumpulkan pokok-

pokok utama dan pengalaman-pengalaman. Menurut G. Neimann ada beberapa 

tahapan dalam perancangan, yaitu :  

1. Mula pertama, tugas disain yang bagaimanakah harus dipenuhi ? Faktor-

faktor utama apa yang sangat menentukan untuk konstruksi ? Bahan-

bahan, jumlah produk, cara produksi, bahan setengah jadi manakah yang 

patut  dipertimbangkan. 

2. Menentukan ukuran-ukuran utama dengan perhitungan kasar. 

3. Menentukan alternatif-alternatif dengan sketsa tangan. 

4. Memilih bahan. Bahan-bahan umumnya yang mudah didapat dipasaran 

seperti baja karbon diprioritaskan pemakaiannya. 

5. Bagaimana memproduksi. Konstruksi dan cara pembuatan elemen-elemen 

tergantung dari jumlah produk yang akan dihasilkan. 
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6. Mengamati disain secara teliti. Setelah menyelesaikan disain berskala, 

konstruksi diuji berdasarkan pokok-pokok utama yang menentukan 

dengan cara yang teliti. 

 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah:  

a. Perubahan sebuah pokok utama dapat mengubah disain secara 

menyeluruh. 

b. Mengubah konstruksi sebuah disain sebelum diproduksi adalah jauh 

lebih menghemat waktu bila dibandingkan dengan perubahan-

perubahan yang dilakukan waktu atau setelah produksi berjalan. 

c. Hasil konstruksi yang matang biasanya dicapai setelah dilakukan 

bermacam-macam disain dan perbaikan-perbaikan. 

d. Konstruksi yang terbaik merupakan hasil kompromi dari berbagai 

ragam tuntutan para pemakai.  

7. Merencanakan sebuah elemen; gambar kerja bengkel (workshop blue 

print). Pokok-pokok utama yang harus diperhatikan dalam meneliti  

gambar  kerja  adalah sebagai berikut :  

a. Ukuran: apakah elemen tersebut lengkap dan jelas ukurannya ? Apakah 

ukuran-ukuran tersebut sudah  termasuk bagian yang terpotong dalam 

proses pembuatan ?  

b. Toleransi dan simbol pengerjaan  

c. Nama bahan dan jumlah produk  

d. Apakah disain ini mengikuti standar dan norma yang berlaku ? 
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e. Keterangan mengenai metode-metode khusus  pengerasan (hardening), 

celup dingin (quenching), pelapisan permukaan, semprot pasir (sand 

blasting) dan  sebagainya yang akan dialami elemen-elemen tersebut.  

8. Gambar lengkap dan daftar elemen. Setelah semua ukuran-ukuran elemen 

dilengkapi, baru dibuat gambar lengkap dengan daftar elemen-elemen. 

 

2.5  Teori Dasar Perencanaan Elemen Mesin 

2.5.1 Perencanaan Daya Motor 

Untuk menghitung daya motor terlebih dahulu mendefinisikan daya yaitu : 

     
           

     
 

 Daya motor (P) dihitung dengan:  

            atau     
     

  
 

Dimana :  

 

 

Torsi : 

       

 Dimana : 

 

 

 

 

 

( R.S.Khurmi, 1980: 12) 

P = Daya yang diperlukan (kW) 

T = Torsi (N.m) 

ω = Kecepatan sudut (rad/s) 

n = Putaran motor (rpm) 

( Robert L. Mott, 2009: 81) 

T = Torsi (N.m) 

F = Gaya yang bekerja pada pengayak jagung (N) 

R = Jari-jari tabung pengayak (m) 
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2.5.2 Poros 

Poros merupakan salah satu bagian penting dari setiap mesin. Karena 

hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran, oleh 

karenanya poros memegang peranan utama dalam transmisi dalam sebuah mesin. 

Poros dibedakan menjadi tiga macam berdasarkan penerusan dayanya (Sularso 

dan Kiyokatsu Suga,2002:1) yaitu : 

1. Poros Transmisi 

Poros macam  ini mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan 

lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, 

puli sabuk dan sprocker rantai dll. 

2. Poros Spindel 

Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin 

perkakas, dimana beban utamanya berupa puntiran yang disebut spindel. 

Syarat utama yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasi harus kecil 

dan bentuk serta ukurannya harus teliti. 

3. Poros Gandar 

Poros seperti dipasang diantara roda-roda kereta barang, dimana tidak 

mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar, 

disebut gandar. Gandar hanya memperoleh beban lentur kecuali jika 

digerakkan oleh penggerak dia akan mengalami beban puntir juga. 

Poros untuk umumnya biasanya dibuat dari baja batang yang 

ditarik dingin dan  difinis, baja karbon konstruksi (disebut bahan S-C) 

yang dihasilkan dari ingot yang di- “ kill ” ( baja yang dideoksidasikan 

dengan ferosilikon dan dicor ; kadar karbon terjamin) (JIS G3123).  
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Daya yang Akan Ditransmisikan F

c 
Daya rata-rata yang diperlukan 1,2 - 2,0 

Daya maksimum yang diperlukan 0,8 - 1,2 

Daya normal 1,0 - 1,5 

Tabel 2.2 : Faktor koreksi daya yang akan ditransmisikan 

(Sumber : sularso dan kiyokatsu suga, 2002 : 7)  

b. Momen rencana (T) 

              

  
   

Dimana :  

 

 

c. Gaya tarik v-belt pada pembebanan poros 

        
 

 
  

 

Dimana :  

 

d. Tegangan geser 

      
     

       

Dimana : 

 

 

       (aman) 

 

 

 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 7) 

T   = Momen puntir / Torsi (kg.mm) 

Pd = Daya yang direncanakan (kW) 

𝑛  = Kec. putaran pada poros (rpm) 

( Daryanto, 2000: 117) 

T = Torsi motor (kg.mm) 

R = Jari-jari puli pada poros (mm) 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 8) 

𝜏𝑖𝑗𝑖𝑛  = Tegangan geser yang diijinkan (kg/mm²) 

T       = Kekuatan tarik (kg.mm) 

d = Diameter poros (mm) 
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e. Tegangan yang diijinkan 

   
  

            
  

Dimana : 

 

 

 

 

f. Menentukan diameter poros 

   [(
   

   
)√               ]

   

  

 

Dimana : 

 

 

 

 

2.5.3 Perencanaan Sabuk V dan Puli sebagai Transmisi Daya  

 Sabuk digunakan untuk mentransmisikan daya motor kebagian poros. 

Pemilihan sabuk dan puli dilakukan agar tidak terjadinya kehilangan gaya-gaya 

yang ditransmisikan. Sabuk-V merupakan sabuk yang tidak berujung dan 

diperkuat dengan penguat tenunan dan tali. Sabuk-V terbuat dari karet dan bentuk 

penampangnya berupa trapesium. Bahan yang digunakan untuk membuat inti 

sabuk itu sendiri adalah terbuat dari tenunan tetoron. 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 8) 

𝜏𝑔   = Tegangan geser yang diijinkan (kg/mm²) 

𝜎𝐵   = Kekuatan tarik (kg.mm) 

𝑆𝑓   = Faktor keamanan untuk baja karbon, yaitu 6,0 

𝑆𝑓   = Faktor keamanan untuk baja karbon dengan alur 

pasak dengan harga 1,3-3,0 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 8) 

𝑑𝑠   = Diameter poros (mm) 

𝐾𝑡   = Faktor koreksi 

T    = Momen puntir (kg.mm) 

𝜏𝑔   = Tegangan geser yang diijinkan (kg/mm²) 

M   = Momen lentur (kg.mm²) 

𝐾𝑚  = Faktor koreksi 
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mudah pemakaiannya dan harganya yang murah. Kelemahan dari sabuk-V yaitu 

transmisi sabuk dapat memungkinkan untuk terjadinya slip. Oleh karena itu, maka 

perencanaan sabuk-V perlu dilakukan untuk memperhitungkan jenis sabuk yang 

digunakan dan panjang sabuk yang akan digunakan. 

Perhitungan yang digunakan dalam perencanaan sabuk-V dan puli antara 

lain : 

a. Daya rencana (Pd) 

         

Dimana : 

 

 

b. Momen rencana (T) 

              

  
   

Dimana :  

 

c. Diameter puli 

  

  
 

  

  
  

Dimana :  

 

 

d. Kecepatan sabuk 

  
             

       
  

 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 166) 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 7) 

Pd = Daya yang direncanakan (kW) 

P = Daya yang diperlukan (kW) 

𝑓𝑐 = Faktor koreksi 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 7) 

T   = Momen puntir / Torsi (kg.mm) 

Pd = Daya yang direncanakan (kW) 

𝑛  = Kec. putaran pada poros (rpm) 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 166) 

𝑁  = Putaran poros penggerak (rpm) 

𝑁  = Putaran poros yang digerakkan (rpm) 

𝑑𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

𝐷𝑝 = Diameter puli yang digerakkan (mm) 
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Dimana :  

 

 

e. Panjang keliling (L) 

     
 

 
(     )  

 

  
(     )

 
  

 

 

Dimana :  

 

 

f. Jarak sumbu poros (C) 

            (     )  

  
  √    (     )

 

 
  

Dimana :  

 

 

 

g. Sudut kontak (θ) 

       
  (     )

 
  

Faktor koreksi (  ) = 0,99 

 

 

 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 170) 

𝑑𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

𝐷𝑝 = Diameter puli yang digerakkan (mm) 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 173) 

𝑛𝑝 = Putaran motor (rpm) 

V  = Kecepatan sabuk (m/s) 

 

𝑑𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

𝐷𝑝 = Diameter puli yang digerakkan (mm) 

L   = Panjang keliling sabuk (mm) 

C   = Jarak sumbu poros (mm) 

( Sularso dan Kiyokatsu Suga, 2002: 170) 

𝑑𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

𝐷𝑝 = Diameter puli yang digerakkan (mm) 

L   = Panjang keliling sabuk (mm) 

C   = Jarak sumbu poros (mm) 
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Dimana :  

 

 

 

𝑑𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

𝐷𝑝 = Diameter puli yang digerakkan (mm) 

L   = Panjang keliling sabuk (mm) 

C   = Jarak sumbu poros (mm) 

θ   = Sudut kontak 


