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Seiring dengan perkembangan jaman Indutri ini memerlukan alat yang nantinya dapat 
mendukung kualitas dan mutu sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin 
meningkat. Pada UD. X, industri ini dalam memproduksi sepatu memerlukan suatu alat 

pengering yang dapat bekerja secara kontinu yang tidak banyak membutuhkan tenaga dan waktu, 
terutama pada tahap pengeringan lem. 

Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis merencanakan mesin pengering lem sepatu dengan 
sistem Belt Conveyor Dryer, karena Belt conveyor merupakan alat angkut yang sederhana yang 
terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda padat, suhu panas dan suhu dingin 

sekali pun. Dalam proses pengeringan ini bahan yang berupa sepatu yang telah diolesi lem 
diletakkan diatas belt yang bergerak masuk keruang pengeringan yang dialiri udara panas. Mesin 

pengering ini terdiri dari satu buah belt conveyor yang digerakkan oleh transmisi rantai rol dan 
roda gigi yang digerakkan oleh motor penggerak.  
Diawali dengan menghitung sedikit tentang beban pemanas dryer dan laju perpindahan panas 

dengan suhu yang telah ditetapkan industri sepatu yang rata – rata menggunakan suhu 65oC. 
kemudian merencanakan belt conveyor dan menghitung daya penggerak belt, selanjutnya 

menghitung perencanaan dimensi drum, idler roller, rantai roll dan sprocket, roda gigi, sabuk – V 
dan pully. 
Dengan kapasitas 714 pasang / jam dan suhu pengeringan 65oC dalam perhitungan diperoleh 

waktu pengeringan 2077,92 dt, panjang belt conveyor 3m, lebar belt 1m, daya penggerak 0,80 
kw, panjang drum 1100 mm, diameter drum 250 mm, panjang idler roller 1100 mm, diameter 

idler 194 mm, rantai rol dipakai nomor rantai 60, jumlah roda gigi (Z): Z1,Z3,Z5= 20 buah; 
Z2,Z4,Z6= 80 buah, sabuk –V dipakai tipe stndart nomor 57 dengan panjang 1448 mm.  

 


