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ABSTRAK

Jagung merupakan sala satu tanaman pangan di dunia yang terpenting, selain

gandum dan padi. Sebagai karbohidrat utama di Amerika tengah dan selatan,

jagung menjadi alternative sumber pangan di Amerika serikat. Penduduk

dibeberapa daerah di Indonesia juga menggunakan jagung sebagai pangan

pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga di tanam sebagai pakan

ternak, di ambil minyaknya (dari bulir), di buat tepung (dari bulir, dikenal dengan

istilah tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industry (dari tepung bulir

dan tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentose, yang dipakai sebagai

bahan baku pembuatan furfural. Namun kenyataan selain sebagai sumber

karbohidrat, jagung juga di olah sebagai jajan yang sangat di gemari oleh

masyarakat luas sebagai cemilan saat santai serta ngobrol. Namun demikian,

yidak sedikit orang merasa repot bahkan kesulitan ketika cemilan tersebut tidak

dijual di tokoh-tokoh maupun di warung kopi sekalipun. Maka dari itu kami

mendesain sebuah alat multifungsi yang berfungsi untuk mesin pemipil jagung.

(BPIJ gorontalo, badan pusatin jagung, 2011).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama pembangunan jangka panjang hingga skarang produk-produk

mesin industri menunjukan kemajuan sangat besar, baik segi volume maupun

keragaman produk yang di hasilkan. Perkembangan produk ini tidak hanya di

tandai dengan terpenuhnya kepentingan masyarakat, tetapi juga mengrah

kepada kemampuan dalam memasuki ekspor untuk meningkatkan devisa

Negara.

Komoditas pertanian di Indonesia cukup melimpah. Indonesia merupakan

salasatu penghasil jagung terbesar di Dunia. Hal ini banyak bergantung dari

sifat tanaman dan kemampuan petani dalam menangani hasil panennya.

Untuk itu penanganan paska panen hasil pertanian yang cepat harus di

maksimalkan, dengan maksud untuk mengurangi kerusakan maupun

penyusutan yang erat kaitannya dengan kualitas dan kualitas hasil olah atau

hasil akhir yang akan di pasarkan.

Seiring dengan kemajuan teknilogi  tepat guna banyak di temukan

teknilogi yang di ciptakan untuk mengolah hasil pertanian, hal ini disebabkan

olah meningkatnya hasil tani sehingga timbul lah mengolah hasil tani

tersebut sebelum di pasarkan, tujuannya tidak lain untuk meringankan dalam

pekerjaan.

Mesin penggiling jagung adalah sebuah mesin yang di gunakan untuk

memisahkan biji jagung dengan dongkolnya. Sebelum adanya mesin

penggiling jagung ini, pemisahan biji jagung dengan dongkolnya dilakukan



secara manual atau dalam kata lain dengan memipil jagung satu per satu

dengan menggunakan tangan, dan itu merupakan pekerjaan yang sangat

melelahkan.

Mesin penggiling jagung ini merupakan mesin yang menggunakan motor

listrik sebagai penggeraknya dan listrik sebagai sumber energinya. Dengan

adanya mesin ini pekerjaan penggilingan jagung jau lebih evektif dan evisien

yang di bandibgkaan secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan.

Namun skarang ini dengan kemajuan teknologi banyak skali di jumpai mesin

penggiling jagung di pasaran sangat bermanfaat bagi para petani jagung

dalam pengolahan hasil panennya mulai dari yang  sederhana, hingga yang

canggi. Mesin penggiling jagung ini biasanya dibuat  dari bahan yang tidak

karat, jika menggunakan bahan yang mudah karatan, sebaiknya dilakukan

pengecetan pada bagian tersebut, untuk menghindari terjadinya karat yang

dapat merusak bentuk fisik mesin.

Pada saat sekarang ini banyak terdapat berbagai cara untuk penggilingan

jagung, yang pada umumnya hanya terbatas seperti hal penggilingan sebagai

berikut:

1. Penggilingan dengan tangan (manual)

2. Penggilingan dengan mesin

Dalam hal ini pemprosesan buah jagung menbutukan waktu yang lama

dan hasil yang di peroleh sangat terbatas. Melihat dan meninjau masalah

yang di hadapi pemakai, maka penulis membuat suatu peralatan yang lebih

berguna dan evisien mempermudah dalam pengolahan buah jagung.



1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rancang bangun mesin penggiling

jagung diantara lain adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana desain spesifikasi dari mesin penggiling jagung yang tepat

guna?

b. Bagaimana merancang dan membangun setiap komponen utama mesin

penggiling jagung?

1.3 Tujuan

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi gelar

Sarjana Teknik pada fakultas Universitas Wijaya Putra Surabaya

b. Membuat alat yang bermanfaat untuk produksi rumah tangga

c. Menyelesaikan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)

d. Tersedianya bahan material yang bias di produksi untuk membuat mesin

penggiling jagung

1.4 Manfaat

Manfaat rancang bangun mesin penggiling jagung untuk produksi rumah

tangga ini antaralain adalah sebagai berikut:

a. Terciptanya sebuah teknologi baru dalam penerapan sistim produksi

mesin penggiling jagung yang di gunakan untuk keperluan di Indinesia.

b. Memberikan manfaat ekonomis, serta dapat menggunakan mesin

penggiling jagung secara indifidu

c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam membuat dan

terlibat banyak dalam proyek ilmiah

d. Memperkaya kehasana ilmu pengetahuan dalam pengembangan mesin

penggiling jagug



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis dasar perhitungan

2.1.1 Perhitungan poros

Apa bila poros hanya menerima beban momen punter atau torsi, maka

diameter dari poros dapat di hitung dengan persamaan torsi, yaitu:TJ = τr
Dimana:

T = Momen punter

J = Momen inersia polar penampang poros

τ = Tegangan geser

r = jari-jar poros

sedangkan momen inersiar polar untuk poros pejal adalah:

J = πd32
Sehingga di peroleh:T
π /32 = td/2 atau T = π16 x t x d



2.1.2 Perhitungan bantalan

Adapun analisa terhadap bantalan dilakukan untuk menghitung umur

bantalan berdasarkan beban yang diterimah oleh bantalan.

Perhitungan umur bantalan untuk setiap beban:

L = dimana L = Dalam jutaan putaran

C = FL Beban bantalan

= diaman a = 3 untuk bantalan peluran

a = 10/3 untuk bantalan rol

Tegangan geser maksimum :

σ + τ (kpsi)

2.1.3 Perhitungan sabuk

Sabuk-v sebagai penerus daya dari motor bensin ke poros dapat di hitung dengan

rumus:

a. Perbandingan transmisi

nn = dd
Dimana:n1 = putaran poros pertama (rpm)



n2 = putaran poros kedua (rpm)

d1 = diameter puli penggerak (mm)

d2 = diameter puli yang digerakan (mm)

b. Kecepatan sabuk

= . .. (m/s)

Dimana:v = kecepatan sabuk (m/s)d = diameter puli motor (mm)n = putaran motor bensin (rpm)

c. Panjang sabuk

L = 2c + π2 (dp + Dp) + 14. c (Dp − dp)
Dimana:

L = panjang sabuk(mm)

C = jarak sumbu poros(mm)

D1 = diameter puli penggerak(mm)

D2 = diameter puli poros(mm)



2.2  Komponen-komponen alat/mesin

2.2.1 Poros

Poros merupakan suatu bagian yang terpenting dari setiap mesin.

Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, dan berpendapang

bulat dimana terpasang elemen-elemen roda gigi, puli dan pemidahan daya

lainnya. Poros bias menerima beban-beban letur, terikan, tekan, atau putiran,

yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainya.

2.2.2 Bantalan

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpuk poros berbeban,

sehingga putaran dan gerak bolabaliknya dapat berlangsubg secara halus, aman,

dan tahan lama. Pada bantalan terjadi gesekan gelinding antara bagian yang

berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol

jarum dan rol bulat. Bantalan gelinding pada umumnya cocok untuk beban kecil

daripada bantalan luntur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Putaran

pada bantalan ini di batasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen

gelinding tersebut.



2.2.3 Motor bensin

Mesin ini berfungsi utuk memutar poros besi penggiling dan penggiling,

sumber penggerak utama dalam proses penggiling jagung

Daya motor dapat dihitung dengan menggunakan rumus:P = T x ω
Dimana :

T = Torsi [N.m]

P = Daya Mesin [Hp]

= Kecepatan

= 260
n = Putaran motor [rpm]

Maka daya rencana yang di butuhkan,pd = p x fc



Dimana :

= Daya yang dibutuhkan [Hp]

= Faktor koreksi

= Daya mesin [Hp]

2.2.4 Pulli

Jarak yang jau antara dua poros sering tidak memungkinkan transisi

lansung dengan roda gigi. Dalam hal demikian, cara tranmisi putaran atau daya

yang lain dapat di teruskan, dimana sebuah sabuk dibelikan sekeliling puli pada

poros. Tranmisi dengan elemen mesin dapat di golongkan atas transmisi sabuk,

transmisi rantai dan transmisi kabel atau tali. Dari macam-macam transmisi

tersebut, kabel atau tali hanya di ginakan untuk maksud yang khusus. Bentuk puli

adalah bulat dengan ketebalan tertantu, ditengah-tengah puli terdapat lubang

poros. Pada umumnya terbuat dari besi cor kelabu FC 20 atau FC 30, dan ada

pula yang terbuat dari baja.



2.2.5 Mur dan baut

Mur dan baut merupakan alat pengikat yang penting dalam suatu

rangkaian mesin. Untuk menjega kecelakaan dan kerusakan pada mesin,

pemilihan mur dan baut sebagai pengikat harus dilakukan dengan teliti untuk

mendapatkan ukuran yang  sesuai dengan beban yang diterimanya. Pada mesin

ini, mur dan baut di gunakan untuk mengikat beberapa komponen, antara lain:

a. Pengikat pada bantalan

b. Pengikat pada dudukan motor bensin

c. Pengikat pada puli.

Untuk menentukan jenis ukuran mur dan baut, harus memperhatikan berbagai

fakto seperti sifat gaya yang bekerja pada baut, cara kerja mesin, kekuatan

bahan, dan lain sebagainya. Adapun gaya-gaya yang bekerja pada baut dapat

berupa:

a. Beban statis aksial mur

b. Beban aksial bersama beban puntel

c. Beban geser



2.3 Prinsip kerja alat

Mesin penggiling jagung ini mempunyai fungsi utama yaitu sebagai

pemisah biji jagung dari dongkolnya. Mesin ini di buat sedemikian rupa untuk

mempermuda dalam proses penggilingan jagung.

Prinsip kerja mesin ini adalah dengan cara mendorong buah jagung kearah mata

penggiling yang digerakan oleh sebuah motor bensin dengan transmisi puli dan

sabuk serta sebuah poros. Dengan gerak putar tersebut dan bentuk mata

penggiling yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat memisahkan biji jagung

dari dongkolnya.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitan yang kami gunakan berupa metode obyektif, yaitu

kami melakukan penelitian dari percobaan percobaan dan data data yang kami

kumpulkan dan kami sesuaikan dengan proses yang kami kerjakan.

3.1 Konsep pembahasan
Mengulas analisa perhitungan daya motor dan penentuaan jenis motor

yang di pakai yang mampu merontokkan jagung dengan cepat dan seefisien

mungkin dengan kapasitas yang cukup besar.

3.2 Penentuan misi
Dalam rangka pembuatan tugas akhir ini kami menentukan misi dari awal,

yaitu pembuatan mesin yang berguna untuk masyarakat luas, tidak sekedar

industri atau golongan tertentu saja.
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3.4 Metode Pemilihan Motor Dan Perhitungan Daya Motor

3.4.1 Pemilihan Motor

Dalam merancang mesin dengan sumber penggerak motor, atau

sejenisnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih motor

penggeraknya. Motor penggerak pun memiliki berbagai macam jenis, seperti

motor pembakaran dalam, dan motor listrik. Motor pembakaran dalam seperti

mesin bensin atau spark ignition engine, dan mesin diesel atau compression

ignition engine. Motor listrik, seperti motor AC dan DC, motor stepper, motor

servo, dan lain-lain. Pemilihan dalam hal ini tergantung kebutuhan mesin dan

macam gerakan yang dibutuhkan. Dalam ulasan ini, saya tidak membahas

tentang pemilihan jenis ini, namun yang lebih umum, seperti kecepatan dan daya

motor, sesuai dengan pengalaman praktis saya dalam pekerjaan.

3.4.2 Motor dan Gearbox

Untuk beberapa merek motor, mereka selalu menawarkan produk

gearbox juga, atau sering disebut geared motor. Sebenarnya secara desain,

gearbox dan motornya dapat dipisahkan sehingga gearbox merek A dapat

dipasang dengan motor merek B, dengan menggunakan universal flange, atau

langsung dapat disambung jika memiliki posisi joining baut yang sama. Umumnya

informasi dalam katalog tentang motor ber-gearbox ini terdiri dari tipe geared

motor, daya motor, rasio gearbox, faktor keamanan, torsi output, dan kecepatan

output gearbox. Jika ingin mengganti motor dengan daya lebih besar dan

gearbox tidak diubah, pastikan flange penghubung antara gearbox dan motor

bersesuaian, dan juga perhitungkan ulang daya output yang dihasilkan (asumsi

daya output dan input sama, dengan perubahan kecepatan rotasi dan torsi

motor) apakah sudah sesuai dengan desain sebelumnya.



3.4.3 Nameplate Motor

Secara umum, informasi pada nameplate motor bisa menjelaskan

spesifikasi motor. Umumnya nameplate terdiri atas tipe motor dan gearbox,

rasio gearbox, dan daya motor. Penggantian motor dengan merek lain perlu

dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak supplier motor, dengan

memperhatikan desain mesin, kecepatan output dan daya yang dibutuhkan.

3.4.4 Menentukan Daya Motor

Daya motor sangat tergantung pada besar dan jenis beban yang dibawa

oleh mesin. Semakin besar beban yang ditanggung mesin, semakin besar daya

motor yang dibutuhkan. Beban yang dimaksud termasuk rugi gesekan transmisi,

dan juga impact saat loading beban. Satuan daya yang umum digunakan adalah

kiloWatt dan Horse Power.

3.4.5 Menentukan Kecepatan Motor

Umumnya tiap motor memiliki kecepatan tertentu sesuai dengan katalog.

Ada motor dengan 2800-an rpm, 1400-an rpm, dan 900-an rpm, tergantung

merek dan jenis motor. Yang terpenting adalah kecepatan output yang

dihasilkan. Dengan motor dan gearbox yang bersesuaian pada katalog atau

melalui perhitungan, kita dapat memperoleh kecepatan output gearbox. Sedang

kecepatan output tergantung pada kapasitas mesin. Kapasitas di sini adalah

seberapa banyak beban yang dipindahkan dalam satuan waktu. Semisal,

konveyor yang memindahkan botol dengan diameter 7 cm dengan kebutuhan

120 botol per menit, maka butuh pergerakan linear konveyor sebesar 840

cm/menit. Jika diameter efektif atau pitch diameter dari sprocket penggerak

sebesar 400 mm, maka dibutuhkan kecepatan putar output motor gearbox

sebesar kurang lebih 42 rpm atau revolutions per minute. Pengaturan kecepatan

output dapat dilakukadengan mengatur inverter motor untuk motor AC sampai

benar-benar diperoleh kecepatan motor yang diharapkan,



atau pengaturan governor atau sejenisnya untuk mengatur masukan bahan

bakar pada motor pembakaran dalam.

3.4.6 Perhitungan Umum Yang Digunakan

Secara umum perhitungan yang digunakan adalah turunan hukum

kekekalan energi. Daya output sama dengan daya input, dengan asumsi rugi-rugi

transmisi diabaikan.

P1 = P2

Jika P1 adalah daya input dan P2 adalah daya output. Sedang Daya adalah Usaha

dibagi Waktu. Usaha secara umum yang kita kenal adalah gaya kali jarak

perpindahan. Sehingga secara umum persamaan Daya adalah gaya kali jarak

perpindahan dibagi waktu yang dibutuhkan.

P = F.s/t

Jika s/t adalah kecepatan, maka persamaan di atas dapat menjadi berikut.

P = F.v

Jika pergerakan yang dialami adalah radial alias berputar, maka v atau kecepatan

linear diganti dengan ω atau kecepatan radial, sehingga persamaan menjadi

berikut.

P = F.r.ω

Di mana r adalah jari-jari efektif dari sprocket atau pulley penggerak mesin. Jika

gaya dikalikan dengan jari-jari, akan didapati torsi, sehingga persamaan menjadi

berikut.

P = T.ω



Dengan mensubstitusikan persamaan awal dengan persamaan di atas diperoleh

persamaan berikut.

T1.ω1 = T2.ω2

Persamaan di atas kurang lebih dapat digunakan untuk perhitungan

motor dengan asumsi tidak ada rugi transmisi. Di mana T1 adalah torsi input, ω1

adalah kecepatan rotasi input, T2 adalah torsi output, dan ω2 adalah kecepatan

rotasi output.

Untuk beberapa merek motor gearbox, mereka sudah memperhitungkan

dan menjelaskan torsi output dan kecepatan rotasi output. Jika informasi

tersebut sudah ada di katalog, lebih baik mengikuti perhitungan katalog dan

tidak menghitungnya kembali.

3.5 Pengkajian Motor Listrik

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana mengkaji kinerja motor

3.5.1 Efisiensi Motor Listrik

Motor mengubah energy listrik menjadi energy mekanik untuk melayani

bebean tertentu. Pada proses ini, kehilangan energy di tunjukan dalam Gambar



Efisiensi motor ditentukan oleh kehilangan dasar yang dapat dikurangi oleh

hanya perubahan pada rancangan motor dan kondisi operasi. Kehilangan dapat

berfariasi dari kurang lebih 2 persen hingga persen. Table 1 memperlihatkan

jenis kehilangan untuk motor induksi.

Tabel 1. Jenis Kehilangan pada Motor Induksi (BEE India, 2004)

Efisiensi motor dapat didefiniskan sebagai “Perbandingan keluaran daya motor

yang di gunakan terhadap keluaran daya totalnya”. Faktor-faktor yang

mempengaruhi efisiensi adalah:

a. Usia : Motor baru lebih efisien.

b. Kapasitas : Sebagaimana pada hamper kebanyakan  perlatan, efisiensi

motor meningkat dengan laju kapasitasnya.

c. Kecepatan : motor dengan kecepatan lebih tinggi biasanya lebih efisien.

d. Jenis : Sebagai contoh, motor kandang tupai biasanya lebih efisien

daripada motor cincin geser.

e. Suhu : motor yang didinginkan oleh fan dan tertutup total (TEFC) lebih

efisien dari pada motor Screen Protected Drip-Proof (SPDP)

Terdapat hubungan yang jelas antara efisiensi motor dan beban. Pabrik

motor membuat rancangan untuk beroperas pada beban 50-100 persen(%) dan

akan paling efisian pada beban 75 persen (%). Tetapi, jika beban turun dibawah

50 persen (%) efisiensi turun dengan cepat seperti gambar berikut.

Mengopersaikan motor di bawah laju beban 50 persen (%) memiliki dampak

Jenis kehilangan
Persentase kehilangan

total (100%)
Kehilangan tetap atau kehilangan inti 2

5Kehilangan variabel: kehilangan stator I2R 3

4Kehilangan variabel: kehilangan rotor I2R 2

1Kehilangan gesekan & penggulungan ulang 1

5Kehilangan beban yang menyimpang 5



pada faktor dayanya. Efisiensi motor yang tinggi dan faktor daya yang mendekati

sangat di inginkan pada opersai yang efisien dan untuk menajaga biaya rendah

untuk seluruh, tidak hanya motor.

Gambar Efisiensi Motor Beban Sebagian

(sebagai fungsi dari % efisiensi beban penuh) (US DOE)

Untuk Mengukur efisiensi motor, maka motor harus dilepaskan sambungannya

dari beban dan dibiarkan untuk melalui serangkaian uji,. Hasil dari uji tersebut

kemudian dibandingkan dengan grafik kinerja standar yang diberikan oleh

pembuatnya, jika tidak memungkinkan untuk memutuskan sambungan tersebut

motor dari beban, perkiraan nilai efisiensi didapat dari table khusus untuk nilai

efisiensi motor.

Lembar fakta dari US DOE

(www.eere.enrgy.gov/industry/bestpractice/pdfs/10097517.pdf) memberikan

tabel dengan nilai efisisensi motor untuk motor standar yang dapat digunakan

jika pabrik pembuatnya tidak menyesiakan data ini. nilai efisiensi disediakan

untuk:

a. Motor dengan efisiensi standar 900,1200, 1800, dan 3600 Rpm.

b. Motor yang  berukuran antara 10 hingga 300 HP

pada faktor dayanya. Efisiensi motor yang tinggi dan faktor daya yang mendekati

sangat di inginkan pada opersai yang efisien dan untuk menajaga biaya rendah

untuk seluruh, tidak hanya motor.

Gambar Efisiensi Motor Beban Sebagian

(sebagai fungsi dari % efisiensi beban penuh) (US DOE)

Untuk Mengukur efisiensi motor, maka motor harus dilepaskan sambungannya
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3.6 Beban Motor

3.6.1 Mengapa mengkaji beban motor

Karena sulit untuk mengkaji efisensi motor pada kondisi operasi yang

normal, beban motor dapat diukur sebagai indikator efisiensi motor. Dengan

meningkatnya beban, factor daya efisiensi motor bertambah sampai nilai

optimumnya pada sekitar beban penuh.

3.6.2 Bagaimana mengakaji beban motor

Persamaan berikut digunakan untuk menentukan beban:= 0,7457
Dimana :

n = Efisiensi operasi motor dalam %

HP = Name plate untuk HP

Beban = Daya yang keluar sebagai % laju daya

Pi = Daya tiga fase dalam kW

Survei beban motor dilakukan untuk mengukur beban opersai berbagai

motor diseluruh pabrik. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi motor yang

terlalu kecil. (mengakibatkan motor terbakar) atau terlalu besar (mengakibatkan

ketidak efisiensian). US DOE merekomendasikan untuk melakukan survei beban

motor yang beropersai lebih dari 1000 jam per tahun. Terdapat tiga metode

untuk menentukan beban motor bagi motor yang beropersai secara individu:

a. Pengukuran daya masuk : metode ini menghitung beban sebagai

perbandingan antara daya masuk (diukur dengan alat analisis daya) dan

nilai daya pada pembebanan 100 Persen (%).



b. Pengukuran jalur arus : beban ditentukan dengan membandingkan

amper terukur (diukur dengan alat analisis daya) dengan laju amper.

Metode ini digunakan bila faktor daya tidak diketahui dan hanya nilai

amper yang tersedia. Juga direkomendasikan untuk menggunakan

metode ini bila persen(%) pembebana kurang dari 50 persen (%)

c. Metode slip : beban ditentukan dengan membandingkan slip yang

terukur bila motor beroperasi dengan slip untuk motor dengan beban

penuh. Ketelitian metode ini terbatas namun dapat dilakukan dengan

penggunaan tachometer (tidak perlukan alat analisis daya).

Karena pengukuran daya masuk merupakan metode yang paling umum di

gunakan, maka hanya metode ini yang dijelaskan  untuk motor tiga fase.

3.6.3 Pengukuran daya masuk

Beban diukur dalam dua tahap.

Tahap 1. Menentukan daya masuk dengan menggunakan persamaan berikut:

= √31000
Dimana :

Pi = Daya tiga fase dalam kw

V = RMS (akar kwadrat rata-rata) tegangan,nilai tengah garis ke garis 3 fase

I = RMS arus, nilai tengah 3 fase

PF = Faktor daya dalam decimal

Alat analisis daya dapat mengukur nilai daya secara langsung. Industri



yang tidak memiliki alat analisis daya dapat menggunakan multi-meters atau

tong-testers untuk mengukur tegangan, arus dan faktor daya untuk menghitung

daya yang masuk.

Tahap 2. Menentukan nilai daya dengan mengabil nilai plat nama/nameplate

atau dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

P = hp x 0,7457n
Dimana :

Pr = Daya masuk pada beban penuh dalam kw

HP = Nilai HP pada nameplate

nr = Efesiensi pada beban penuh (nilai pada nameplate atu dari table eefesiensi

motor)



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam proses pembuataan mesin tersebut kita bisa melihat kalau mesin

ini sangat penting dan berguna bagi para petani jagung dan kita bisa

mengembangkan mesin tersebut dengan menambahkan alat penggiling jagung.

4.2 Saran

Mesin tersebut masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya suara

yang lumayan keras karena adanya putaran dari roda gigi dan beberapa bahan

jagung terkadang keluar dari jalur pembuangan tongkol.
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