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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tebu 

Tebu merupakan tumbuhan jenis famili Gramineae (keluarga rumput) yang 

memiliki nama latin Saccharum officinarum dan sudah lama di budidayakan di 

daerah asalnya yaitu Asia. Tanaman ini disebut Tiwu di daerah Jawa Barat, 

sedangkan Tebu atau Rosan adalah sebutan tanaman ini di Jawa Timur dan Jawa 

Tengah, (Syakir dan Indrawanto, 2010). Tebu memiliki batang yang beruas-ruas 

berdiri lurus dan terdapat buku-buku pada setiap batang nya. Serta terdapat mata 

tunas di setiap bukunya. Tebu memiliki batang yang berasal dari mata tunas yang 

berada dibawah tanah yang tumbuh keluar dan berkembang membentuk rumpun. 

Tebu memiliki diameter batang antara 3 - 5 cm dengan tinggi batang yang mencapai 

sekitar 2 - 5 meter dan tidak memiliki cabang. Tebu berakar serabut yang tidak 

panjang dan tumbuh melalui tunas cincin anakan. Saat fase pertumbuhan batang 

tebu, pada bagian yang lebih atas akan membentuk sebuah akar  hal ini dapat terjadi 

dikarenakan tanah yang di gunakan sebagai tempat untuk tumbuh. Bentuk daun nya  

mirip busur panah menyerupai pita, berselang-seling, memiliki pelepah menyerupai 

daun jagung dan juga tidak memiliki tangkai. Bentuk tulang daun sejajar, dan 

ditengah berlekuk. Pada pinggiran daun kadang-kadang bergelombang serta 

berbulu keras. Tebu memiliki bunga berupa malai dengan panjang sekitar 50 - 80 

cm. (Bursatriannyo,2016) 
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2.2. Cane table 

Cane table merupakan sebuah mekanisme yang memiliki fungsi untuk 

menampung tebu dari truk dan mengatur jumlah tebu yang masuk ke conveyor tebu 

agar posisi tebu dapat sejajar dengan arah gerak conveyor tebu. Beberapa 

komponen utama dari cane table yaitu : 

1. Meja tebu  

Sebagai tempat menampung tebu dari truk untuk mengatur jumlah tebu yang 

masuk ke conveyor tebu. 

2. Motor   

Sebagai penggerak rantai/chain dan cakar yang terdapat di meja tebu. 

3. Sprocket 

Sebagai tempat bertumpu dan berputarnya rantai. 

4. Rantai dan cakar 

Merupakan  alat yang menggerakan tebu sehingga tebu dapat di pindahkan 

menuju cane carrier. 

2.3. Poros  

Poros merupakan sebuah elemen mesin yang memiliki penampang 

berbentuk lingkaran dan berbentuk silinder memanjang. Poros memiliki fungsi 

utama sebagai penyalur tenaga atau daya dari putaran hingga poros juga dapat 

berputar. Poros juga dapat di katakan sebagai transmisi dari yang menggerakkan ke 

sebuah elemen yang akan di gerakkan.  

2.3.1 Macam–macam poros 

Poros merupakan sebuah elemen untuk mentransfer daya menurut 

pembebanan nya sebagai berikut : 
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1. Poros transmisi 

Poros ini di gunakan pada transmisi yang memperoleh beban puntir 

lentur atau beban puntir murni. Daya yang ditransmisikan melalui 

kopling,pully,rantai,sprocker dan lain-lain  menuju poros. 

2. Spindel  

Poros ini memiliki bentuk yang agak pendek, seperti poros utama 

yang terdapat pada mesin perkakas, yang dimana beban utama nya 

adalah beban puntiran.deformasi yang kecil merupakan Syarat yang 

harus di penuhi poros ini dan juga bentuk serta ukuran poros nya 

diharuskan di kerjakan secara teliti. 

3. Gandar  

Poros ini biasaynya terpasang di antara roda-roda kereta barang, 

yang dimana letak dari poros ini tidak mendapatkan beban puntir, dan 

juga tidak di perkenankan untuk berputar, disebut juga poros gandar. 

Poros jenis ini hanya menerima beban lentur. 

2.3.2 Hal -hal yang di perhatikan dalam merencanakan poros 

Yang perlu di perhatikan dalam merencanakan sebuah poros sebagai 

berikut : (Sularso,1994) 

1. Kekuatan poros 

Poros transmisi dapat mengalami hanya beban puntir atau lentur 

bahkan dapat mengalami gabungan antara puntir dan lentur. Namun bisa 

juga poros dapat mengalami beban tarik atau tekan seperti pada poros 

turbin dan lain lain. Poros harus di rencanakan dengan sangat kuat untuk 
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mampu menerima beban-beban seperti fatigue, bending, tumbukan dan 

lain-lain. 

2. Kekakuan poros 

Meski poros memiliki kekuatan cukup tinggi akan tetapi apabila 

defleksi puntiran yang terjadi sangat tinggi akan berakibat ketidak stabilan 

atau ccibrasi bahkan suara. Selain  kekuatan poros, kekakuan pada poros 

juga perlu di perhatikan dan  disesuaikan dengan mesin-mesin yang akan 

dilayani poros tersebut. 

3. Putaran kritis 

Jika sebuah mesin putaran nya ditingkatkan maka pada suatu harga 

putaran tertentu dapat mengakibatkan vibrasi yang sangat besar.putaran 

inilah yang dinamaka putaran kritis. Hal seperti ini bisa terjadi pada turbin, 

motor torak, dan lain-lain. Serta dapat mebuat kerusakan pada poros dan 

komponen lainnya. Oleh karena itu, dalam merencanakan sebuah poros 

harus disesuaikan sehingga putaran pada poros tidak melebihi dari putaran 

kritisnya. 

4. Korosi  

Material yang tahan terhadap korosi harus di pilih guna untuk 

menghindari korosi pada poros jika terkena fluida yang bersifat korosif. 

Poros yang dapat mengalami kapitasi, dan poros mesin yang tidak 

beroperasi dalam waktu yang lama, harus di lakukan perlindungan 

terhadap korosi. 
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2.3.3 Perhitungan poros 

Poros akan mengalami beban lentur dan sekaligus beban puntir, 

sehingga permukaan porosnya dapat mengakibatkan tegangan geser 

dikarenakan momen puntir dan tegangan lentur karena momen lengkung, maka 

untuk mencari daya  rencana porosnya dicari dengan rumus: 

𝑃𝑑= 𝑓𝑐𝑃(𝑘𝑊) 

Dimana: 

Pd = daya rencana (KW) 

Fc = factor koreksi 

P = daya nominal motor penggerak (KW) 

apabila momen rencana adalah  T  (kg.mm)  maka : 

𝑃𝑑= 
(𝑇/1000)(2𝜋𝑛1/60)

102
 

Sehingga  

𝑇 = 9.74𝑥105
𝑃𝑑

𝑛1
 

jika momen  rencana  T  (kg.mm) dibebankan pada sebuah diameter 

poros d (mm), maka tegangan geser (kg.mm2) yang terjadi adalah : 

𝜏 =
𝑇

(𝜋𝑑3/16)
=

5.1𝑇

𝑑3
 

  Maka daei persamaan diatas didapatkan rumus untuk mencari 

diameter proses 

ds =[(
5.1

τa
) √(𝑘𝑚 𝑥 𝑀)2 +  (𝑘𝑡 𝑥 𝑇)2]

1

3
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Gambar 2. 1 jenis bantalan 

Dimana : 

𝜏𝑎   = 𝜎𝐵/(𝑠𝑓1𝑥 𝑠𝑓2) 

Km = faktor koreksi momen lentur 

Kt   = faktor koreksi momen puntir 

2.4. Bantalan  

Fungsi bantalan adalah untuk menumpunya poros berbeban sehingga 

putaran yang di hasilkan dapat stabil dan halus, maka gesekan yang terjadi dalam 

batas yang aman dan umur pemakaian bantalan bisa lebih panjang. Bantalan harus 

kuat agar poros dapat  bekerja dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Hal yang diperhatikan dalam merencanakan bantalan radial 

1. Kekuatan bantalan 

Perbandingan  panjang dan diameter bantalan sangat penting,maka hal 

yang perlu di perhatikan pada pemilihan perencanaannya : 
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a. Jika perbandingan antara panjang dengan diameter semakin 

kecil,maka semakin rendah kemampuanya dalam menahan beban. 

b. Jika perbandingan panjang dengan diameter semakin kecil, maka 

semakin besar pula panas yang akan di timbulkan akibat gesekan. 

c. Jika perbandingan antara panjang dengan diameter semakin besar, 

maka semakin kecil kebocoran pelumas yang dapat terjadi. 

d. Jika perbandingan harga panjang dengan diameter terlalu besar, akan 

berakibat tidak meratanya tekanan yang di hasilkan. 

e. Jika perbandingan harga panjang dengan diameter berkurang, akan 

berakibat tidak meratanya pelumas pada permukaan bantalan. 

f. Jika perbandingan antara panjang dengan diameter semakin besar, 

maka dapat berakibat lapisan bantalan akan meleleh di karenakan 

temperatur bantalan juga akan semakin tinggi. 

2.4.2. Tekanan bantalan 

Tekanan pada bantalan merupakan beban radial yang di bagi dengan 

luasnya proyeksi bantalan, sehingga beban rata-rata yang di terima 

permukaan sama besarnya dengan tekanan bantalan. Jika ketelitian dan bahan 

pelumasnya lebih bagus pada permukaan bantalan, maka tekanannya pun 

akan semakin besar. 

2.4.3.  Motor  

Motor di gunakan sebagai tenaga penggerak yang akan menggerakan 

komponen komponen dalam sebuah rangkaian mesin. Penggunaan motor dapat di 

sesuaikan dengan daya yang akan di butuhkan oleh mesin tersebut,yaitu daya yang 

di butuhkan untuk cane table chain. 
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Dengan perhitungan daya sebagai berikut : 

N1 =  
T .  n

6120 . ƞ
 

Dimana : N : Daya motor 

T : Torsi 

n :  RPM 

2.5. Pully 

Pully merupakan sebuah elemen mesin yang fungsinya untuk meneruskan 

daya. Perkembangan yang terjadi di bidang penggerak pada berbagai mekanisme 

dengan menggunakan motor listrik membuat belt untuk alat penggerak jadi 

berukurang.hanya saja sifat elastisitas daya dari belt untuk menerima kejutan dan 

vibrasi pada saat transmisi membuat belt tetap di manfaatkan. 

Terdapat keunggulan dalam memakai pully : 

1. Pada pully bidang kontak nya besar, sehingga lebar pully bisa di kurangi 

karena tegangan pully biasanya lebih kecil. 

2. Dalam pengaplikasian nya pully tidak menimbulkan  bising . 

2.6. Sabuk – V 

Sabuk merupakan sebuah elemen mesin yang material nya dari karet dan 

berpenampang trapesium. Tenunan yang terdapat pada sauk dapat dipergunakan 

sebagai inti dari sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Dalam pengaplikasian 

nya sabuk akan di aplikasikan pada alur berbentuk V pula yang terdapat pada pully. 

Sabuk yang telah terpasang lebar pada bagian dalam nya akan bertambah besar di 

karenakan mengalami lengkungan. Di karenakan pengaruh gaya baji maka gaya 
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gesekan nya juga akan bertambah,sehingga menghasilkan transmisi daya yang 

besar pada tegangan yang rendah. Ini lah keuntungan dalam menggunakan sabuk V 

dibandingkan sabuk rata. 

2.6.1. Pemilihan pully 

pully sebagai elemen transmisi pemilihan nya dapat didasari oleh 

pertimbangan sebagai berikut : 

➢ Penggunaan sabuk tidak bersuara,lebih halus,sehingga akan 

mengurangi kebisingan. Di bandingkan roda gigi dan rantai. 

➢ dibandingkan dengan belt, Kecepatan putar yang terjadi pada transmisi 

sabuk lebih tinggi. 

➢ Jika terjadi gangguan pada salah satu elemen mesin karena sifat belt 

yang dapat selip , hal ini tidak dapat membuat kerusakan terhadap 

komponen lain. 

2.6.2. Perhitungan sabuk 

Panjang sabuk pulley 

L = 2 x C + 
𝜋

2
 x (dp + Dp) + 

1

4 𝑥 𝑐
 x (Dp – dp) 

  Dimana : dp = diameter pully kecil 

    Dp = diameter pully besar 

    C = jarak sumbu poros 

2.7. Gear  

gear adalah roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai digunakan untuk 

memindahkan  kecepatan dari motor,gear sangat cocok digunakan untuk kecepatan 

rpm rendah yang menerima beban yang berat dan tidak slip. 
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1. Pitch  

Pitch adalah jarak antara titik pusat roller rantai dan jarak tiap roller rantai. 

2. Diameter lingkaran pitch sprocket 

Diameter lingkaran pitch gear titik pusat roller chain dan yang membentuk 

sebuah garis lurus sebesar 1800 atau membentuk setengah lingkaran. 

2.7.1. Perhitungan gear 

Jumlah gigi ( Z ) 

Z  = 
𝑑

𝑚
    dimana : d  = lingkaran jarak bagi 

          m = modul 

Jarak bagi lingkaran ( t ) 

t = 
𝜋 𝑥 𝑑

𝑧
 

Diameter  lingkaran kepala ( dk ) 

dk = ( Z + 2 ) x m 

Diameter lingkaran kaki ( df ) 

df = ( Z – 2 ) x m 

Diameter lingkaran dasar ( dg ) 

dg = d cos α   dimana : α = sudut tekan  

Jarak antara gigi ( tb ) 

tb = m x π 

Tebal gigi ( b ) 
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b = 
𝑡𝑏

2
 

Lebar gigi ( B ) 

B = 10 x m 

2.8. Rantai  

Rantai merupakan pasangan dari sprocket yang menghubungkan 2 sprocket. 

Keuntungan memakai sistem transmisi yaitu kekuatan yang lebih kuat dan tidak 

terjadi selip. Berikut adalah ruus untuk menentukan rasio kecepatan rantai. 

Jenis-jenis rantai : 

1. Rantai housting dan hauling 

Penggunaan rantai housting dan hauling maksimal berada di kecepatan 

0.25 m/s , rantai housting dan hauling dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rantai 

dengan sambungan oval, dan rantai dengan sambungan rantai. 

2. Rantai conveyor 

Pada umumnya rantai conveyor digunakan pada industri besar untuk 

menghubungkan perpindahan barang secara berlanjut antar divisi di perusahaan 

tersebut. Ada 2 jenis rantai conveyor yaitu hook joint type dan closed joint type 

3. Rantai transmisi 

Rantai transmisi bertujuan untuk memindahkan daya yang terpisah oleh 

jarak antar poros yang tidak jauh. Rantai transmisi dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu : 

a. Bush chain 

b. Bush roller chain 

c. Silent chain 
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2.8.1. Perhitungan rantai 

Daya rencana ( pd ) 

Pd = fc x P   

dimana : fc = faktor koreksi 

P = daya (kw) 

Kecepatan rantai 

𝑣 =
𝜋. 𝐷. 𝑁

60
 

Dimana : 

D = diameter lingkarang pitch (m) 

N = Rpm 

Beban rencana ( F ) 

F = 
102 𝑥 𝑃𝑑

𝑣
    

dimana : v = kecepatan rantai (m/s) 

Panjang rantai  

Lp = 
𝑧1+𝑧2

2
+ 2𝐶𝑃 +  

[(𝑍1−𝑍2)/6.28]2

𝐶𝑃
 

Dimana : 

Lp = panjang rantai,dinyatakan dalam jumlah mata rantai 

z1  = jumlah gigi sprocket 1 

z2 = jumlah gigi sprocket 2 

C = jarak sumbu poros 
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 = C  = Cp x p 

     p = jarak bagi  

 


