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Hangger Orizasandy Artispusada. 155100200111044. 

Modifikasi Stator dan Uji Kinerja Mesin Pengupas Tipe Tonjol 

Untuk Buah Jarak Kepyar (Ricinus communis Linn.) Dosen 

Pembimbing: Dr. Ir. Gunomo Djojowasito, MS dan Dr. Ir. Ary 

Mustofa Ahmad, MP 

 

RINGKASAN 

 

Jarak kepyar (Ricinus communis Linn.) yang sering juga 

disebut castor plan merupakan tanaman perdu yang memiliki 

umur panjang. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada derah sub 

tropis kering dengan suhu optimal 200C hingga 250C. Minyak 

jarak kepyar dapat digunakan sebagai bahan dasar biodisel juga 

sebagai bahan dasar industri kimia. Dalam pengolahan buah 

jarak kepyar, salah satu tahapannya adalah tahap pengupasan 

kulit polong jarak kepyar. Kulit polong ini memiliki tekstur yang 

keras dansusah untuk dikupas secara manual. Maka dari itu 

dibutuhkan mesin yang dapat membantu proses pengupasankulit 

polong tersebut.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memodifikasi stator mesin pengupas tipe tonjol sehingga efektif 

untuk digunakan pada bahan jarak kepyar dan untuk mengetahui 

kapasitas kerja mesin pengupas jarak kepyar setelah dilakukan 

modifikasi.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persentase terendah 

biji pecah terdapat pada modifikasi celah stator 6,5 mm sebesar 

2,46%. Persentase terendah biji tidak terkupas terdapat pada 

modifikasi celah stator berukuran 5,5 mm dengan nilai 3,5%. 

Sehingga efektifitas pengupasan terbesar dari hasil modifiaksi 

terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 mm dengan nilai 

57,38%. Nilai massa terendah biji yang tertinggal di dalam ruang 

pengupasan terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 mm 

yaitu sebesar 73 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan 

yang digunakan rata-rata sebesar 6,5 mm. Sehingga nilai 
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kapasitas kerja mesin terbesar terdapat pada modifikasi 6,5 mm 

dengan nilai 53,44 kg/jam. 

 

Kata kunci : Jarak Kepyar, mesin pengupas, stator  
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Hangger Orizasandy Artispusada. 155100200111044. Stator 

Modification and Peeling Machine Performance Test for 

Jarak Kepyar Fruit (Ricinus communis Linn.). Supervisor: Dr. 

Ir. Gunomo Djojowasito, MS and Dr. Ir. Ary Mustofa Ahmad, 

MP 

 

SUMMARY 

 

Castor plant (Ricinus communis Linn.), is a cultivated plant 

that has a long life. This plant grows well in dry subtropical regions 

with an optimum temperature between 200C - 250C. The oil from 

castor can be used as Biodiesel and chemical basic material. In 

the castor process, one of the stages is castor pods peeling. 

These pods have hard textures and are hard to be peeled 

manually. Therefore, a machine is needed to help the peeling 

process. The purposes of this study are to modify a stator peeling 

machine so that it was effective to be used as castor material and 

to know the working capacity of the castor peeler machine after 

modification. 

The test result showed that the lowest percentage of broken 

seeds was found in the 6.5 mm stator’s gap treatment with a value 

of 2.46%. The lowest percentage of ‘not-peeled’ seeds were found 

in the 5.5 mm stator’s gap treatment with a value of 3.5%. The 

greatest peeling effectiveness from the modification result was 

found in the stator gap of 6.5 mm treatment with a value of 

57.38%. The lowest weight value of the seeds that were left in the 

peeling room was found in the stator gap of 5,4 mm, which is 75 

grams. This showed that the average materials that were used are 

in the gap of 6,5 mm treatment. So that, that the largest working 

capacity was found in the treatment of 6.5 mm, which is 53,44 

kg/h 

 

Keyword : Castor, Peeling Machine, Stator
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Simbol Keterangan Satuan 
Nomor 

persamaan 

N1 Putaran motor dengan beban rpm 2 

N2 Putaram rotor dengan beban rpm 2 

v Volume L 3 

w1 Massa polong jarak kg 3 

V Volume hopper cm3 4 

t Waktu pengupasan Jam 5 

w2 Massa total jarak per ulangan kg 5,6,7,8 

w3 Massa biji terkupas kg 8 

w4 Massa biji rusak kg 7 

w5 Massa biji tidak terkupas kg 6 

T Torsi Nm 1,9 

P Daya Watt 1,9 

p1 Panjang sisi atas hopper cm 4 

p2 Panjang sisi bawah hopper cm 4 

l1 Lebar sisi atas hopper cm 4 

l2 Lebar sisi bawah hopper cm 4 

t1 Tiggi hopper atas cm 4 

t2 Tinggi hopper bawah cm 4 

1/60 Faktor konversi satuan rpm  1,9 

1/75 Faktor konversi satuan kgf.m  1 

n Putaran mesin rpm 1,9 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Tanaman jarak kepyar (Ricinus communis Linn.) dapat 

tumbuh di tempat yang kurang sesuai bagi tanaman lain. 

Tanaman jarak kepyar dapat tumbuh di tanah yang kering dan 

gersang. Sehingga dalam hal tanah dan iklim pun tanaman jarak 

kepyar tidak memiliki persyaratan tertentu atau memiliki jenis 

tanah tertentu. Perawatan tanaman ini juga terbilang sangat 

mudah. Cukup dilakukan pemangkasan atau pruning. 

Pemangkasan diartikan sebagai pemotongan bagian-bagian 

tanaman yang tidak di kehendaki, terutama percabangan dengan 

harapan tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang 

membentuk kanopi yang lebih baik dalam mendukung produksi 

tanaman (Santoso dkk, 2014). 

Tanaman jarak kepyar yang mudah dibudidayakan sangat 

bermanfaat untuk memberdayakan lahan pertanian. Terutama 

lahan yang ditanami tanaman umur panjang, seperti lahan hutan 

jati, sengon dan mahoni. Tanaman jarak kepyar dapat 

meningkatkan nilai dari lahan tersebut. Dengan penanaman jarak 

kepyar, maka lahan tersebut akan mendapatkan hasil ganda dari 

tanaman utamanya dan dari tanaman selingannya yaitu tanaman 

jarak kepyar. 

Jarak kepyar sebagai sumber minyak nabati dari famili 

Euphorbiaceae yang dapat tumbuh dan berkembang baik pada 

lahan kering dan marginal.Tanaman jarak kepyar tumbuh optimal 

di daerah tropis, terutama pada musim kering. Tanaman ini juga 

dapat tumbuh baik pada derah sub tropis kering dengan suhu 

optimal 20oC hingga 25oC.  Selain digunakan untuk biodisel, 

minyak jarak kepar juga merupakan sumber bahan kimia industri 

terbarukan. Peningkatan laju pertumbuhan dan hasil dari 

tanaman jarak kepyar juga bermanfaat baik dalam merespon 

peningkatan kadar CO2 di udara (Santoso dkk, 2014). Pada 2008, 
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tiga negara (India, China dan Brazi) memproduksi 93% 

kebutuhan minyak jarak dunia (Patel et al, 2016). 

Dalam proses pasca panen pengolahan jarak kepyar 

terdapat beberapa tahapan, salah satunya adalah proses 

pengupasan kulit luar buah jarak kepyar. Dengan tekstur kulit luar 

buah jarak yang keras dan memiliki bulu yang keras, dibutuhkan 

alat bantu untuk memisahkan kulit buah dengan bijinya. Pada 

pemisahan kulit dengan metode tradisional, digunakan bambu 

dan atau kayu untuk memukul-mukul biji. Hal tersebut 

membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Sehingga 

diperlukan mesin yang dapat lebih efektif untuk proses 

pengupasan. 

Dari masalah tersebut, diperlukan perancangan mesin 

pengupas jarak kepyar untuk membatu mempersingkat waktu 

pengupasan. Mesin yang digunakan sebagai dasar adalah mesin 

pengupas kulit kacang tanah. Karena kacang tanah memiliki 

struktur buah yang mirip dengan jarak kepyar. Meskipun kacang 

tanah adalah dikotil sedangkan jarak kepyar adalah monokotil, 

Kacang tanah dan jarak kepyar memiliki kulit luar yang keras dan 

memiliki biji di dalam kulit luarnya. Penggunaan alat pengupas 

yang dapat memberikan gaya normal dan gaya gesek akan 

memberikan hasil kupasan yang baik untuk bahan seperti kacang 

tanah maupun jarak kepyar. Kacang tanah dan jarak kepyar 

memiliki perbedaan dalam ukuran buah dan biji. Jarak kepyar 

memiliki rata-rata ukuran biji yang lebih kecil dari pada kacang 

tanah. Maka dari itu perlu adanya modifikasi terhadap mesin 

pengupas kacang tanah agar dapat digunakan untuk mengupas 

jarak kepyar. Modifikasi stator pada mesin pengupas kulit tipe 

tonjol dengan menyesuaikan terhadap ukuran biji jarak kepyar 

dapat membantu efektifitas dan efisiensi mesin. Ukuran celah 

stator dimodifikasi dengan ukuran celah 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm; dan 

6,5 cm. Ukuran tersebut diperoleh dari hasil penelitian 

pendahuluan pengukuran tebal biji jarak adalah antara 4-6,5 mm. 
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Modifikasi tersebut diprediksi dapat mempengaruhi hasil keluaran 

dari proses pengupasan buah jarak kepyar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang didapatkan rumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh modifikasi ukuran stator terhadap 

efisisensi hasil kupasan jarak kepyar dengan mesin 

pengupas tipe tonjol? 

2. Berapa besar kapasitas kerja mesin pengupas tipe tonjol 

dengan bahan jarak kepyar? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kinerja mesin pengupas tipe tonjol dengan 

modifikasi ukuran stator terhadap hasil kupasan jarak kepyar 

2. Mengetahui kapasitas kerja mesin pengupas tipe tonjol 

menggunakan bahan jarak kepyar  

 

1.4 Manfaat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain:  

1. Bagi Akademisi atau Mahasiswa 

 Menjadikan media aktualisasi dan pengembangan teknologi 

di bidang pengolahan hasil perkebunan, sehingga dapat 

menghasilkan mesin baru yang berguna untuk pengolahan 

tanaman jarak kepyar, selain itu sebagai bentuk pengabdian 

insan akademis dalam pembelajaran pemberdayaan masyarakat 

sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Bagi Masyarakat 

 Memberikan inovasi baru tentang pengembangan 

teknologi dibidang pengolahan hasil perkebunan berupa mesin 

pengupas jarak kepyar (Ricinus communis Linn.)  untuk 
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memaksimalkan potensi jarak kepyar yang kurang dibudidayakan 

terutama di pulau Jawa. 

3. Bagi Pemerintah 

 Sebagai salah satu solusi mengefisienkan produksi jarak 

kepyar terutama untuk masyarakat yang berlatar perkerjaan 

sebagai petani. Sekaligus dapat membantu mensukseskan 

program pemerintah tentang kesejahteraan petani. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Pengeringan hanya dilakukan untuk pre-tretment 

pengupasan yaitu untuk mengurangi kadar air  

2. Stator yang digunakan hanya hasil modifikasi yang 

berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan 

3. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan data 

kebulatan rata-rata jarak kepyar yang digunakan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jarak Kepyar 

Tanaman jarak kepyar atau castor oil sudah sejak lama 

digunakan sebagai sumber bahan baku terbarukan terbesar 

dalam industri kimia. Jarak kepyar (Ricinus communis L) 

merupakan tanaman peredu yang memiliki umur panjang. Jarak 

kepyar sebagai sumber minyak nabati dari famili Euphorbiaceae 

yang dapat tumbuh dan berkembang baik pada lahan kering dan 

marginal. Tanaman jarak kepyar dapat tumbuh di tempat yang 

kurang sesuai bagi tanaman lain dalam persyaratan tumbuhnya. 

Tanaman jarak kepyar dapat tumbuh di tanah yang kering dan 

gersang. Sehingga dalam hal tanah dan iklim pun tanaman jarak 

kepyar tidak memiliki persyaratan tertentu atau memiliki jenis 

tanah tertentu.  

Taksonomi tanaman jarak kepyar (Ricinus communis L) 

seperti diberikan oleh Plantamor (2008) dalam Rumape (2013),  

bahwa jarak kepyar memiliki kedudukan sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae  

Sub kingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophita  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas  : Rosidae  

Ordo   : Euphorbiales  

Famili  : Euphorbiaceae  

Genus   : Ricinus  

Spesies   : Ricinus communis Linn 

 

Perawatan tanaman ini juga terbilang sangat mudah. Cukup 

dilakukan pemangkasan atau pruning. Pemangkasan diartikan 

sebagai pemotongan bagian-bagian tanaman yang tidak di 

kehendaki, terutama percabangan dengan harapan tanaman 
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tersebut akan tumbuh dan berkembang membentuk kanopi yang 

lebih baik dalam mendukung produksi tanaman (Santoso dkk, 

2014 ). 

Tanaman jarak kepyar tumbuh optimal di daerah tropis, 

terutama pada musim kering. Tanaman ini juga dapat tumbuh 

baik pada derah sub tropis kering dengan suhu optimal 20oC 

hingga 25oC. Tinggi kandungan minyak dalam biji dipengaruhi 

oleh kondisi iklim yang hangat. Tetapi suhu diatas 38oC dapat 

menyebabkan kandungan minyak dalam biji yang buruk. Selain 

itu, suhu yang terlampau rendah dapat mematikan tanama (Patel 

et al, 2016). Gambar pohon jarak kepyar dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1  Pohon jarak kepyar 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Tanaman jarak kepyar tumbuh baik pada tanah ringan seperti 

lemupung berpasir, cukup megandung bahan organic, dan 

mempunyai drainase serta aerasi yang baik dengan pH 5-6,5. 

Tanaman jarak kepyar tidak tahan terhadap genangan air. Selain 

itu tanaman jarak kepyar tidak tahan terhadap tanah yang 

memiliki akdar garam tinggi. Tanaman ini toleran terhadap kondisi 

kering, sehingga tanaman ini tersebar pada area bercurah hujan 

rendah yaitu 300-700 mm/tahun. Tanaman ini dapat tumbuh baik 

pada lahan dengan ketinggian 5-450 mdpl.  
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2.2 Karakteristik Buah Jarak Kepyar 

Buah jarak kepyar berbentuk bulat sampai lonjong. Kulit buah 

yang masih muda biasanya berwarna hijausampai hijau tua. 

Sedangkan warna buah yang sudah tua akan berubah menjadi 

coklat ke abu-abuan seperti warna tanah. Kulit buah berduri lunak 

atau berambut pendek, terdapat pula yang tidak memiliki rambut 

atau gundul. Tiap buah memiliki tiga bagian. Tiap bagian memiliki 

satu butir biji. Buah yang telah masak akan mudah pecah menjadi 

tiga bagian (Widodo, 2007). 

Biji jarak memiliki bentuk lonjong atau oval. Warna dari biji 

tersebut kecoklatan dari coklat muda hingga tua, bermotif bintik-

bintik seperti telur puyuh. Biji terdiri dari kulit biji yang keras yang 

didalamnya terdapat kernel atau daging biji. Panjang biji dapat 

mencapai 2 cm. bobot 100 biji bervariasi hingga di atas 57 gram. 

Gambar biji jarak kepyar dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 
Gambar 2.2 Biji Jarak Kepyar 

Sumber :www.wikipedia.org 

 

Cangkang biji jarak kepyar sebanyak 25,6% hingga 33,2% 

dari bijinya. Cangkang tersebut juga mengandung 1,64% 

nitrogen, 0,8% fosfat, 3,81% potasium dan 10,38% debu 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pupuk. Cangkang biji 

jarak kepyar banyak digunakan sebagai bahan produksi karbon 
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aktif berkualitas tinggi. Ampas proses ekstrkaksi biasanya disebut 

sebagai pomace dengan kandungan minyak antara 6% hingga 

6,5%, bahkan untuk proses ekstraksi yang sangat efisien dapat 

menurunnkan kandungan minyak dari ampasnya hingga 2% 

(Prihandana, 2008). 

 

2.3 Pengolahan Jarak Kepyar 

Pemanenan buah jarak keyar dilakukan saat buah sudah 

mulai tua. Ditandai dengan kulit bauh berwana coklat dan mulai 

mengering. Keterlambatan waktu pengeringan akan 

menyebabkan pecahnya kulit biji sehingga biji akan terlempar 

keluar. Setelah pemanenan, buah di jemur selama 3 hari hingga 

kulit mengeras karena kadar air buah berkurang. Setelah kulit luar 

buah mengering, dilakukan proses pengupasan kulit untuk 

memisahkan antara kulit luar dengan biji. Biji yang telah terpisah 

dari kulit dijemur kembali kemudian di simpan (Siregar, 2011). 

Menurut Siregar (2011), Biji yang telah dikeringkan 

mengandung minyak dan sedikit air. Pengepresan biji diglakukan 

ntuk mengeluarkan minyak dari biji tersebut. Hasil dari 

pengepresan yang dilakukan berupa minyak nabati dan ampas 

biji. Minyak hasil dari jarak kepyar dapat digunakan sebagai 

bahan pembuatan kosmetik, bahan bakar alternatif, dan juga 

obat-obatan. 

Menurut Anonymus (1989) adabeberapa kriteria syarat mutu 

jarak kepyar. Yang pertama adalah biji jarak rusak tidak lebih dari 

2%. Yang dimaksud biji rusak adalah biji jarak yang tidak pecah 

tetapi jamuran, dimakan insek, mudah keriput dan hangus. Kedua 

adalah biji jarak pecah maksimal 4%. Yang dimaksud biji jarak 

rusak adalah biji jarak yang terbelah menjadi 2 bagian atau lebih, 

dengan pecahan yang tertahan diatas saringan berukuran 22 

mm. memiliki kadar air maksimal 7%. Memiliki kadar minyak 

minimal 47%. Mengandung benda asing tidak lebih dari 0,05%. 

Yang dimaksud benda asing adalah segala benda yang tidak 
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termasuk biji jarak, kulit biji dan biji pecah yang lolos saringan 

berukuran 2 mm. 

 

2.4 Jenis-jenis Mesin Pengupas 

2.4.1 Pengupas Kacang Tanah Tipe Tonjol 

Pendekatan dalam sitem pengupasan mesin ini adalah 

dari perlakuian beban impak pada suatu benda. Dengan memukul 

polong dengan jarak tertentu diharapkan polong bisa pecah tanpa 

merusak bijinya. Bagian pengupas terdiri dari silinder dan 

saringan pengupas. Polong pecah diakibatkan oleh pukulan dan 

gesekan dari silinder dan saringan  atau gesekan antara polong 

dengan polong yang di pegang oleh saringan pengupas. 

Kemudian kulit dan biji yang sudah terpisah dari kulit akan keluar 

dari ruang pengupasan melalui celah-celah saringan pengupas 

yang terbuat dari besi beton yang dipasang sejajar sedemikian 

rupa hingga mampu melewatkan polong yang sudah pecah 

(Juhairi, 2000). Gambar mesin pengupas tipe rotary dapat dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 

            
Gambar 2.3 Mesin Pengupas Tipe Tonjol 

Sumber: (Juhairi, 2000) 
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2.4.2 Mesin Pengupas Tipe Ruji Vertical 

Mesin Ini menggunakan penggerak motor listrik bertenaga 

¼ Hp dengan kecepatan putar 1457 rpm. Prinsip kerja dari mesin 

ini adalah dengan memanfaatkan kecepatan putar yang 

dihasilkan motor istrik kemudian dihubungkan ke gearbox  dan 

disalurkan keporos ruji pengupas menggunakan puli dan sabuk 

puli. Ruji pengupas terbuat dari baut M 8 yang ditutup stainless 

steel diameter luar 9 mm dan berjarak 15 mm antar rujinya. Baut 

dipasang pada dua piringan berbentuk kerucut dengan sudut 

kemiringan 15o yang saling berhadapan atas dengan bawah untuk 

membentuk rangkaian koponen vertical dengan jarak antara 40 

mm. piringan ruji baian bawah diputar dengan dihubungkan pada 

poros ruji putar. Piringan bagian atas diam dan dibuat lubang 

berbentuk persegi 50 x 50 dibagian pusatnya untuk masuknya 

kacang ke ruji pengupasan.  

Mekanisme pengupasan kacang tanah yaitu dengan 

memasukkan kacang ke dalam ruang pengupasan, ruji-ruji 

tersebut akan memberkan pukulan terhadap kacang tanah 

sehingga kulit kacang akan pecah dan biji akan terpisah dari 

kulitnya. Mekanisme pemisahan limbah kulit yaitu dengan 

memberikan hembusan udara dalam ruang pemisah. Kulit yang 

memiliki massa lebih ringan akan tertiup menuju lubang keluaran 

dan biji kacang akan jatuh menuju lubang keluaran biji kacang 

(Wibowo, 2017). Gambar mesin pengupas tipe ruji vertical dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Mesin Pengupas Tipe Ruji Vertical 

Sumber: (Wibowo, 2017) 

 

2.4.3 Mesin Pengupas Tipe Ruji Horizontal 

Mesin pengupas polong kacang tanah ini menggunakkan 

mesin motor dengan daya ¼ hp sebagai penggeraknya. 

Kemudian gearbox sebagai unit transmisi daya dan 

menggunakan ruji-ruji sebagai pemberi tekanan kepada polong 

kacang tanah, sehingga kuit kacang tanah dapat terpisah dari 

polongnya. Mekanisme pengupasan polong kacang tanah pada 

mesin ini yaitu dengan memasukan kacang tanah ke hopper, dan 

kemudian kacang tanah akan turun ke ruang pengupasan. Ruji-

ruji yang ada di dalam ruang pengupasan akan memberikan 

tekanan kepada kacang setelah itu kacang akan keluar melalui 

lubang keluaran yang berada pada bagian bawah ruang 

pengupas (Salahuddin, 2017). Gambar mesin pengupas tipe ruji 

horizontal dapat dilihat pada Gabar 2.5. 
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Gambar 2.5 Mesin Pengupas Tipe Ruji Horizontal 

Sumber: (Wibowo, 2017) 

 

2.4.4 Mesin Pengupas Tipe Piring 

Pada mesin pengupas tipe piring ini unit pengupasnya 

berupa silinder berpudar dan landasan. Kulit dengan biji 

dipisahkan menggunakan kipas. Unit sortasi berupa ayakan 

bertingkat. Keseluruhan mesin ini terdiri dari bagian hopper, unit 

pengupas, kipas, saluran pengeluaran kulit, pengayakan, saluran 

pengeluaran biji ukuran besarm saluran biji ukuran kecil, rangka, 

morot listrik, dan v-belt. 

Mekanisme kerja mesin ini yaitu dengan tekanan dan 

gesekan. mesin ini memiliki dua piringan yaitu piringan bagian 

atas yang disebut landasan karet dan piringan bagian bawah 

disebut landasan pengupas. Landasan karet terbuat dari 1kayu 

yang dilapisi karet. Landasan pengupas terbuat dari jeruji besi 

behel dengan jarak antar besi 10 mm. dengan menggunakan jenis 

landasan tersebut, dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi 

pengupasan melebihi 90% (Tamrin, 2010). Gambar mesin 

pengupas kulit polong kacang tanah dapat dilihat pada Gambar 

2.6. 
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Gambar 2.6 Mesin Pengupas Tipe Ruji Piring 

Sumber: (Tamrin, 2010) 

 

2.5 Daya, Putaran dan Torsi 

Daya adalah energi yang dibutuhkan unetuk melakukan suatu 

kerja atau usaha. Daya dapat dinyatakan dengan satuan Watt 

atau HP (Horse Power). Dalam Satuan SI ( Standart 

Internasional) Watt merupakan energy yang dikeluarkan atau 

kerja yang dilakukan tiap detik oleh arus 1 Ampere pada tegangan 

1 Volt. Sedangkan Radian per Minutes (rpm) adalah satuan untuk 

menentukan banyaknya putaran per satuan waktu (menit) 

(Murdianto, 2016).  Torsi merupakan kemampuan mesin untuk 

melakuakn kerja. Besaran torsi adalah besaran turunan yang 
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digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda 

yang berputar pada porosnya (Murdianto, 2016). Dari  pengertian 

tersebut, nilai daya poros dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

P = 
2.π.n.T

60 𝑥 75
 ............................................................................. (1) 

Dimana : 

 P = Daya poros (hp) 

 T = Torsi (N.m) 

 n = Putaran mesin (rpm) 
1

75
 = Faktor konversi satuan kgf.m menjadi hp 

1

60
 = Faktor konversi satuan rpm menjadi kecepatan 

translasi (m/s) 

 1 hp = 0,7355 KW dan 1KW = 1,36 hp 

 

2.6 Kapasitas Kerja Mesin 

Kapasitas kerja mesin digunakan untuk mengukur nilai 

kecepatan produksi yang dihasilkan dari mesin tersebut. 

Kapasitas kerja mesin diperoleh dari besarnya massa bahan yang 

dapat di olah dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses pengolahan tersebut. Satuan yang 

digunakan untuk menyatakan kapasitas kerja mesin adalah 

kg/jam. Lutfi dkk (2010) menyebutkan bahwa perhitungan 

kapasitas produksi dilakuan dengan cara mengkonversi waktu 

yang dibutuhkan alat untuk mengupas 1 kg bahan dalam satuan 

menit. Kemudian massa bahan dibagi dengan lamanya 

pengupasan dalam satuan menit akan menghasilkan g/menit. 

Setelahitu dikonversi kembali menjadi kg/jam. 
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2.7 Presentase Biji Tidak Terkupas, Biji Rusak dan Efektifitas 

Pengupasan 

Presentase biji tidak terkupas, biji rusak dan efektifitas 

pengupasan merupakan indikator apakah alat itu efektif atau tidak 

dalam pengupasan kulit bahan (Lutfi dkk, 2010). Nilai tersebut 

memberikan gambaran kualitas dari hasil kupasan suatu mesin 

pengupas.mesin yang baik adalah mesin yang memiliki hasil 

kupasan yang berkualitas tinggi. Presentase kerusakan atau biji 

rusak diperoleh dari pembagian jumlah biji rusak dengan total 

massa biji keseluruhan. Presentase biji kacang yang tidak 

terkelupas didapatkan dari pembagian jumlah massa biji 

terkelupas dengan total massa biji keseluruhan. Efektifitas 

pengupasan diperoleh dari pembagian jumlah biji terkupas 

dengan total massa biji yang digunakan (Sutanto dkk, 2014). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di LAB Daya dan Mesin Pertanian, 

Fakultas Teknolongi Pertanian, Universitas Brawijaya. Penelitian 

ini dilaksanan pada bulan Februari hingga Juni 2019. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang di gunakan pada penelitian ini adalah: 

 

3.2.1 Alat 

1. Program solidwork : Software untuk perancangan alat 

2. Mesin las  : untuk menyambung potongan besi 

3. Oven   : untuk mengurangi kadar air bahan 

4. Jangka Sorong : untuk mengukur dimensi bahan 

5. Moisture meter : untuk mengukur kadar air bahan 

6. Timbangan Analaitik : untuk mengukur massa bahan 

7. Tachometer  : untuk Mengukur RPM 

8. Bak penampung : untuk menampung bahan 

9. Penggaris  : untuk mengukur dimensi alat 

10. Mesin Bor  : untuk membuat lubang pada besi 

 

3.2.2 Bahan 

1. Besi plat  : sebagai bahan rotor dan stator 

2. Besi L   : sebagai rangka utama mesin 

3. Besi pejal  : sebagai as untuk rotor 

4. Mesin motor listrik : sebagai sumber penggerak 

5. V-Belt   : sebagai penerus daya 

6. Puley   : sebagai transmisi daya putar dari 

motor ke rotor 

7. Mur, baur dan rivet : sebagai pengikat dalam rangka 

mesin 

8. Buah jarak kepyar : sebagai bahan utama pengujian 
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3.3 Metode Penelitian 

Adapun tahapan dalam proses modifikasi stator mesin 

pengupas tipe tonjol dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Diagram Alir Proses Penelitian 

Pembuatan stator ( 4,0 mm; 4,5 mm; 5,5 mm dan 

6,5 mm ) 

Mulai 

Identifikasi permasalahan 

Mendesain modifikasi stator mesin 

pengupas jarak kepyar 

 

Perumusan Rancangan 

Uji fungsional dan uji pendahuluan 

Berhasil ? 

Pengujian stator  

Selesa
i 

Ya 

Tidak 

Diulangi sebanyak 3x tiap perlakuan 

Analisa 

Data 

Modifikasi 
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 Adapun tahapan dalam proses pengujian mesin pengupas 

tipe tonjol dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Diagram Alir Proses Pengujian 

Mulai 

Dijemur hingga kering dan 

kadar air berkurang 

Dimasukkan kedalam mesin pengupas 

Dipisahkan antara biji terkupas, biji rusak 

dan sisa kulit 

Diulangi pada tiap perlakuan modifikasi Stator 

(4,0 mm; 4,5 mm; 5,5 mm dan 6,5 mm) 

Selesai 

Data 

Ditimbang 2 kg 

Ditimbang berat biji terkupas, biji rusak dan sisa kulit 

Analisa 

Jarak Kepyar 

Diukur RPM dan daya yang dibutuhkan dari mesin 
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3.4 Desain Rancangan 

Perancangan terdiri dari tahap pemilihan bentuk, 

perhitungan dimensi dan bahan yang digunakan dalam 

pembuatan mesin. Perancangan suatu mesin dengan 

menggunakan pendekatan perancangan dapat mementukan 

mesin tersebut bisa beroprasi dengan baik atau tidak. 

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan desain 

fungsional dan desain struktural. 

 

3.4.1 Desain fungsional 

Pendekatan perancangan fungsional merupakan pendekatan 

yang digunakan sebagai dasar konsep mesin agar beroprasi 

sebagai mana mestinya. Dalam rancang bangun ini meliputi: 

motor listrik, kerangka, rotor, staator, hopper, puley dan v-belt. 

a. Motor listrik 

Motor listrik digunakan sebagai sumber penggerak yaitu 

motor listrik berdaya 15 HP 

b. Kerangka 

Kerangka berfungsi untuk menopang mesin pemipil 

jagung yang terbuat dari besi L 

c. Rotor 

Rotor berfungsi sebagai alat pemberi pukulan pada bahan 

(Jarak Kepyar) untuk membuka kulit polong bahan. 

Terbuat dari besi plat dengan desain plat diberi tekstur 

tonjolan dengan jarak tertentu. 

d. Stator 

Stator berfungsi sebagai penahan bahan yang belum 

terpecah kulitnya, sebagai penyaring, dan sebagai 

pemberi gesekan pada bahan. Terbuat dari besi batangan 

yang di potong sesuai kebutuhan dan di susun dengan 

jarak 4 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, dan6.5 mm. 
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e. Hopper 

Hopper berfungsi sebagai wadah penampung bahan 

sebelum menuju ruang pengupasan (rotor dan stator). 

f. Pulley dan v-belt 

Pulley berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar pada 

rotor. V-belt berfungsi sebagai alat penerus daya dari 

motor ke rotor 

 

3.4.2 Desain struktural 

Desain struktural merupakan tahapan rancang bangun mesin 

untuk menentukan struktur mesin yang akan dibuat. Mulai dari 

bahan yang digunakan untuk tiap komponen, komponen-

komponen yang akan ada pada mesin tersebut dan tata letak 

komponen-komponen tersebut. Dengan demikian rancangan 

tersebut memberikan gambaran mesin menyeluruh dimulai dari 

bentuk mesin dan sitem kerja mesin yang akan dibuat. Gambar 

desain modifikasi pengupas tipe rotarydapat dilihat pada Gambar 

3.3 di bawah ini. 

 
Gambar 3.3 Desain Modifikasi Mesin Pengupas Tipe Tonjol 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Keterangan : 

a. Hopper    f. Puley Rotor 

b. Rotor    g. V-belt 

c. Stator    h. Pulley Motor 

d. Rangka mesin   i. Motor listrik 

e. Poros 

 

3.5 Dimensi dan Ukuran 

3.5.1 Hopper 

Hopper terbuat dari besi plat dengan ketebalan 0.2 cm. 

Dimensi dari hopper tersebut adalah 32.5 x 26.5 untuk luas 

permukaan atas, dan 19 x 5 cm untuk luas permukaan bawah. 

Gambar hopper dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini. 

 

 
Gambar 3.4 Hopper 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3.5.2 Rotor dan Poros 

Rotor terbuat dari plat yang di bentuk silinder dan diberi 

tonjolan yang berfungsi sebagai pemukul kulit polong jarak 

kepyar. Rotor tersebut memiliki diameter alas 18 cm dan panjang 

keliling tabung 24 cm. Pada kedua alas tabung di beri tambahan 

plat dengan panjang 3 cm sebagai pencegah biji keluar dari sisi 
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samping ruang pengupas. Poros pada alat ini terbuat dari besi 

pejal dengna diameter 2,5 cm dan panjang 44 cm. Gambar rotor 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5  Rotor 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3.5.3 Stator 

Stator terbuat dari baja batangan yang memiliki ukuran 

panjang 23 cm dan lebar 2 cm yang kemudian disusun 

membentuk setengah lingkaran dengan diameter 21 cm. Stator 

berfungsi sebagai penyaring antara buah yang sudah terkupas 

dengan buah yang belum terkupas. Buah yang sudah terkupas 

atau terpisah antara biji dengan kulitnya akan lolos dari celah 

stator. Sedaangkan buah yang masih memiliki kulit akan tertahan 

di ruang pengupasan dan akan bergesekan dengan  rotor sampai 

kulit terpisah dari biji. Gambar stator dapat dilihat pada Gambar 

3.6 di bawah ini. 
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Gambar 3.6 Stator 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3.5.4 Pulley dan V-belt 

Pulle pada mesin ini menggunakan bahan dari jenis besi 

dengan tujuan dapat mentranspisikan putaran dari motor listrik 

dengan kecepatan tinggi. Terdapat pulley yang ada pada poros 

motor listrik dan yang ada pada poros rotor. Pulley pada poros 

motor berukuran 5 cm dan pulley pada poros rotor memiliki 

diameter 30 cm. Tujuan dari penggunaan pulley tersebut adalah 

sebaga pengurang kecepatan putar pada rotor, sehingga rotor 

tidak berputar sangat cepat yang menyebabkan bahan rusak.  

V-belt merupakan sebuah produk yang terbuat dari karet 

dan mempunyai penampung trapesium. V-belt pada mesin ini 

digunakan untuk mentransmisikan daya dari motor listrik ke rotor. 

V-belt di pasang pada pulley motor listrik dan pulley rotor. 

 

 

3.5.5 Modifikasi 

Mesin yang digunakan sebagai dasar adalah mesin 

pengupas kulit kacang tanah tipe tonjol. Karena kacang tanah 

memiliki struktur polong yang mirip dengan jarak kepyar. Kacang 

tanah dan jarak kepyar memiliki kulit luar yang keras dan memiliki 
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biji di dalam kulit luarnya. Tetapi kacang tanah dan jarak kepyar 

memiliki perbedaan dalam ukuran buah dan biji. Jarak kepyar 

memiliki ukuran biji yang lebih kecil dari pada kacang tanah. Maka 

dari itu perlu adanya modifikasi terhadap mesin pengupas kacang 

tanah agar dapat digunakan untuk mengupas jarak kepyar. 

Modifikasi stator pada mesin pengupas kulit tipe tonjol dengan 

menyesuaikan lebar celahnya terhadap ukuran biji jarak kepyar 

akan membantu efektifitas dan efisiensi mesin. Ukuran celah 

stator dimodifikasi dengan ukuran celah 4,0 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 

dan 6,5 mm. Jarak kepyar yang digunakan memiliki panjang 13,6-

10,6 mm, Lebar 7,33-8,87 mm, dan tebal 5,5-6 mm. Ukuran 

tersebut diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan pengukuran 

tebal biji jarak terbesar adalah 6,5 mm. Sehingga untuk celah 

terbesar yang digunakan adalah 6,5 mm. Kemudian untuk melihat 

hasil kapasitas kerja dan juga hasil pengupasan yang paling baik, 

digunakan stator dengan ukuran di bawahnya untuk mencegah 

jarak kepyar yang memiliki ukuran kecil tidak langsung lolos 

sebelum terkupas.  

 

3.6 Diagram Alir Dan Cara Kerja 

Cara kerja mesin pengupas tipe silinder ini adalah mesin 

pengupas dihidupkan dengan menekan saklar on off yang 

terhubung dari sumber listrik ke motor penggerak. Mesin motor 

akan menggerakkan v-belt yang terhubung pada rotor. Setelah 

puratan stabil, jarak kepyar dimasukkan melalui hooper yang 

berada di atas rotor. Jarak kepyar akan turun melewati celah rotor 

dengan stator. Jarak kepyar yang terkena pukulan dari rotor dan 

terkena gaya gesekan antara rotor, bahan dan stator akan 

mendapatkan gaya untuk memecah kulit luar polong. Biji yang 

telah terpisah dari kulitnya akan jatuh melewati celah dari stator 

menuju corong penampung. Polong jarak yang belum terkupas 

akan tetap tertahan oleh stator yang telah di desain sesuai 

dengan besar biji rata-rata jarak kepyar. 
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Cara kerja dari mesin pengupas tipe rotary dapat dilihat pada 

Gambar 3.7 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  Diagram alir cara kerja mesin   
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3.7 Pengujian Mesin 

Pengujian modifikasi mesin pengupas tipe rotary ini bertujuan 

sebagai penentu ukuran celah stator yang paling baik digunakan 

untuk bahan jarak kepyar. Sekaligus untuk mengevaluasi 

kemampua mesin pengupas tipe rotary dalam keadaan optimum. 

Jarak kepyar yang digunakan dalam pengujian ini tidak 

menggunakan jenis jarak kepyar tertentu. Dan kandungan air 

pada bahan dikondisikan sekitar 10%-12%. 

 

3.7.1 Kecepatan putar motor dan rotor tanpa beban 

Kecepatan putar pada motor tanpa beban yaitu kecepatan 

putar pada saat motor listrik dihidupkan tanpa sambungan v-belt. 

Kecepatan putar rotor tanpa beban adalah kecepatan putar ketika 

rotor bekerja tanpa adanya beban yaitu ketika tidak ada jarak 

kepyar Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan 

sesungguhnya pada saat motor bekerja. Pengukuran kecepatan 

putar menggunakan alat tachometer. 

 

Reduksi Putaran = 
𝑁1−𝑁2

𝑁1
 x 100%......................................... (2) 

 

3.7.2 Kecepatan putar motor dan rotor dengan beban 

Kecepatan putar dengan beban adalah kecepatan putar 

motor ketika tersambung pada beban yaitu rotor.. Kecepatan 

putar rotor dengan beban yaitu kecepatan putar ketika rotor 

terkena beban dari pemecahan kulit jarak kepyar. Pengukuran 

kecepatan putar menggunakan alat tachometer. 

 

3.7.3 Kapasitas hopper (KP) 

Kapasitas hooper berhubungan dengan massa jarak 

kepyar tiap liternya dengan volume hooper pada mesin. Dengan 

diketahui kapasitas hopper dari mesin, dapat di ketahui pula 

massa polong jarak maksimal yang dapat dimasukkan pada 

mesin melalui hopper. 
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Bulk Density =  
𝑤1

𝑣
 ................................................................ (3) 

 

KP = Bulk density x V........................................................... (4) 

 

3.7.4 Kapasitas kerja mesin (kg/jam) 

Kapasitas mesin berhubugan dengan waktu yang 

dibutuhkan mesin dalam satu kali proses terhadap massa 

bahannya. Setiap mesin memiliki kemampuan kerja yang 

berbeda untuk setiap bahan. Hal tersebut dipengaruhi dari 

banyak faktor. Jenis bahan mempengaruhi kinerja mesin yaitu 

tingkat kekearasan dan ukuran bahan. Semakin renyah bahan 

atau kadar airnya sedikit maka proses pengupasan semakin 

cepat, karena gaya yang diberikan akan lebih efektif terhadap 

bahan. Ukuran mesin juga sangant mempengaruhi kapasitas 

kerja mesin. 

 

KKM = 
𝑤2

𝑡
 kg/jam .................................................................. (5) 

 

3.7.5 Persentase biji tidak terkupas (%) 

Dari pengujian mesin yang dilakuakan terhadap bahan, biji 

akan terpisah dari kulit dan kotoran. Dalam pengukuran 

presentase biji yang terkupas, diukur terlebih dahulu massa 

bahan yang akan di gunakan untuk satu kali proses. Bahan yang 

digunakan sebanyak 2 kg tiap ulangan. Massa tersebut adalah 

massa total. Kemudian hasil dari proses pengupasan di pisahkan 

antara biji, kulit dan kotoran. Selanjutnya dapat diketahui 

presentase biji terkupas dengan rumus berikut. 

 

PBTT = 
𝑤5

𝑤2
 x 100%................................................................ (6) 
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3.7.6 Persentase biji rusak (%) 

Dari biji yang telah terkupas dipisahkan lagi biji yang 

terkupas dengan sempurna dan biji rusak. Kemudian biji yang 

rusak ditimbang massanya. Selanjutnya menurut Sutanto (2014) 

dicari presentase biji yang rusak menggunakan rumus berikut. 

 

PBR = 
𝑤4

𝑤2
 x 100%.................................................................. (7) 

 

3.7.7 Efektifitas pengupasan (%) 

Untuk mengetahui efektifitas pengujian pada setiap 

ulangan digunakan rumus berikut. 

 

EP =  
𝑤3

𝑤2
 x100%.................................................................... (8) 

 

3.7.8 Torsi Mesin (T) 

Torsi merupakan ukuran kemampuan mesin untuk 

melakukan kerja rotasi pada benda, yang artinya menjadi ukuran 

dalam menentukan kemampuan kerja suatu mesin rotary. Rumus 

perhitungan torsi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

T = 
𝑃 𝑥 60

2𝜋 𝑛
……………………………………….………………… (9) 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Hasil Modifikasi 

Mesin yang digunakan sebagai dasar adalah mesin pengupas 

kulit kacang tanah tipe tonjol. Mesin ini diproduksi secara 

perorangan dari Tuban oleh bapak Setiyono. Mesin ini di produksi 

masal sebagai pengoptimalan hasil pertanian untuk daerah 

setempat. Spesifikasi mesin pengupas tipe tonjol yang digunakan 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Spesifikasi Mesin 

No Spesifikasi 

1 Tinggi Kerangka 67.174 cm 

2 Panjang Kerangka 73.5 cm 

3 Lebar Kerangka 36 cm 

4 Volume ruang pengupasan (maksimal) 23.079 cm3 

5 Kapasitas Hopper (maksimal) 3701 g/L 

6 Putaran rotor (maksimal) 240 rpm 

7 Daya motor listrik (Maksimal) 0,37 kW 

8 Putaran motor (maksimal) 1494 rpm 

10 Tegangan yang di butuhkan 220 V 

 

Karena kacang tanah memiliki struktur polong yang mirip 

dengan jarak kepyar, mesin ini sangat cocokdigunakan untuk alat 

pengupasannya. Kacang tanah dan jaraka kepyar membutuhkan 

gaya normal dan gaya gesek sebagai metode pengupasan kulit 

luarnya. Karena sifat fisiknya yang memiliki cangkan di luar 

bijinya, tetapi tidak menyatu dengan daging buanya. Proses 

pengeringaan diguanakan untuk mengurangi kadar air bahan, 

dan membuat kulit luar jarak kepyar lebih renyah dan tidak liat. 

Selain untuk mengurangi kadar air, pengeringan pada jarak 

kepyar memiliki fungsi lain seperti memperbesar ruang antara biji 

dengan kulit luar polongnya. Yang kemudian akan mempermudah 

proses pengupasan dikarenakan tekan untuk memecah kulit 
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polongnya semakin kecil. Mesin ini memiliki beberapa bagian 

diantaranya Kerangka, Hopper, Stator, Rotor, Motor Listrik, 

Pulley, dan V-Belt. Gambar mesin pengupas tipe tonjol dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4.1 Mesin Pengupas Tipe tonjol 

 

Bagian yang di modifikasi pada mesin ini adalah bagian 

statornya. Stator tersebut disesuaikan lebar celahnya dengan 

bahan jarak kepyar yang akan dikupas. Stator terbuat dari besi 

plat yang memiliki ukuran lebar 1,5 cm. Memiliki diameter 

lingkaran 21 cm. Hasil modifikasi stator dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 sebagai berikut. 

 

     
      (a)        (b)  
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 `    (c)    (d) 

Gambar 4.2 (a) Stator ukuran celah 4 mm (b) Stator ukuran celah 4,5 

mm (c) Stator ukuran celah 5,5 (d) Stator ukuran celah 6,5 

 

4.2 Pengujian Mesin 

Dalam penelitian modifikasi mesin pengupas tipe tonjol ini 

digunakan bahan jarak kepyar sebanyak 24 kg untuk 4 modifikasi 

dengan 3 ulangan. Sebelum di lakukan pengujian menggunakan 

mesin, jarak kepyar terlebih dahulu di keringkan selama 4 hari 

menggunakan suhu 35o-40o C untuk mengurangi kadar air yang 

terkandung didalam bahan. Kadar air bahan sebelum dikeringkan 

sekitar 9%. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan data yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

 Tabel 4.2. Data Hasil Pengujian 

Parameter 
Modifikasi 

4,0  4.5  5.5  6.5  

Massa awal basa (kg) 2000 2000 2000 2000 

Massa awal kering (kg) 1960.6 1963.3 1934.3 1954 

Biji Yang Tertinggal di Stator (kg) 624.33 805.00 407.67 73.00 

Biji Tidak Terkupas (%) 7.31 6.54 3.50 6.41 

Biji Rusak (%) 5.07 5.91 7.53 2.46 

Torsi Mesin (Nm) 11.42 10.87 11.29 10.64 

Waktu Pengupasan (s) 268.00 326.00 150.00 132.0 

Kapasitas Kerja Mesin (kg/jam) 26.37 21.68 46.42 53.44 

Efektivitas Pengupasan (%) 53.32 50.37 53.02 57.38 
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4.2.1 Kecepatan Putar Motor dan Rotor Penggerak Tanpa 

Beban 

Pada hasil pengujian motor mesin pengupas dengan 

menggunakan tachometer didapatkan RPM motor tanpa beban 

sebesar 1494 dan RPM rotor tanpa beban sebesar 240. Dari data 

tersebut dimasukkan kedalam rumus (6) dan diperoleh hasil 

perhitungan reduksi putaran rotor sebagai berikut. 

 

Reduksi Putaran  = 
𝑁1−𝑁2

𝑁1
 x 100 

  = 
1494−240

1494
 x 100 

  = 83,83 % 

 

4.2.2 Kecepatan Putar Motor dan Rotor Dengan Beban 

Pada hasil pengujian RPM rotor mesin pengupas 

menggunakan tachometer didapatkan RPM motor dengan beban 

sebesar 1485 dan RPM rotor dengan beban pada tiap modifikasi 

sebesar 236.48 untuk modifikasi 4,0 mm, 236.69 untuk modifikasi 

4,5 mm, 237.73 untuk modifikasi 5,5 mm dan 238.04 untuk 

modifikasi 6,5 mm. 

 

4.2.3 Massa Biji Yang Tertinggal Di Stator 

Jarak kepyar yang dikupas menggunakan mesin 

pengupas tipe tonjol dengan modifikasi lebar celah statornya 

menghasilkan nilai biji yang lolos dari stator dan biji yang 

tertinggal di ruang pengupasan. Dari hasil pengamatan, nilai 

massa biji yang masih tertinggal di ruang pengupasan untuk tiap 

modifikasi adalah 624.33 g untuk celah berukuran 4 mm, 805.00 

g untuk celah 4.5 mm, 407.67g  untuk celah berukuran 5.5 mm, 

dan 73.00 g untuk celah berukuran 6.5 mm. Perbandingan antara 

massa biji yang tertinggal di stator dengan lebar celah stator 

dapat dilihat pada Gambar 4.3 sebagai berikut.  
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Gambar 4.3 Garfik Perbandingan Biji Yang Tertinggal Di Stator 

Dengan Modifikasi Lebar Celah Stator 

 

 Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa celah stator 

dengan lebar 6.5 mm, memiliki nilai massa biji yang tertinggal di 

ruang pengupasan yang paling kecil. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa rata-rata besar biji jarak kepyar yang digunakan pada uji 

kinerja mesin pengupas tipe tonjol dengan variasi celah stator ini 

berkisar antara 5.5 mm dan 6.5 mm. Pendapat ini di dukung oleh 

Tamrin (2010), yang megatakan bahwa clearance antar 2 

lempeng pada mesin pengupas harus menyesuaikan bahan yang 

akan di kupas. Semakin kecil clearance/jarak antar lempeng, 

semakin besar gesekan dengan bahan yang mengakibatkan 

bahan tidak dapat keluar dari stator. Semakin besar jarak antar 

lempeng, semakin kecil gesekan dengan bahan maka bahan 

yang tertinggal juga semakin kecil. 

 

4.2.4 Kapasitas Hopper (KP) 

Dari hasil penelitan pendahuluan yang telah dilakukan, 

didapatkan massa polong jarak kepyar adalah 296.733 g untuk 

tiap 1 liter bahan. Volume hopper dari mesin pengupa tipe tonjol 
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ini adalah 32.5 cm x 26.5 cm untuk luas permukaan atas, dan 19 

cm x 5 cm untuk luas permukaan bawah. Dengan ketinggian 7 cm 

dan 15 cm. Sehingga dapat di hitung kapasitas hopper sebagai 

berikut. 

a. Volume Hopper 

V  = (p1 x l1 x t1) + 
𝑡2

6
 ( p1 l1 + p2 l1 + 2 p1 l1 + 2 p2 l2)  

= (32.5 x 26.5 x 7)+ 
15

6
 (32.5x5 + 19x26.5 +  

    2x32.5x26.5 + 2x19x5) 

= 6028.75 + 6446.25 cm3 

= 12475 cm3 

= 12.475 L 

 

b. Bulk density 

BD = 
𝑤1

𝑣
 

      = 
296,733

1
 

      = 296,733 kg/L 

c. Kapasitas Hopper 

KP = w1 x V 

= 296.733 x 12.475 

= 3701 g 

= 3,701 kg 

 

4.2.5 Kapasitas Kerja Mesin (kg/jam) 

Untuk menentukan kapasitas kerja mesin pengupas tipe 

tonjol diperlukan data waktu pengupasan tiap modifikasi dan juga 

massa awal bahan sebelum di kupas. Pada penelitian yang telah 

dilakuan didapatkan massa bahan kering rata-rata tiap modifikasi 

adalah 1960.67 g untuk modifikasi 4 mm, 1963.33 g untuk 

modifikasi 4.5 mm, 1934.33 g untuk modifikasi 5.5 mm, dan 

1954.7 g untuk modifikasi 6.5 mm. Kemudian waktu pengupasan 

tiap modifikasi adalah 268 s untuk modifikasi 4 mm, 326 s untuk 

modifikasi 4.5 mm, 150 untuk modifikasi 5.5 mm, dan 132 untuk 

modifikasi 6.5 mm. Data hasil pengujian dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Dari hasil perhitungan kapasitas kerja mesin 

pengupas didapatkan grafik Perbandingan antara modifikasi 
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dengan kapasitas kerja mesin yang dapat dilihat pada Gambar 

4.4 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4.4  Grafik Perbandingan Kapasitas Kerja Mesin Dengan 

Modifikasi Lebar Celah Stator 

 

 Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai kapasitas 

kerja mesin pengupas tipe tonjol pada modifikasi 5,5 mm dan 6,5 

mm lebih tinggi daripada modifikasi 4 mm dan 4,5 mm. Hal ini 

disebabkan karena bahan dapat mudah lolos melalui celah stator 

terutama bahan yang memiliki diameter biji besar. Sedangkan 

pada modifikasi celah stator dibawahnya mencegah biji yang 

berukuran besar untuk dapat lolos dari ruang pengupasan. Oleh 

karena itu waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat ketika stator 

yang digunakan memiliki celah yang besar. 

 

4.2.6 Persentase Biji Tidak Terkupas (%) 

Setiap polong jarak kepyar memiliki 3 biji di dalamnya. 

Masing-masing biji tersebut dilindungi oleh kulit polong. Yang 

dimaksud biji tidak terkupas adalah biji yang masih dilindungi kulit 
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polong sebagian dan atau seluruhnya. Hasil pengupasan dari 

mesin pengupas tipe tonjol ini kemudian di sortasi yaitu 

dipisahkan antara biji terkupas, biji tidak terkupas, biji rusak dan 

kulit. Untuk pemisahannya dilakukan secara manual 

menggunakan bantuan tampah, kipas angina dan lampu. Untuk 

data lengkap dari hasil sortasi dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Gambar biji hasil pemisahan dapat dilihat pada Gambar 4.5 

sebagai berikut. 

 

            
  (a)    (b) 

 
(C) 

Gambar 4.5 a Biji terkupas. b biji tidak terkupas. c biji rusak  

 

Kemudian dihitung presentase biji tidak terkupas 

menggunakan rumus (6) (Sutanto dkk, 2014). Membandingkan 

massa biji tidak terkupas dengan keseluruhan massa polong 

jarak. Grafik Perbandingan antara modifikasi lebar celah stator 

dengan persentase biji tidak terkupas dapat dilihat pada Gambar 

4.6 Dibawah ini. 
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Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Biji Tidak Terkupas Dengan 

Modifikasi Lebar Celah Stator 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa biji tidak terkupas 

tertinggi terdapat pada modifikasi 4 mm. Pada modifikasi 4,5 mm 

dan 6,5 mm nilai persentase biji tidak terkupas hampir sama yaitu 

6,5 %. Untuk persentase biji tidak terkupas paling rendah ada 

pada modifikasi 5,5 mm lebar celah stator. Biji tidak terkupas 

disebabkan karena kohesi kulit polong jarak sangat kuat. 

Sehingga membutuhkan energi tekan atau gesek yang besar. Hal 

ini disebabkan karena kadar air yang tinggi pada polong kacang 

tanah akan menyebabkan semakin liat kulitnya sehingga sulit 

untuk dikupas. Sesuai dengan pendapat Putri dkk (2015), yang 

menyatakan bahwa semakin rendah kadar air maka semakin 

mudah kulit yang lepas. 

Biji yang tidak terkupas pada proses pengupasan kulit 

polong jarak kepyar dapat di masukkan kembali ke dalam hopper 

penampung untuk di proses kembali. Meskipun masih dapat di 

olah kembali, nialai presentase biji tidak terkupas yang cukup 

besar akan mengurangi efisiensi pengupasan dari alat pengupas 
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tersebut. Hal tersebut karena dibutuhkan waktu yang lebih lama 

lagi untuk memproses ulang biji jarak kepyar yang masih memiliki 

kulit polong. 

 

4.2.7 Persentase Biji Rusak (%) 

Tingkat kerusakan merupakan perbandingan bobot biji 

kacang tanah rusak yang disebabkan oleh proses pengupasan 

yang keluar dari lubang pengeluaran terhadap total bobot hasil 

pengupasan yang keluar dari lubang pengeluaran yang sama 

dinyatakan dalam persen (Anonimous, 2011). Biji rusak adalah 

biji yang memiliki retakan pada kulit bijinya. Ada beberapa jenis 

kerusakan pada biji jarak kepyar, yaitu biji retak, biji pecah, biji 

hancur dan biji yang hilang sedikit kulitnya.   

Dari data sortasi yang telah dilakukan didapatkan jumlah 

biji rusak yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Perhitungan 

presentase biji rusak menggunakan rumus (7) yang sesuai 

dengan Sutanto, dkk (2014). Setelah dilakukan perhitungan yang 

dapat dilihat pada Lampiran 4 didapatkan persentase biji rusak 

yang disebabkan oleh mesin. Perbandingan antara biji rusak 

dengan modifikasi lebar celah stator dapat dilihat pada Gambar 

4.7 Sebagai berikut. 
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Gambar 4.7 Grafik Perbandingan Biji Rusak Dengan Modifikasi  Lebar 

Celah Stator 

 

 Pada grafik dapat dilihat persentase biji rusak yang 

dihasilkan oleh proses pengupasan meggunakan mesin 

pengupas tipe tonjol dengan empat ulangan. Hasil biji rusak 

paling kecil dapat dilihat pada modifikasi celah stator 6,5 mm yaitu 

2,46 %. Untuk modifikasi 4 mm dan 4,5 mm hampir sama yaitu 

5,07 %dan 5,91 %. Untuk persentase biji rusak paling besar 

terdapat pada modifikasi 5,5 mm yaitu 7,53 %. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh ukuran diameter bahan yang digunakan. 

Diameter rata-rata bahan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 5,5 mm dan 6,5 mm yang ditunjukan oleh data massa 

bahan yang tertinggal pada  ruang pengupasan. Celah stator 

yang terlalu kecil menyebabkan bahan yang berukuran lebih 

besar akan mendapatkan gaya gesek dan gaya tekan yang besar 

untuk bias melewati celah stator. Tekanan yang terlalu besar akan 

berdampak kepada hasil bahan yang tidak sempurna atau rusak. 

Juhari (2000) menyebutkan bahwa pukulan dan gesekan antara 

silinder pengupas dengan bahan atau bahan dengan bahan yang 
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dipegang oleh stator atau saringan pengupas mengakibatkan 

bahan pecah. 

 Nilai biji pecah yang semakin tinggi mengakibatkan 

kerugian yang semakin besar pula. Dikarenakan biji yang sudah 

rusak tidak dapat digunakan lagi atau tidak dapat di proses lagi 

ke tahap selanjutnya. Harga jual jarak kepyar yang memiliki biji 

pecah atau rusak dapat menurun. Biji pecah hanya akan menjadi 

limbah yang akan dibuang. 

 

4.2.8 Efektivitas pengupasan (%) 

Efektifitas pengupasan dari mesin pengupas tipe tonjol ini 

dilihat dari massa biji terkupas dibandingkan dengan massa awal 

polong. Data hasil pengupasan dapat dilihat di Lampiran 3. Grafik 

yang menunjukan Perbandingan antara efektivitas pengupasan 

dengan modifikasi lebar celah stator dapat dilihat pada Gambar 

4.8 dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.8 Grafik Perbandingan Efektivitas Pengupasan Dengan 

Modifikasi Lebar Celah Stator 
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 Dari grafik tersebut dapat diketahui efektivitas 

pengupasan yang paling besar terdapat pada modifikasi lebar 

celah stator 6,5 mm dengan nilai efektivitas pengupasan sebesar 

5,7 %. Pada modifikasi lebar celah stator 4 mm dan 5,5 mm 

didapatkan persentase efektivitas pengupasan berturut-turut 

sebesar 53,32 % dan 53,02 %. Sedangkan efektivitas 

pengupasan terkecil dapat dilihat pada modifikasi lebar celah 

stator 4,5 mm dengan nilai persentase pengupasan sebesar 

50,37 %. Nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai biji tidak 

terkupas dan biji rusak yang dihasilkan. Massa kulit dari keempat 

modifikasi lebar celah stator memiliki nilai persentase hampir 

sama, sehingga dapat diabaikan. Semakin kecil persentase biji 

rusak dan biji tidak terkupas dari hasil pengupasan mesin 

pengupas, maka semakin besar presentase biji terkupas dengan 

baik. 

 

4.2.9 Torsi Mesin (T) 

Torsi merupakan ukuran kemampuan mesin untuk 

melakukan kerja rotasi pada benda. Torsi dapat menentukan 

kemampuan kerja suatu mesin rotary. Torsi didapatkan dari 

perbandingan daya mesin dengan RPM putaran rotor mesin. 

Menurut Sutanto, dkk (2014) pada rumus torsi yang terdapat pada 

rumus (9), nilai torsi dapat dicari dengan membagi daya poros 

dalam satuan m/s dengan putaran mesin dalam m/s. Sehingga 

nilai 60 digunakan untuk mengkonversi satuan rpm menjadi 

kecepatan translasi yaitu m/s. Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan didapatkan bahwa torsi dari mesin pengupas tipe tonjol 

tersebut hampir sama. Untuk modifikasi 4,0 didapatkan torsi 

mesin sebesar 11.42 Nm, pada modifikasi 4,5 didapatkan torsi 

sebesar 10.87 Nm, pada modifikasi 5,5 didapatkan torsi sebesar 

11.29 dan pada modifikasi 6,5 Nm didapatkan torsi sebesar 10.64 

Nm. Hal tersebut menunjukkan bahwa modifikasi lebar celah 
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stator dapat dianggap tidak berpengaruh terhadap torsi mesin 

pengupas tipe tonjol. 

 

4.3 Rekomendasi Hasil Modifikasi 

Modifikasi yang telah dilakukan menghasilkan beberapa 

parameter yang digunakan sebagai dasar penentuan modifikasi 

terbaik penggunaan lebar celah stator dari mesin pengupas tipe 

tonjol yang digunakan untuk mengupas buah jarak kepyar. Dilihat 

dari kualitas pengupasan, terdapat 3 parameter hasil kupasan 

yaitu biji terkupas, tidak terkupas dan biji rusak. Dilihat dari 

kuantitas pengupasan, pengambilan keputusan berdasarkan 

kapasitas kerja mesin terbesar. Grafik dari parameter-parameter 

penentu modifikasi terbaik dapat dilihat pada Gambar 4.9 

sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4.9 Grafik Hubugan Modifikasi Lebar Celah Stator dengan Biji 

Tidak TerkupasBiji Rusak, Efektifitas Pengupasan dan Kapasitas Kerja 

Mesin 
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Nilai efektifitas pengupasan dan kapsitas kerja yang 

digunakan untuk penentuan modifikasi terbaik pada penelitian ini 

adalah nilai yang paling besar. Sedangkan nilai biji tidak terkupas 

dan nilai biji rusak yang digunakan untuk penentuan modifikasi 

terbaik pada penelitian ini adalah nilai yang paling keci. Untuk nilai 

efektifitas pengupasan dan kapasitas kerja mesin yang paling 

besar terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 mm. Untuk 

nilai biji rusak terkecil terdapat pada modifikasi lebar celah stator 

6,5. Sedangkan nilai biji tidak terkupas terkecil terdapat pada 

modifikasi lebar celah stator 5,5. Kemudian, nilai biji tidak 

terkupas dapat diabaikan dalam penentuan perlakuan terbaik 

modifikasi lebar celah stator. Dikarenakan biji tidak terkupas yang 

di hasilkan dari proses pengupasan masiih dapat di proses 

kembali dengan memasukan biji tersebut kedalam hopper 

penampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modifikasi lebar 

celah stator 6,5 merupakan modifikasi yang paling efektif. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya analisa statistik 

anova untuk ketiga parameter kualitas pengupasan yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.3, Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3 Biji Terkupas 

 Celah_Stator N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 

4,5 3 989.0000   

5,5 3  1025.6667  

4 3  1045.3333  

6,5 3   1121.6667 

Sig.  1.000 .217 1.000 
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Tabel 4.4 Biji Tidak Terkupas 

 Celah_Stator N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Duncana 

5,5 3 67.6667  

6,5 3  125.3333 

4,5 3  128.3333 

4 3  143.3333 

Sig.  1.000 .217 

 

Tabel 4.5 Biji Rusak 

 Celah_Stator N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 

6,5 3 48.0000   

4 3  99.3333  

4,5 3  116.0000  

5,5 3   145.6667 

Sig.  1.000 .090 1.000 

 

 Dari Tabel 4.3 dan Tabel 4,5 dapat dilihat bahwa terdapat  

tiga tingkatan beda nyata antara keempat modifikasi tersebut 

yang memberikan nilai biji terkupas paling besar dan nilai biji 

rusak paling kecil terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 

mm. Nilai tersebut berbeda nyata terhadap modifikasi lebar celah 

stator 4 mm, 4,5 mm dan 5,5 mm. sedangkan pada Tabel 4.4 

Dapat dilihat bahwa beda nyata biji tidak terkupas pada modifikasi 

lebar celah stator 4 mm, 4,5 mm dan 6,5 mm tidak memiliki beda 

yang signifikan tetapi berbeda  nyata terhadap modifikasi lebar 

celah stator 5,5 mm. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pengujian alat yang telah dilakuan menggunakan mesin 

pengupas tipe tonjol dengan penggunaan bahan jarak kepyar 

didapatkan kesimpulan sebagai berukut: 

 

1. Modifikasi celah stator pada mesin pengupas jarak kepyar 

menghasilkan lebar celah stator 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm dan 

6,5 mm. Hasil pengujian menunjukkan bahwa modifikasi dan 

perancangan dapat bekerja dengan baik. Persentase biji 

pecah terkecil terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 

mm sebesar 2,46%. Persentase biji tidak terkupas terkecil 

terdapat pada modifikasi lebar celah stator berukuran 5,5 mm 

dengan nilai 3,5%. Sehingga efektifitas pengupasan terbesar 

terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 mm dengan 

nilai 57,38%. 

2. Untuk persentase terkecil biji yang tertinggal di dalam ruang 

pengupasan terdapat pada modifikasi lebar celah stator 6,5 

mm dengan nilai 73 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

diameter rata-rata jarak kepyar yang digunakan sebesar 6,5 

mm. Sehingga nilai kapasitas kerja mesin terbesar terdapat 

pada modifikasi lebar celah stator 6,5 mm dengan nilai 53,44 

kg/jam. 

 

5.2 Saran 

 Diperlukan adanya penambahan sistem sortasi sebagai 

pemisah biji dengan kulit. Sehingga hasil akhir dari mesin tersebut 

sudah dalam bentuk biji bersih. Selain itu diperlukan studi lebih 

lanjut tentang pengaruh variasi kecepatan putar rotor mesin 

pengupas tipe tonjol terhadap bahan jarak kepyar. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Data Dimensi Polong 

 

No Panjang (mm) Lebar (mm) Gaya (KgF) 

1 14,25 15,1 4,9 

2 14,4 14,9 4,9 

3 14,7 15,2 4 

4 16,2 15,6 9,5 

5 16,25 16,6 5,3 

6 16,25 16 4 

7 14,15 15,2 9 

8 13,3 14,8 5 

9 14,8 15,35 11 

10 16 16,25 8 

11 15 14,4 6,4 

12 14,8 15,9 5 

13 15 16,75 8,6 

14 14,5 15,4 6,4 

15 13,6 13,4 4,5 
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Lampiran 2 Data Dimensi Biji 

 

No 
Panjang 

(mm) 

Lebar 

(mm) 

Tebal 

(mm) 

Gaya 

(kgF) 

1 12,12 8,65 6,56 2,5 

2 12,22 8,44 5,96 3,7 

3 10,64 8,35 5,94 3,8 

4 12,64 8,74 6,59 3,4 

5 11,65 8,3 6,17 2,9 

6 12,42 8,51 6,31 2,4 

7 12,46 8,87 6,67 2,9 

8 11,83 8,29 6,38 3,4 

9 11,89 8,63 6,41 3,8 

10 11 8,07 6,02 3,3 

11 13,51 8,62 6,34 6,1 

12 13,63 8,46 6,39 4,9 

13 13,32 8,4 6,21 4,7 

14 13,07 8,59 6,47 1,4 

15 13,14 8,33 6,15 4,1 

16 13,04 8,55 6,37 5,8 

17 12,73 8,26 6,12 4,4 

18 11,88 8 6,4 7,8 

19 11,22 7,33 5,74 5,2 

20 11,62 7,41 5,88 5,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Lampiran 3 Data Uji Kinerja Mesin 

 

Modifikasi 4 4.5 5.5 6.5 

Ulangan RPM Daya RPM Daya RPM Daya RPM Daya 

1 236.9 280 237 257.4 237.2 276.1 237.5 264.2 

  236.5 282 236.5 262.2 237.4 286.5 237.2 283.2 

  236.4 281.4 236.1 272.5 237.1 290.1 238.8 261.1 

  235.8 281.8 235.3 272.9 238.1 273.3 239.1 248.6 

  237.5 271.4 237 258.4 239.4 257.1 239.2 248.4 

2 236.6 284.6 237.4 270.2 237 280.1 237 270.2 

  236.3 284.3 237.5 271 237.4 290.2 237.1 271.9 

  236.3 282.9 236.7 280.2 237.6 284.8 238.2 256.5 

  235.2 284.5 236.9 274.2 237.9 292.5 239.2 241.3 

  237.5 274 237.5 264.6 238.2 276.2 239.6 242.4 

3 236.3 285.7 236.4 267.3 238.9 279.9 236.7 279.3 

  235.8 285.5 236.1 271.3 237.7 280.1 237.3 284.9 

  236.1 290.1 236.6 269.9 237 281.8 237.1 286.2 

  236.5 290.2 235.7 282.4 236.7 295.4 237.8 281.0 

  237.5 279.7 237.6 263.9 238.3 270.1 238.8 256.3 
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Lanjutan lampiran 3 

Modifikasi Ulangan B. B B. K RPM Daya Waktu (s) B. B Stator 

4 

1 2000 1965 236.62 279.32 292 633 

2 2000 1956 236.38 282.06 267 627 

3 2000 1961 236.44 286.24 244 613 

4,5 

1 2000 1959 236.38 264.68 349 831 

2 2000 1964 237.20 272.04 336 807 

3 2000 1967 236.48 270.96 293 777 

5,5 

1 2000 1948 237.84 276.62 122 193 

2 2000 1937 237.63 284.75 155 521 

3 2000 1918 237.72 281.46 173 509 

6,5 

1 2000 1960 238.35 261.10 143 66 

2 2000 1940 238.23 256.45 143 64 

3 2000 1964 237.53 277.53 109 89 

 

 

Modif Ulangan 
B 

Kering 

B 

Terkupas 

B Tak 

Terkupas 

B 

Rusak 

B 

Kulit 

4 

1 1965 1049 141 102 707 

2 1956 1043 146 97 697 

3 1961 1044 143 99 700 

4,5 

1 1959 991 119 105 706 

2 1964 981 137 124 703 

3 1967 995 129 119 716 

5,5 

1 1948 1066 39 141 688 

2 1937 1008 82 157 687 

3 1918 1003 82 139 703 

6,5 

1 1960 1121 141 62 659 

2 1940 1120 107 31 616 

3 1964 1124 128 51 676 
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Lampiran 4 Perhitungan 

1. Perhitungan Kapasitas Kerja Mesin 

Kapasitas kerja =  
𝑤2

𝑡
 x  

3600

1000
 

 

a. KKM =  
1960.67

268
 x 

3600

1000
 c. KKM =  

1934.33

150
 x 

3600

1000
 

   = 26.37 kg/jam   = 46.42 kg/jam 

 

b. KKM =  
1963.33

326
 x 

3600

1000
 d. KKM =  

1954.67

132
 x 

3600

1000
 

   = 21.68 kg/jam   = 53.44 kg/jam 

 

2. Perhitungan biji tidak terkupas 

Persentase Biji Tidak Terkupas =  
𝑤5

𝑤2
 x 100% 

 

a. PBTT  =  
143..33

1960.67
 x 100% c. PBTT  =  

67.67

1934.33
 x 100% 

= 6.54 %      = 3.50 % 

 

b. PBTT  =  
128.33

1963.33
 x 100%  d. PBTT  =  

125.33

1954.67
 x 100% 

= 6.54 %      = 6.41 % 

 

3. Perhitungan biji rusak 

Persen Biji Rusak = 
𝑤4

𝑤2
 x 100% 

 

a. PBR  =  
93.33

1960.67
 x 100% c. PBR  =  

145.67

1934.33
 x 100% 

= 5.07 %     = 7.53 % 

 

b. PBR  =  
116.00

1963.33
 x 100%  d. PBR  =  

48.00

1954.67
 x 100% 

= 5.91 %     = 2.46 % 
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Lanjutan Lampiran 4 

4. Perhitungan efektivitas pengupasan 

EP = 
𝑤3

𝑤2
 x 100% 

 

a. EP  =  
1045.33

1960.67
 x 100% c. EP  =  

1025.67

1934.33
 x 100% 

= 53.32 %   = 53.02 % 

 

b. EP   =  
989.00

1963.33
 x 100%  d. EP   =  

1121.67

1954.67
 x 100% 

= 50.37 %   = 57.38 % 

 

5. Perhitungan torsi mesin 

T = 
𝑃

2𝜋 𝑛
 

 

a. T = 
282.54 𝑥 60

2 𝑥 3.14 𝑥 236.48
  c. T = 

280.94 𝑥 60

2 𝑥 3.14 𝑥 237.73
 

   = 11.42 Nm         = 11.29 Nm 

 

b. T = 
269.63 𝑥 60

2 𝑥 3.14 𝑥 236.69
  d. T = 

265.03 𝑥 60

2 𝑥 3.14 𝑥 238.04
 

   = 10.87 Nm         = 10.64 Nm   
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Lampiran 5 Uji Anova 

 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Biji 

Terkupas 

Between 

Groups 
28160.917 3 9386.972 29.039 .000 

Within 

Groups 
2586.000 8 323.250 

  

Total 30746.917 11    

Tidak 

Terkupas 

Between 

Groups 
9967.000 3 3322.333 13.312 .002 

Within 

Groups 
1996.667 8 249.583 

  

Total 11963.667 11    

Rusak 

Between 

Groups 
15076.917 3 5025.639 44.905 .000 

Within 

Groups 
895.333 8 111.917 

  

Total 15972.250 11    
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Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian 
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Lanjutan lampiran 6 
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1. Hopper 
2. Rotor 
3. Stator 
4. Penutup depan 
5. Rangka 
6. Motor Listrik 
7. Pulley Motor 
8. As 
9. Penutup belakang 
10. Pulley Rotor 
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