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RINGKASAN 

 
Alen-alen telah dikenal sebagai makanan khas daerah Trenggalek. 

Makanan ini biasanya dijadikan sebagai makanan ringan karena rasanya yang 
tradisional membuat tidak cepat bosan. Sifat sepesifikasi ini membuat alen-alen 
memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dalam skala yang lebih 
besar dan bervariasi. Tahap pengolahan dari pembuatan adonan hingga 
penggorengan masih memanfaatkan tenaga manusia, khususnya pada pembuatan 
bulatan-bulatan kecil seperti cincin-cincin yang membutuhkan waktu cukup lama. 
Kondisi ini menjadikan produksi alen-alen tidak dapat berkembang karena para 
produsen hanya membuat alen-alen berdasarkan pesanan saja. Sehingga peranan 
teknologi pada kondisi seperti di atas sangat  diperlukan, untuk mengembangkan 
UKM produsen alen-alen. Yang mana dengan adanya penerapan teknologi ini 
para produsen tidak hanya memproduksi alen-alen yang dipesan, akan tetapi dapat 
menjualnya sendiri lansung pada konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat mesin pencetak alen-alen. Dengan 
adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan kepada masyarakat 
khususnya warga Trenggalek yang banyak mempunyai usaha produksi alen-alen, 
sehingga meningkatkan kapasitas produksi alen-alen. 

Waktu pelaksanaan pembuatan mesin pencetak alen-alen ini dilakukan  di 
Workshop Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri, Jurusan Teknik Pertanian, 
Universitas Brawijaya. Pembuatan alat ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 
2010 sampai dengan 19 Agustus 2010. 

Hasil pengamatan dari rancangan awal mesin pencetak alen-alen, ternyata 
kurang sempurna karena adonan yang keluar dari cetakan ketika dipotong melekat 
pada pisau pemotong, selanjutnya dilakukan perubahan rancangan. Dari 
rancangan pertama dapat diambil kesimpulan bahwa pisau pemotong belum 
bekerja secara optimal, sehingga dilakukan perubahan rancangan dengan merubah 
bentuk pisau pemotong dan poros pisau. 

Pada rancangan semula mesin pencetak alen-alen ini dirancang untuk 
membuat alen-alen dengan mekanis, akan tetapi pisau pemotong pada mesin 
pencetak alen-alen ini belum berfungsi dengan baik. Sehingga pemotongan alen-
alen dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan memotong adonan yang sudah 
dicetak dengan menggunakan pisau dapur dan adonan dapat berbentuk cincin. 
 
 
 
Kata Kunci : Rancang Bangun, Alen-alen, Cetakan 
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SUMMARY 

 
Alen-alen known as Trenggalek's regional food. This food usually used as 

snacks because it's traditional taste not make bored quickly. This specification 
make alen-alen has excellent prospects to develop in a larger scale and varied. 
Processing stage from making the dough to the frying pan still use human power, 
especially in the manufacture of small dots like the rings that take a long time. 
This condition makes the production of alen-alen can not develop because the 
producers only make alen-alen if they get an order only. So the role of technology 
in the condition as above is necessary to develop the small  business alen-alen 
manufacturers. Which by the application of this technology, the manufacturers not 
only produce alen-alen when they got order, but to sell directly to consumers. 
 This study aims to create the alen-alen's molder. The results of this 
research are to be applied to the community especially people in Trenggalek 
which had a lot of alen-alen's production business, hopefully will increasing alen-
alen's production capacity. 
 The manufacture of alen-alen molder was conducted on Mechatronic's 
Tools and Machine Agroindustry Workshop, Department of Agricultural 
Engineering, Brawijaya University. The making the mold is held on March 5, 
2010 to August 19, 2010. 

The observation of the preliminary draft alen-alen's molder was less than 
perfect because the dough which out from the molder when attached to the knife 
cut, further design changes are made. From the first draft can be concluded that 
the cutting blades do not work optimally, so that design changes are made by 
changing the shape cutter knife blade and shaft. 
 The observation of the preliminary draft alen-alen's molder was less than 
perfect because the batter which out from the molder when they cut was sticky to 
the blade, so we make changes to the draft. From the first draft can be assume that 
the cutting blades do not work optimally, so that design changes are made by 
changing the shape cutter knife blade and shaft. 

In its original draft Alen Alen printer engine is designed to make alen-
alen's molder, but the cutting blades on the alen-alen molder is not functioning 
properly. So alen-alen cutting done manually by cutting the dough that has been 
printed using a kitchen knife and dough can be shaped ring. 
 
 
 
Keyword : Design, Alen-alen 
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DAFTAR SIMBOL 
 
 

Simbol Keterangan Satuan Nomor 
Persamaan 

D1 Diameter puli penggerak mm 1,2,3 

D2 Diameter puli yang 
digerakkan 

mm 1,2,3 

n1 Putaran poros penggerak rpm 1 

n2 Putaran poros yang 
digerakkan 

rpm 1 

Δ  gerakan lambat elastik - 1 

A’ Jarak poros mm 2 

L Panjang belt mm 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Alen-alen telah dikenal sebagai makanan khas daerah Trenggalek. 

Makanan ini biasanya dijadikan sebagai makanan ringan karena rasanya yang 

tradisional membuat tidak cepat bosan. Sifat sepesifikas ini membuat alen-alen 

memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dalam skala yang lebih 

besar dan bervariasi.  

Di Trenggalek produsen alen-alen semuanya adalah UKM (Usaha Kecil 

Menengah) dan rata-rata para produsen hanya memiliki karyawan 3 orang, 

sehingga untuk memproduksi alen-alen, para produsen masih menggunakan cara 

tradisional. Tahap pengolahan dari pembuatan adonan hingga penggorengan 

masih memanfaatkan tenaga manusia, khususnya pada pembuatan bulatan-bulatan 

kecil seperti cincin-cincin yang membutuhkan waktu cukup lama.  

Kondisi ini menjadikan produksi alen-alen tidak dapat berkembang karena 

para produsen hanya membuat alen-alen berdasarkan pesanan saja, yang mana 

para pemesan biasanya adalah mereka yang menjual aneka makanan khas 

Trenggalek termasuk alen-alen, dengan demikian UKM-UKM produsen alen-alen 

ini tidak bisa berkembang secara cepat, karena terbentur dengan modal yang pas-

pasan dan belum adanya penggunaan teknologi yang moderen dalam produksi 

alen-alen. Peranan teknologi pada kondisi seperti di atas sangat  diperlukan, untuk 

mengembangkan UKM produsen alen-alen, yang mana dengan adanya penerapan 



 

teknologi ini para produsen tidak hanya memproduksi alen-alen yang dipesan, 

akan tetapi dapat menjualnya sendiri lansung pada konsumen.  

Keadaan tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian dengan memodifikasi alat penggiling daging untuk 

dijadikan mesin pencetak alen-alen. Pembuatan mesin ini dikarenakan pada proses 

tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dengan adanya mesin 

ini dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan. 

Rancangan mesin pencetak alen-alen ini memiliki prinsip kerja yang sama 

dengan alat penggiling daging manual, dimana menggunakan screw konveyor 

untuk mendorong adonan yang masuk dari hopper menuju cetakan yang 

berbentuk cincin. Mesin ini menggunakan penggerak motor listrik, karena 

memiliki putaran yang konstan, sehingga dengan adanya mesin ini dapat 

mempersingkat waktu yang dibutuhkan dan meningkatkan produksi alen-alen bagi 

UKM produsen alen-alen. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat mesin pencetak alen-alen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan kepada masyarakat 

khususnya warga Trenggalek yang mempunyai usaha produksi alen-alen untuk 

meningkatkan kapasitas produksi alen-alen. 

 

 



 

1.5. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini ditekankan pada rancangan fungsional mesin pencetak alen-

alen. 

2. Penelitian ini tanpa membahas pengujian performansi mesin. 

3. Penelitian ini tanpa membahas analisis finansial. 

4. Tidak mempertimbangkan komposisi bahan-bahan alen-alen yang dicetak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Alen-Alen 

 Alen-alen telah dikenal sebagai makanan khas daerah Trenggalek. 

Makanan ini biasanya dijadikan sebagai makanan ringan karena rasanya yang 

tradisional dan  membuat tidak cepat bosan. Sifat spesifik ini membuat alen-alen 

memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dalam skala yang lebih 

besar dan lebih bervariasi. Kemungkinan pengembangan ini didukung juga oleh 

peluang besar berupa adanya sejumlah tempat pariwisata di Trenggalek. 

Pariwisata tersebut bisa menjadi salah satu pasar yang menjadi perantara bagi 

wisatawan untuk berbelanja alen-alen sebagai oleh-oleh khas Trenggalek yang 

relatif lebih murah (Susanti dkk, 2009). 

Alen-alen terbuat dari bahan dasar singkong yang telah dihaluskan 

menjadi tepung tapioka. Secara biologi singkong (Manihot utilissima) dapat 

dijadikan sebagai salah satu asupan karbohidrat selain beras karena memiliki 

kandungan gizi yang terdapat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Alen-alen  

 

 

 



 

 Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Singkong 

No  Kandungan Zat Gizi Volume 

1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Air 
Energi 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Serat 
Abu 
Kalsium 
Fosfor 
Besi 

61.4 g 
154 kkal 
1.0 g 
0.3 g 
36.8 g 
0.9 g 
0.5 g 
77 mg 
24 mg 
1.1 mg 

Sumber: Susanti dkk,2009. 

Berdasarkan sajian nilai gizi pada tabel di atas, alen-alen masih dapat 

dikategorikan dalam salah satu makanan ringan yang memiliki kandungan gizi 

dan dapat dikonsumsi sebagai salah satu makanan sehat ( Susanti dkk, 2009). 

2.1.1 Cara Membuat Alen-Alen 

Proses pembuatan alen-alen kelihatannya  begitu mudah. Tetapi apabila 

tidak memiliki pengalaman yang cukup maka rasa alen-alen akan mengecewakan. 

Langkah pertama dalam pembuatan alen-alen, tepung tapioka yang merupakan 

bahan baku dari alen-alen direbus terlebih dahulu dengan air secukupnya, 

selanjutnya diberi bumbu berupa bawang putih, garam, dan pewarna yang terbuat 

dari air kunyit dan diaduk supaya bumbu dan pewarna dapat tercampur dengan 

merata, hingga adonan terasa kenyal dan setengah matang, selanjutnya adonan 

diangkat dan didinginkan. 

Proses selanjutnya adonan yang masih terasa hangat digiling dengan 

tangan untuk mendapatkan lonjoran kecil. Proses ini merupakan proses yang sulit 

karena dituntut untuk menghasilkan lonjoran yang besarnya seragam. Setelah itu 



 

lonjoran tersebut dibentuk cincin kecil-kecil yang selanjutnya digoreng dan diberi 

rasa yang beraneka ragam 

2.2. Pendekatan Desain 

2.2.1 Pulley dan Tranmisi Sabuk-V 

 Puli adalah suatu komponen mesin yang berfungsi sebagai tempat 

dudukan sabuk untuk memindahkan daya dan putaran. Diameter puli digunakan 

untuk alur sabuk, sedangkan diameter dalamnya digunakan untuk pemasangan 

pada poros. Puli yang digunakan untuk penggerak memiliki dua macam yaitu; puli 

datar (flat pulley), dan puli mahkota (pulley-V) (Susanto dkk, 2008). 

 Pulley bersama-sama dengan belt merupakan salah satu elemen mesin 

yang berfungsi untuk memindahkan daya. Secara garis besar belt digolongkan 

menjadi dua yaitu flat belt dan v-belt. Belt akan dipasang menghubungkan dua 

atau lebih pulley yang berpenampang silinder. Berdasarkan jenis belt maka pulley 

juga dibedakan menjadi dua yaitu flat belt pulley dan v-belt pulley. Pada v-belt 

pulley terdapat gove berbentuk V dimana gove ini akan ditempati oleh belt. 

(Sularso dan Suga, 1997). 

 

Sabuk-V terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. 

Tenunan tetoron atau semacamnya dipergunakan sebagai inti sabuk untuk 

membawa tarikan yang besar. Sabuk-V dibelitkan dikeliling alur puli yang 

berbentuk V pula. Bagian sabuk yang sedang membelit pada puli ini mengalami 

lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekan 

juga akan bertambah karena pengaruh bentuk baji, yang akan menghasilkan 



 

transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Hal ini merupakan 

salah satu keunggulan sabuk-V dibanding dengan sabuk rata (Sularso dan Suga, 

1997).  

Gambar 2 . Kontruksi Sabuk-V (Sularso dan Suga, 1997) 

 Sabuk dari bahan lentur yang merupakan ban yang bergerak melalui dua 

roda tranmisi atau lebih merupakan cara sederhana dalam pemindahan daya pada 

peralatan usaha tani. Sabuk atau ban penggerak dapat dipakai melalui beberapa 

roda tranmisi pada sumbu-sumbu sejajar dengan pola yang rumit. Roda tranmisi 

dapat berbentuk pipih atau berbentuk V (Smith, H.P dan Wilkes, 1990) 

Gambar 3. Macam Sabuk Tranmisi Daya (Smith, H.P dan Wilkes, 1990) 



 

Keterangan gambar 3 : 
A) Sabuk-V standar (berlapis tunggal dan banyak).    
B) Sabuk-V unggul (berlapis tunggal dan banyak).   
C) Sabuk-V penampang pendek. 
D) Sabuk-V tugas ringan (tipe-L). 
E) Sabuk-V sempit.  
F) Sabuk-V sudut besar.  
G) Sabuk-V putaran variable. 
H) Sabuk gigi penampang pendek. 
I) Sabuk segi-enam. 
J) Sabuk bergigi (sabuk gilir).  
K) Sabuk berusuk banyak.  
L) Sabuk berlapis kulit dan nilon. 
M)  

Besarnya diameter puli yang digerakkan, menurut Dobrovolsky (1986) 
adalah : 
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 Jarak antara dua poros yang dihubungkan dengan tranmisi V-belt 

dipengaruhi oleh diameter puli yang digerakkan yaitu (Sularso dan Suga, 1997) 
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 Panjang V-belt menurut Dobrovolsky (1986) adalah : 
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Gambar 4. Ukuran penampang Sabuk-V (Sularso dan Suga, 1997) 



 

2.2.2 Pisau Pemotong 

 Pisau potong adalah alat potong yang berfungsi sebagai pemotong bahan 

yang memiliki peranan penting. Pemilihan bahan pisau merupakan hal penting. 

Baja dan kandungan karbon tinggi menghasilkan sisi pemotong yang baik, namun 

kekuatannya tidak sebanding dengan umur pemakaian pada kurun waktu yang 

lama. Baja campuran, seperti mangan atau baja chromium-molybdenum, memiliki 

harga yang lebih mahal tetapi sebanding dengan umur pemakainnya (Regalado, 

1993) 

2.2.4 Rangka 

 Rangka adalah bagian yang memberikan bentuk dan kekuatan pada badan 

alat secara keseluruhan sehingga diperoleh kontruksi yang kokoh. Peralatan 

mekanik lain seperti motor, sistem tranmisi dan perlengkapan yang lain 

ditempatkan pada rangka (Budiarjo, 1998). 

Menurut Daryanto (1987), persyaratan-persyaratan untuk membuat rangka 

antara lain: 

1. Konstruksi harus kuat, dapat menahan beban yang berat pada saat alat 

diam maupun dalam kondisi gerak. 

2. Harus kuat dan kaku sehingga perlengkapan yang terletak pada rangka 

tidak bergeser saat alat dioperasikan. 

Selain itu kerangka harus ringan dan kuat serta kekuatan sambungan yang 

menyusun rangka harus cukup kuat untuk menahan beban dari alat, biasanya 

penguatan sambungan dari rangka dilakukan dengan pengelasan. Untuk 



 

memperoleh kekuatan yang diperlukan, rangka dibuat dari baja dalam bentuk 

penampang U atau model kotak (box) ataupun bentuk pipa (Daryanto, 1987). 

 

2.3 Motor Penggerak 

 Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Perubahan energi yang terjadi, efisiensinya lebih dari 90% dari sumber 

energi ke dalam motor yang dirubah dalam kerja. Motor dibuat dengan ukuran 

farisai yang besar, dari motor yang mempunyai daya kecil yang digunakan dalam 

aplikasi alat sampai desain baru yang mencapai 100.000 horse power (HP). Motor 

rata-rata dapat mengirimkan powernya tanpa terjadi kelebihan panas 

(Anglin,1992). 

 Sumber energi, yang bias berupa DC (arus searah, yang tak berubah 

arahnya) atau arus AC (arus bolak-balik, yang secara konstan membalik arahnya) 

memberikan suatu daya kepada sirkuit listrik (Mottershead,1992) 

 

Gambar 5. Motor Listrik  

  Motor listrik dapat dibedakan menjadi motor listrik arus searah dan motor 

listrik arus bolak-balik. Motor arus searah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

susunan kerangka magnet dan susunan dinamo. Putaran dinamo dalam medan 



 

magnet dapat bereaksi dihubungkan dengan kabel pembawa arus. Kebanyakan 

medan magnet motor dibuat elektromagnet, supaya lebih kuat dari pada magnet 

permanen. Energi yang mengalir pada elektromagnet datang dari sumber yang 

menyuplai arus menuju dinamo. Sedangkan motor arus bolak-balik lebih banyak 

penggunaannya dibandingkan motor arus searah, sebab perusahaan lebih banyak 

menggunakan power listrik arus bolak-balik. Motor arus bolak-balik banyak 

digunakan, antara lain pada pengering pakaian, penghisap debu, dan mesin cuci. 

Hampir semua arus searah digunakan dalam mobil dan sepeda motor 

(Anglin,1992). 

2.4 Diskripsi Alat Yang Akan Dikonstruksi 

Rancangan mesin pencetak alen-alen ini menggunakan alat penggiling 

daging tipe manual yang dimodifikasi pada bagian pengeluaran dengan 

menambahkan cetakan alen-alen dan pisau. Mesin ini memiliki prinsip kerja yang 

sama dengan alat penggiling daging manual, dimana bahan atau adonan yang 

masuk melalui hopper akan didorong keluar oleh screw konveyor menuju cetakan 

yang berbentuk cincin. Cetakan alen-alen dapat dilihat pada Gambar 6. 

Di depan cetakan dipasang sebuah pisau berbentuk bintang dengan 6 

cabang disesuaikan dengan banyaknya cetakan yang berjumlah sama. Pisau ini 

dipasang pada poros screw konveyor. Pisau pemotong akan berputar memotong 

adonan yang keluar dari cetakan yang digerakkan oleh motor listrik dan memiliki 

kecepatan putaran 70 rpm. Pisau dengan rancangan tersebut ditujukan untuk 

memotong adonan yang keluar dari cetakan dengan ketebalan yang seragam.  



 

Mesin pencetak alen-alen ini menggunakan penggerak motor listrik arus 

bolak-balik dengan tenaga 0,25 KW. Penggunaan motor listrik dikarenakan motor 

listrik memiliki putaran yang konstan. Penerusan daya yang digunakan dari motor 

listrik menuju cetakan berupa puli dan sabuk-V. 

Pada rancangan mesin ini, alat penggiling daging yang telah dimodifikasi, 

dipasang pada rangka dengan pengeluaran menghadap ke bawah. Hal ini 

dimaksudkan agar alen-alen yang sudah tercetak nantinya akan jatuh dengan 

posisi horisontal, sehingga alen-alen yang dicetak tetap berbetuk bulat seperti 

cincin, sehingga didapatkan bentuk dan ukuran yang seragam. 

Cara kerja dari mesin pencetak alen-alen ini adalah adonan yang 

dimasukkan melalui hopper akan ditekan  oleh screw konveyor pada cetakan yang 

ada di ujung screw konveyor. Selanjutnya adonan yang keluar dari cetakan akan 

berbentuk cincin dan dipotong dengan menggunakan pisau yang berputar, 

sehingga mendapatkan ketebalan yang sama. Alen-alen yang yang keluar dari 

cetakan ditampung pada nampan dan siap untuk digoreng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2010 sampai dengan bulan 

Agustus 2010 yang bertempat di Laboratorium Workshop dan Mekatronik serta 

Laboratorium Daya dan Mesin  Jurusan Keteknikan Pertanian. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pisau pemotong, berfungsi untuk memotong bahan baku agar diperoleh 

ukuran yang seragam. 

2. Poros atau as, berfungsi untuk meneruskan daya yang berasal dari motor. 

3. Puli berfungsi untuk meneruskan tenaga dan mengurangi putaran. 

4. V-belt berfungsi untuk meneruskan tenaga dari motor penggerak ke poros 

ulir  dan pisau pemotong. 

5. Baut berfungsi untuk menyatukan bagian rangka dengan komponen mesin. 

6. Kawat las berfungsi untuk memperkuat sambungan dari rangka. 

7. Cat digunakan untuk melapisi besi kerangka yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya karat. 

 Alat yang digunakan dalam memodifikasi alat penggiling daging menjadi 

mesin pencetak alen-alen antara lain : 

1. Mesin pemotong plat : Berfungsi untuk memotong plat. 

2. Gerinda : Untuk menghaluskan sisa potongan plat maupun sisa las. 

3. Mesin bor : Untuk melubangi plat. 

4. Mesin las : Untuk menyambung antar plat. 



 

5. Elektroda : Perlengkapan mesin las 

6. Meteran : Untuk mengukur panjang plat yang akan dipotong. 

7. Kuncipas : Untuk mengencangkan baut. 

3.3 Rancangan Alat 

3.3.1 Rancangan fungsional 

1. Kerangka 

Kerangka berfungsi sebagai penyangga atau tempat berdirinya alat dan 

juga sebagai tempat melekatnya komponen-komponen mesin. Dengan rancangan 

kerangka yang kuat memungkinkan mesin dapat disanggah dengan baik sehingga 

kinerja dari mekanisme alat dapat berjalan dengan baik. 

2. Sistem Tranmisi 

Untuk penyalur daya digunakan pulley dan v-belt. Untuk mengatur putaran 

ke silinder digunakan perbandingan pulley dan menghitung rasio kecepatan pulley 

dapat menggunakan persamaan 1. 

3. Cetakan 

Cetakan digunakan untuk membentuk adonan menjadi bentuk yang 

seragam. 

4. Pisau Pemotong 

Pisau berfungsi untuk alat pemotong adonan yang sudah dicetak sehingga 

berbentuk cincin kecil. 

3.3.2 Rancangan Struktural 

1. Kerangka 



 

Untuk dapat menahan beban motor dan cetakan alen-alen, bahan yang 

digunakan sebagai kerangka adalah besi siku 4 x 4 dengan dimensi 60 cm x 30 

cm x 50 cm. Penyambungan konstruksi dilakukan dengan cara dilas pada 

bagian yang telah ditentukan. Pada sisi bagian atas dari kerangka diberi 

lubang-lubang untuk baut sebagai tempat dudukan  alat cetakan. 

2. Sistem Transmisi 

Sistem transmisi berupa sabuk V yang terbuat dari karet mempunyai 

penampang trapesium dan panjangnya disesuaikan dengan jarak motor. 

Sedangkan puli yang digunakan sebanyak dua buah dengan diameter masing-

masing 3 inci dan 6 inci. 

3. Cetakan 

Cetakan yang digunakan terbuat dari besi berbentuk silinder dengan 

diameter 8 cm dan tebal 0.92 cm, terdapat 6 lingkaran kecil bebentuk cincin 

sebagai cetakannya dengan dimensi diameter luar 1cm dan diameter dalamnya 

0.39 cm. 
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Gambar 6. Cetakan Alen-Alen 



 

4. Pisau Pemotong 

Pisau yang digunakan merupakan pisau berbahan baja dengan bentuk 

seperti bintang bercabang 6. Hal ini dimaksudkan untuk memotong adonan 

pada tiap-tiap cetakan. 

3.5 Diagram Alir Penelitian 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DESKRIPSI ALAT HASIL PERANCANGAN 

Seperti disebutkan pada bab III, mesin pencetak alen-alen yang dirancang 

dan dikonstruksikan dalam penelitian ini mempunyai beberapa bagian utama yang 

mendukung operasional kerjanya, antara lain motor penggerak, sistem rangka 

(frame), sistem transmisi, cetakan, dan pisau pemotong.  Dalam proses 

pembuatannya ada beberapa bagian yang mengalami perubahan dari rancangan 

awal seperti perubahan pada bentuk dan bahan pisau pemotong adonan yang 

semula pisau ditempatkan satu poros dengan screw konveyor, pada akhirnya 

dilakukan beberapa modifikasi yang salah satunya pisau pemotong diletakkan 

pada poros sendiri. Hasil rancangan alat secara lengkap beserta spesifikasinya 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

4.1.1 Kerangka (frame) 

Kerangka merupakan salah satu bagian utama yang berfungsi untuk 

menopang mesin pencetak alen-alen. Kerangka ini terbuat dari besi siku 4X4 

dengan ketebalan 3 mm, keunggulan besi siku dengan ukuran ini mudah 

diperoleh di toko besi dan bangunan serta cukup kuat untuk dijadikan 

kerangka. Pemilihan besi siku dengan ukuran tersebut karena kerangka yang 

dibuat harus dapat menopang sistem penggerak (motor listrik) dan sistem 

transmisi (pulley), sehingga dipilih ukuran tersebut. Secara keseluruhan 

pembuatan kerangka ini tidak mengalami perubahan dari perencanaan awal, 



 

hanya ada penambahan as dan bantalan untuk memodifikasi letak pisau 

pemotong. Dari segi fungsional hasil pembuatan kerangka ini sesuai dengan 

pernyataan Daryanto (1987), bahwa fungsi kerangka adalah untuk memberi 

bentuk dan kekuatan secara keseluruhan sehingga diperoleh konstruksi yang 

kokoh. Dalam pengamatan yang dilakukan kerangka dapat berfungsi dengan 

baik pada saat alat bekerja, secara visual dapat diketahui bahwa kerangka 

mampu menopang bagian-bagian mesin pencetak alen-alen dengan baik dan 

kokoh. 

 

Gmabar 7. Kerangka Mesin Pencetak Alen-Alen 

4.1.2 Sistem Transmisi 

Sistem transmisi yang digunakan pada mesin pencetak alen-alen ini 

adalah sistem transmisi sabuk dan puli. Puli yang digunakan memiliki 

diameter 3 inchi dan 6 inchi, pemilihan puli dengan diameter tersebut 

mengacu pada ketersediaan puli yang ada di pasaran dan sabuk V yang 

digunakan yaitu sabuk V dengan seri A74 dan  A44. Dari hasil pengamatan 



 

dapat diketahui bahwa sistem transmisi dapat bekerja dengan baik tanpa ada 

kendala. 

 

Gambar 8. Sistem Transmisi Mesin Pencetak Alen-Alen Sesuai Rancangan 

 

Gambar 9. Sistem Transmisi Mesin Pencetak Alen-Alen Setelah Dimodifikasi 

4.1.3 Cetakan Alen-Alen 

Cetakan yang digunakan terbuat dari besi berbentuk silinder dengan 

diameter 8 cm dan tebal 0.92 cm, terdapat 6 lingkaran kecil berbentuk cincin 

sebagai cetakannya. Pembuatan cetakan ini tidak mengalami perubahan dan 

perbaikan bentuk dari perencanaan awal, dan dari segi fungsional hasil cetak 

sesuai dengan yang diinginkan penulis yaitu adonan yang sudah tercetak 

keluar dengan lubang di tengahnya. 



 

 

Gambar 10. Cetakan Alen-Alen 

4.1.4 Pisau Pemotong 

Pisau pemotong berfungsi untuk memotong adonan yang keluar dari 

cetakan menjadi bentuk cincin. Pembuatan pisau pemotong ini mengalami 

beberapa perubahan bentuk dan bahan dari perancangan awal, karena dari segi 

fungsional pisau pemotong kurang optimal. Pada perancangan awal pisau 

pemotong terbuat dari baja dengan bentuk seperti bintang dengan enam 

cabang, namun pada pembuatannya pisau pemotong dibuat dengan bentuk 

baling-baling dengan 2 sisi tajam. Perubahan ini dimaksudkan agar pisau dapat 

memotong adonan yang sudah tercetak secara optimal. 

Berdasarkan pengamatan ternyata pembuatan pisau dengan bentuk 

baling-baling masih kurang optimal sehingga dilakukan beberapa kali 

modifikasi pada pisau pemotong antara lain yaitu dengan merubah bentuk dan 

ukuran serta bahan dari pisau pemotong itu sendiri. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 11. Pisau pemotong  

4.1.5 Motor Penggerak 

Mesin Pencetak alen-alen ini menggunakan motor listrik tiga fasa 

dengan merek SIEMENS seri VDE 0530 buatan Jerman, memiliki daya 

sebesar 0,25 KW dengan putaran motor 1325 rpm. Pada motor penggerak ini 

sudah terdapat pengatur kecepatan yang dapat diatur. Berdasarkan hasil 

pengamatan secara visual, motor penggerak mampu berfungsi dengan baik. 

Adapun keunggulan dari motor listrik ini yaitu kecepatannya bisa diatur secara 

langsung karena sudah terdapat pengatur kecepatan. Pengaturan kecepatan 

juga bisa dilakukan secara langsung bahkan ketika motor listrik bergerak. 

Satu-satunya kelemahan motor listrik tiga fasa ini adalah dari segi sumber 

listrik, karena penyediaan sumber listrik tiga fasa hanya pada area tertentu saja 

sehingga untuk mengoperasikannya harus memindahkan peralatan ke tempat 

yang memiliki ketersediaan sumber listrik tiga fasa. Pada motor listrik satu 

fasa pengaturan  kecepatan harus menggunakan berbagai macam gearbox 

sehingga akan membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang lama. 



 

 

Gambar 12. Motor Listrik 

 

4.2 Pengamatan Mesin Pencetak Alen-Alen 

Pengamatan mesin pencetak alen-alen ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan secara fungsional dari perancangan dan pembuatan 

mesin pencetak alen-alen. Secara keseluruhan bagian-bagian mesin pencetak alen-

alen secara fungsional telah berfungsi, namun pada pisau pemotong masih 

mengalami beberapa kendala dan perlu dilakukan modifikasi pada pisau 

pemotong ini. 

4.2.1 Pengamatan Pisau Pemotong 

Mesin alen-alen yang dibuat sesuai dengan rancangan mesin pada Bab III, 

namun ada sedikit perubahan rancangan pada pisau pemotong yang semula 

berbentuk bintang dengan cabang 6 diganti dengan pisau berentuk baling-baling. 

Hal ini dimaksudkan karena dengan bentuk baling- baling yang mempunyai dua 

sisi nantinya dapat memotong adonan dengan ketebalan yang seragam. Dari hasil 

pengamatan mesin pencetak alen-alen dengan rancangan semula ternyata 

mengalami kendala berupa kurang optimalnya pisau pemotong untuk memotong 

adonan yang sudah dicetak menjadi bentuk cincin, karena pada pengamatan 



 

adonan yang keluar dari cetakan tidak berbentuk cincin melainkan lengket pada 

pisau pemotong, sehingga dilakukan beberapa kali perubahan rancangan.  

Hasil pengamatan dari rancangan awal mesin pencetak alen-alen, ternyata 

kurang sempurna karena adonan yang keluar dari cetakan ketika dipotong melekat 

pada pisau pemotong, selanjutnya dilakukan perubahan rancangan. Dari 

rancangan pertama dapat diambil kesimpulan bahwa pisau pemotong belum 

bekerja secara optimal, sehingga dilakukan perubahan rancangan dengan merubah 

bentuk pisau pemotong dan poros pisau. Hal ini dimaksudkan dengan perubahan 

bentuk pisau ini nantinya pisau dapat bekerja secara optimal untuk memotong 

adonan yang sudah tercetak menjadi bentuk cincin, sedangkan untuk perubahan 

poros pisau ini dimaksudkan pisau terletak pada poros sendiri tidak menjadi satu 

dengan screw conveyor dan nantinya dapat diatur kecepatanya tanpa 

mempengaruhi kecepatan dari screw conveyor itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Penambahan Poros Pisau dan Pisau Pemotong 

 

 

 



 

 

Gambar 14. Mesin Alen-Alen Yang Telah Mengalami Perubahan 

Pengamatan dari rancangan yang baru  ini mendapatkan hasil yang sama 

dari rancangan sebelumnya. Kendala yang dialami masih sama yaitu adonan 

ketika dipotong tidak membentuk cincin melainkan lengket pada pisau pemotong. 

Pengamatan ini dilakukan dengan menambah dan mengurangi kecepatan putaran 

pisau pemotong, namun hasilnya masih sama dan adonan tetap lengket pada pisau 

pemotong ketika dipotong. 

Selanjutya dilakukan percobaan dengan memberikan minyak goreng pada 

permukaan pisau pemotong dengan asumsi, lapisan minyak goreng yang berada 

pada permukaan pisau pemotong ini nantinya dapat mengurangi kelengketan 

adonan pada pisau. Setelah dilakukan pengamatan hasil yang didapat masih sama, 

adonan tetap lengket pada pisau pemotong. 

Kendala pada mesin pencetak alen-alen ini masih terletak pada pisau 

pemotong sehingga untuk memperbaiki fungsi pemotong selain memodifikasi 

pisau pemotong juga dilakaukan pengamatan dengan mengurangi kadar air dari 

adonan alen-alen. Pengurangan kadar air ini dilakukan dengan dugaan bahwa 



 

adonan yang terus melekat pada pisau pemotong disebabkan karena adonan terlalu 

lembek sehingga pisau pemotong tidak berfungsi secara optimal. Pada awal 

pengamatan adonan yang digunakan dibuat dengan kadar air 300 ml, dan didapat 

adoanan yang agak keras. Adonan ini ketika dicetak dan dipotong masih tetap 

menempel pada pisau pemotong. Selanjutnya kadar air pada adonan dikurangi 

untuk mendapatkan adonan yang keras, dari 300 ml dilakukan beberapa 

pengurangan hingga 120 ml. Pada kadar air 120 ml didpat adonan yang keras, 

namun pada saat pencetakaan dan pemotongan, dengan adonan yang keras ini 

adonan menjadi lama ketika didorong oleh screw konveyor sehingga adonan 

menjadi panas dan lembek, dan saat dipotong adonan tetap lengket pada pisau 

pemotong 

 

Gambar 15. Pengamatan Mesin Dengan Kadar Air Adonan 300 ml 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pengamatan Mesin Dengan Kadar Air Adonan 120 ml 

4.2.2 Pengamatan Cetakan Alen-Alen 

 Pengamatan cetakan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan dari cetakan alen-alen ini. Secara fungsional cetakan alen-alen ini 

berfungsi dengan baik. Pengamatan ini dilakukan dengan memasukkan adonan 

pada mesin pencetak alen-alen tanpa menggunakan pisau pemotong. Hasil 

pengamatan didapat bahwa adonan yang keluar dari cetakan membentuk cacing 

dengan lubang di tengahnya, hal ini menunjukkan bahwa cetakan alen-alen 

berfungsi dengan baik. 

 Pada rancangan semula mesin pencetak alen-alen ini dirancang untuk 

membuat alen-alen dengan mekanis, akan tetapi pisau pemotong pada mesin 

pencetak alen-alen ini blum berfungsi dengan baik, sehingga pemotongan alen-

alen dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan memotong adonan yang sudah 

dicetak dengan menggunakan pisau dapur dan adonan dapat berbentuk cincin.  

 Secara mekanis pisau pemotong memotong adonan berputar searah jarum 

jam dengan kecaptan putaran 65 rpm, memotong adonan yang keluar dari cetakan. 



 

Untuk pemotongan pisau pemotong ketika memotong adonan menempel pada 

cetakan agar mendapatkan sisi potong yang bagus. Pada pemotongan manual, 

pemotongan adonan yang sudah tercetak dipotong dengan menggunakan pisau 

dapur. Pemotongan adoanan ini dilakukan dengan cara mengiris adonan sehingga 

berbentuk cincin kecil. 

 

 

Gambar 17. Pengamatan Cetakan 



 

 

Gambar 18. Adonan Yang sudah Dicetak 

 

 

Gambar 19. Adonan Yang Dipotong Manual 

 

 

 

 

 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Mesin pencetak alen-alen ini terdiri dari beberapa bagian yaitu motor 

penggerak, kerangka (frame), transmisi dan pisau pemotong. 

2. Pembuatan mesin pencetak alen-alen ini mengalami beberapa modifikasi, 

terutama pada bagian pisau pemotong, karena pisau pemotong tidak 

bekerja secara optimal. 

3. Pengamatan mesin pencetak alen-alen pada bagian pisau pemotong 

mendapatkan hasil kurang maksimal, sedangkan untuk cetakan alen-alen 

sudah sesuai dengan rancangan dan secara fungsional telah berfungsi. 

5.2 SARAN 

1. Secara umum masih banyak kekurangan pada rancangan mesin pencetak 

alen-alen ini sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan 

kinerja mesin ini terutama pada pisau pemotong yang belum bekerja 

secara optimal. 

2. Untuk mendapatkan pisau pemotong yang baik perlu dilakukan penelitian 

dengan menggunakan putaran mesin yang tinggi dan hanya 

mengggunakan satu output. 

3. Penambahan tutup pada pisau pemotong untuk keselamatan operator 

mesin. 

4. Sebelum melaksanakan penelitian serupa atau berbasis rancang bangun 

hendaknya menguasai ilmu perbengkelan. 
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Lampiran 1. Perhitungan kapasitas screw conveyor 
 
Diameter screw (d0)  = 7 cm 

Panjang screw (p)  = 14 cm 

Diameter pipa screw (di) = 2 cm 

Putaran screw  = 60 rpm 

 

C =   

C = .  

  = 29.673 cm3/menit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lampiran 2. Gambar Mesin Pencetak Alen-Alen 
 
 
 
 
 

 
(a) Tampak Samping 

 
 
 
 
 

 
(b) Tampak Atas 

 
 

 



 

 
(c) Kerangka (Frame) 

 
 
 

 
(d) Pisau Pemotong 

 
 
 



 

 
(d) Cetakan 

 
 

 


