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BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

 

3.1 Mesin Pengayak Tepung Jagung 

Dalam proses pengayakan tepung jagung (Screen corn) adalah alat untuk 

mengayak jagung. Mesin Screen corn ini dibutuhkan jika pembuatan tepung 

jagung akan diproduksi dalam kapasitas besar. Pengayakan dengan metode 

manual/oleh manusia langsung, masih bisa dilakukan jika kapasitas produksi 

masih sedikit. 

 Dibawah ini merupakan gambar utama dari mesin rotary sreen 

berserta bagian komponen lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. : Gambar utama screen rotary 

1. Motor  penggerak     6. SreenGear box 

2. Silinder rotary      7. Kerangka rotary 

3. Bantalan penyangga rotary    8. Bantalan duduk 

4. Poros pully      9. V- belt 
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Mesin pengayak jagung merupakan alat bantu dalam pengayakan jagung. 

Mesin ini dapat menghasilkan hasil pengayakan secara masal untuk sekali 

prosesnya, sehingga waktu pengayakan menjadi lebih cepat dan efesien. Pada 

mesin ini menggunakan motor bensin sebagai penggerak yang ditransmisikan 

pada puli-puli dan bahan yang digunakan sebagai alat untuk pengayakan adalah 

mesh  yang berfungsi sebagai pengayak jagung dengan cara memanfaatkan lubang 

pada mesh. Dalam pembuatan mesin ini mesh yang sudah dilingkarkan ke plat 

silinder 2000 mm sebanyak 3 potong dengan panjang 2700 mm dirangkai 

berbentuk silinder atau tabung pengayak dengan diameter 2000 mm, sehingga 

proses pengayakan bisa dilakukan secara masal untuk mendapatkan hasil yang 

lebih efesien. 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

- Komponen utama mesin pengayak tepung jagung 

Adapun komponen utama dari mesin pengayak tepung jagung 

dengan sistem rotary ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Desain Mesin Pengayak Tepung 

Jagung Rotary 
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- Kerangka Mesin 

Kerangka adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai 

penyangga atau penopang mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motor Bensin 

Motor bensin merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai sumber 

penggerak yang menghasilkan putaran, dimana bahan bakar bensin 

dapat diubah menjadi energi kinetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Kerangka Mesin Rotary 

Gambar : 3.4. Motor Bensin 
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2. Transmisi 

Sistem transmisi pada mesin menggunakan puli dan v-belt. V-belt 

menghubungkan antara motor bensin dengan mesin pengayak jagung. 

Fungsi puli yaitu mentransfer putaran dari poros motor ke poros mesin 

pengupas singkong. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tabung Pengayak  Tepung Jagung 

Tabung pengayak mempunyai peran utama pada mesin dalam 

proses pengayakan yang berfungsi sebagai pengayak tepung jagung. 

Profil dari tabung pengayak ini terbuat dari pelat setrip yang dirangkai 

berbentuk silinder atau tabung poros horizontal untuk mempermudah 

saat proses produksi pada mesin pengayakan tepung jagung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Transmisi pada Mesin Pengayak Jagung 

Gambar 3.6. Tabung Pengayak 
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3.2 Cara Kerja Mesin Pengayak Jagung  

Pada mesin pengayak jagung ini menggunakan mekanisme penggerak 

motor bensin yang dapat mengubah bahan bakar bensin menjadi energy kinetic. 

Mesin ini akan bekerja ketika motor dihidupkan, maka akan berputr kemudian 

gerak putar dari motor ditransmisikan ke puli 1, kemudian dari puli 1 

ditransmisikan dengan menggunakan v-belt ke puli 2  yang terletak pada reducer 

(gear box) 1/40 bertujuan untuk memperkecil putaran yang dihasilkan oleh motor 

bensin tersebut. Putaran yang dihasilkan oleh reducer kemudian ditransmisikan 

kembali dari puli ke 3 ke puli 4 dengan menggerakan poros. Dengan dihubungkan 

dengan v-belt puli 4 menggerakan kinerja alat tersebut dalam proses pengayakan. 

 

3.3 Pengujian Mesin Pengayak Tepung Jagung 

Pengujian mesin pengayak jagung ini dilakukan dengan beberapa tahap 

untuk mengetahui hasil yang diperoleh setelah mesin tersebut jadi. Tahap dalam 

pengujian mesin atau tahap pengumpulan data pengujian dilakukan dengan 

memasukkan jagung kedalam mesin pengayak seberat 10 kg dan sebanyak 4 kali 

pengujian dengan selang waktu yang berbeda. Semua kegiatan yang berkaitan 

dengan pengujian mesin dicatat sebagai mana bahan untuk menganalisis terhadap 

keadaan mesin. Dari pengujian pengayakan ini akan diketahui berapa jumlah 

keadaan pada mesin pengayak rotary, yaitu : 
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Gambar : 3.7. Proses Pengayak Tepung Jagung 

 

3.4 Proses Perancangan Mesin Pengayak Tepung Jagung  

Pada proses perancangan mesin pengayak tepung jagung dan pembuatan 

mesin pengayak jagung (Screen corn) melalui beberapa proses yaitu sebagai 

berikut : 

3.4.1 Studi Literatur  

Pada awal mula dimulai dari pencarian pustaka seperti jurnal yang berisi 

rancangan terdahulu, paten dan buku referensi. Pencarian data dan referensi 

sebagai acuan dalam perancangan mesin pengayak jagung (Screen corn) 

3.4.2 Observasi  

Observasi bertujuan mengamati secara langsung mesin yang ada di 

lapangan meliputi kapasitas alat, peletakan komponen dan desain yang sesuai. 

 

3.4.3   Pengumpulan Data 

Melakukan pendataan apa saja yang dibutuhkan saat perancangan 

pengayak jagung (Screen corn). 
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3.4.4 Menentukan Kapasitas  

Dalam proses pengayakan dapat diartikan sebagai daya tampung dan 

kemampuan maksimum mesin pengupas jagung yang dapat diproduksi atau 

dihasilkan dalam waktu tertentu.  

3.4.5 Perhitungan Daya, Gaya dan Kekuatan 

Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan mekanisme yang 

tepat dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dari studi literatur dan 

observasi. Rencana alat yang akan dirancang adalah mesin pengayak jagung 

(Screen corn). 

3.4.6 Gambar Sket  

Pada gambar sket untuk mengetahui bagian pada mesin pengayak, 

gambaran  secara manual. Dan penentuan ukuran atau dimensi pada mesin rotary 

screen. 

3.4.7 Pemilihan Bahan dan Pembuatan Mesin 

Pemilihan bahan yang tepat adalah bagian yang sangat penting dalam 

desain teknik (engineering design). Ada banyak faktor yang harus diperhatikan 

sebelum melakukan kegiatan perancangan, di antaranya: kekuatan (strength), 

kekakuan (stiffness), ketahanan (durability), ketahanan terhadap korosi (corrosion 

resistance), harga (cost) kemampuan bentuk (formability). 

Berdasarkan hasil perhitungan dan perancangan dapat diketahui jenis 

bahan dan dimensi dari komponen yang akan diperlukan sebagai acuan dalam 

pembuatan alat. Komponen yang diperoleh dilakukan proses pembuatan sesuai 

dengan desain perencanaan. 
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3.4.8 Pengujian Alat 

Pengujian alat/mesin bertujuan untuk mengetahui besar daya yang 

dibutuhkan untuk putaran (RPM) pada mesin pengayak jagung. Dalam pengujian 

akan dicatat berapa waktu yang dibutuhkan pada pengayakan jagung untuk keluar 

dari alat pengayak (Screen) dan seberapa besar jumlah persentase pada jagung 

yang lolos dari lubang pengayakan. 

 

3.4.9 Pembuatan Laporan  

Tahap ini adalah akhir dari pembuatan mesin pengayak tepung jagung 

(Screen corn). Laporan ini bertujuan sebagai pertanggung atas segala hal yang 

terjadi selama pengerjaan tugas akir. 

 

3.5  Prinsip Kerja Alat Pengayak Tepung Jagung (Screen corn) 

Pada alat pengayak jagung menggunakan mekanisme penggerak motor 

bensin menggunakan mekanisme penggerak motor bensin yang dapat mengubah 

bahan bakar bensin menjadi kinetik. Yang kemudian energy kinektik yang dihasil 

motor bensi dihubungkan oleh v-belt dari pulley satu ke pulley dua yang terletak 

pada reducer 1/40 bertujuan untuk memperkecil putaran yang dihasilkan oleh 

motor bensin. Putaran yang dihasilkan oleh reducer kemudian ditransmisikan 

kembali dari pulley tiga ke pulley empat dengan menggerakan poros. Dengan 

dihubungkan dengan v-belt pulley empat menggerakan media kinerja alat 

tersebut. 
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3.6  Diagram (Flow chart)  Perancangan Alir 

 

Pengujian Alat 

Start 

Studi Literatur Observasi 

Pengumpulan              

data 

Menentukan kapasitas 

Perhitungan daya, gaya dan kekuatan 

Gambar sket 
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dengan 

Perancangan 
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dengan 

Pembuatan laporan 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 

Pemilihan bahan dan Pembuatan mesin 

Finish 


