
i 
 

Uji Kinerja Alat Pemisah Kulit Ari Tauge Kacang Hijau 

(Vigna Radita L) Dengan Variasi Putaran (RPM)) dan 

Amplitudo Ayakan  

 

SKRIPSI 

Oleh : 

Darmawan Dwi Cahyanto 

NIM. 125100200111023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 

  



ii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 
 



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

  



iv 
 

RIWAYAT HIDUP 
 

Penulis dilahirkan di Gresik pada tanggal 3 

Januari 1994 sebagai anak kandung 

reformasi yang lahir dari rahim ibu pertiwi.  

Penulis Menempuh pendidikan Madrasah 

Ibtidayah di MI Riyadlatul Athfal Hula’an 

pada tahun 2001-2006, Menempuh 

pendidikan sekolah menengah pertama di 

SMPN 1 Menganti pada tahun 2006-2009. Menempuh 

pendidikan sekolah menengah atas SMAN 1 Menganti pada 

tahun 2009-2012. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan 

sekolah tinggi di Uiversitas Brawijaya Malang pada tahun 2012 

pada program studi Keteknikan Pertanian, Jurusan Keteknikan 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Pada tahun 2019 

penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas Brawijaya.  

 

 

 

  



v 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Judul  : Uji Kinerja Alat Pemisah Kulit Ari Tauge  

                                    Kacang Hijau (Vigna Radita L) Dengan   

                                    Variasi Putaran (RPM) dan Amplitudo  

                                    Ayakan 

Nama Mahasiswa    : Darmawan Dwi Cahyanto 

NIM                           : 125100200111023 

Jurusan                     : Keteknikan Pertanian 

Fakultas                    : Teknologi Pertanian 

 

Menyatakan bahwa, 

Tugas Akhir dengan judul diatas merupakan karya asli penulis 

tersebut. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak 

benar maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. 

 

   Malang, 23 Juli 2019 

   Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

                          Darmawan Dwi Cahyanto 

 



vi 
 

Darmawan Dwi Cahyanto. 125100200111023. Uji Kinerja Alat 

Pemisah Kulit Ari Tauge Kacang Hijau (Vigna Radita L) 

Dengan Variasi kecepatan putar (RPM) dan Amplitudo 

Ayakan. TA. Pembimbing : Yusuf H, STP, M App.Lf.Sc,Ph.D. 

dan Dr. Ir. Gunomo Djojowasito, MS 

                                       RINGKASAN 

             Indonesia sebagai negara tropis banyak menghasilkan 

kacang hijau (Vigna radiata L) yang dimanfaatkan sebagai 

sayuran tauge. Proses pemisahan kulit ari tauge yaitu secara 

konvensional atau dengan menggunakan alat pemisah kulit ari 

tauge. Alat pemisah kulit ari tauge memiliki kapasitas 

pemisahan 204 kg/jam dan efektivitas pengayakan sebesar 

84,6 %. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial. Perlakuan 

terdiri atas dua faktor, yaitu (A) kecepatan putar (RPM) dan (B) 

amplitude ayakan, masing-masing faktor terdiri atas 3  variasi, 

yaitu kecepatan putar 173 rpm, 186 rpm, dan 200 rpm dengan 

amplitude ayakan 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. Parameter dari 

penelitian ini yaitu kapasitas pemisahan dan efektivitas 

pemisahan. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 

ANOVA, uji (BNT) 5% dan 1% dan uji Dega. HasiL Kombinasi 

perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan kecepatan putar 

173 rpm dan amplitude ayakan 8 cm dengan nilai kapasitas 

pemisahan 250,2 kg/jam dan efektivitas pemisahan 87,2%. 

Kata Kunci : kulit ari tauge, kecepatan putar (rpm), amplitude 

ayakan , kapasitas pemisahan, efektivitas pemisahan.  
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 Darmawan Dwi Cahyanto. 125100200111023. Performance 

Test of Bean Sprout Skin Separator (Vigna Radita L) with 

Variation of rotational speed (RPM) and Sieve Amplitude. 

TA. Pembimbing : Yusuf H, STP, M App.Lf.Sc,Ph.D. dan Dr. 

Ir. Gunomo Djojowasito, MS 

                                        SUMMARY 

      Indonesia as a tropical country produces a lot of green 

beans (Vigna radiata L) which is used as vegetable bean 

sprouts. The process of separating the skin from bean sprouts 

that is conventional or by using a separator of bean sprouts. 

The separator skin of bean sprouts has a separation capacity 

of 204 kg / hour and sieving effectiveness of 84.6%. This study 

uses a Randomized Block Design (RBD) method which is 

arranged factorially. The treatment consists of two factors, 

namely (A) rotational speed (RPM) and (B) sieve amplitude, 

each factor consisting of 3 variations, namely rotational speed 

of 173 rpm, 186 rpm and 200 rpm and amplitude sieve 6 cm, 8 

cm, and 9 cm. From the research results were analyzed using 

ANOVA, 5% and 1% BNT test and Degarmo test. Results the 

best treatment combination is in the treatment of rotational 

speed of 173 rpm and the amplitude of the sieve of 8 cm with a 

separation capacity of 250.2 kg / hour and the effectiveness of 

separation of 87,2%. 

Keywords : skin of bean sprouts, rotational speed (rpm), 

amplitude of sieve, separation capacity, effectiveness of 

separation. 
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BAB  I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang pertanian 

merupakan salah satu faktor yang mendorong berkembangnya 

alat dan mesin pertanian. Kehadiran alat dan mesin pertanian ini 

akan dapat menunjang pembangunan dalam bidang pertanian 

untuk menjawab tuntutan akibat meluasnya kebutuhan yang 

muncul pada sektor pertanian. 

Pertanian di Indonesia di era globalisasi ini harus 

dipandang sebagai sektor ekonomi yang menjadi pemeran 

utama dan sejajar dengan sektor industri.  Sektor pertanian 

harus menjadi sektor modern, efisien dan berdaya saing tinggi 

serta tidak boleh dipandang hanya sebagai penampung tenaga 

kerja yang tidak terdidik. Oleh karena itu peran teknologi dalam 

bidang pertanian sangat dibutuhkan. 

Indonesia sebagai negara tropis banyak menghasilkan 

berbagai macam hasil pertnian salah satunya adalah kacang 

hijau. Pemanfaatan kacang hijau di Indonesia biasanya 

digunakan sebagai bahan baku untuk membuat bubur ataupun 

dikonsumsi secara langsung. Selain itu kacang hijau juga 

dimanfaatkan sebagai sayuran Tauge melalui proses 

perkecambahan. Sayur tauge kaya akan kandungan protein dan 

vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.  

Tauge merupakan bahan makanan yang dihasilkan dari 

perkecambahan biji kacang – kacangan seperti kacang hijau 
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maupun kacang kedelai. Meskipun sebagian besar tauge dibuat 

dengan menggunakan kacang hijau (Vigna radiata L). kacang 

hijau merupakan tanaman tropis dataran rendah yang dapat 

dibudidayakan pada ketinggian 5-700 m diatas permukaan laut 

(mdpl) ( Astawan, 2005). 

Petani tauge di Indonesia pada umumnya menjual teuge 

segar di pasar – pasar tradisional, namun sebelum dijual di 

pasar tradisional tauge harus dilakukan proses pengolahan 

pasca panen dimana pada proses ini bertujuan  untuk 

memisahkan  tauge dari kulit arinya. Terdapat dua macam 

proses pemisahan kulit ari tauge yaitu secara konvensional dan  

menggunakan mesin.  

Proses pemisahan kulit ari tauge secara konvensinal yaitu 

proses pemisahan kulit ari tauge yang memanfaatkan tempeh 

dengan gerakan ayunan yang menggunakan sumber tenaga 

manusia. Sedangkan proses pemisahan kulit ari tauge 

menggunakan mesin yaitu proses pemisahan kulit ari tauge 

dengan menggunakan mesin dengan prinsip kerja seperti mesin 

ayakan yang memanfaatkan gerakan naik turun dan 

menggunakan ayakan (mesh) untuk memisahkan antara tauge 

dengan kulit arinya. 

Para petani tauge di desa Hula’an kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik  mayoritas menggunakan proses pemisahan 

kulit ari tauge secara konvensional dan masih sedikit yang 

menggunakan mesin hal ini dikarenakan kinerja mesin ayakan 
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kurang optimal dimana kapasitas pemisahan dan efektivitas 

pengayakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan kinerja dari alat pemisah kulit ari tauge 

ini maka penulis melakukan suatu penelitian tentang uji kinerja 

alat pemisah kulit ari tauge (Vigna radiata L) dengan variasi 

kecepatan putaran dan amplitudo ayakan. Dengan dilakukannya 

penelitian ini nantinya akan mampu menjawab tuntutan 

perkembangan teknologi pertanian khususnya pada pengolahan 

pasca panen tauge serta mampu meningkatkan kapaasitas 

pemisahan dan efektivitas pemisahan sehinnga mampu 

membantu petani tauge dalam proses pasca panen. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi kecepatan putaran (RPM) 

dan amplitudo ayakan terhadap kapasitas pemisahan 

dan efektivitas pemisahan pada alat pemisah kulit ari 

tauge. 

2. Bagaimana menentukan kapasitas pemisahan dan 

efektivitas pemisahan yang paling optimal dari tiga 

variasi kecepatan putaran (RPM)  dan amplitudo ayakan. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi kecepatan putaran (RPM)  

dan amplitudo ayakan terhadap kapasitas pemisahan 

dan efektivitas pemisahan pada alat pemisah kulit ari 

tauge. 
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2. Menentukan kapasitas pemisahan dan efektivitas 

pemisahan yang paling optimal dari tiga kecepatan 

putaran (RPM) dan amplitudo ayakan. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak melakukan analisa ekonomi pada rancang bangun 

alat pemisah kulit tauge. 

2. Tidak menghitung daya dan efisiensi motor listrik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembuatan mesin pemisah kulit ari tauge 

ini adalah : 

1. Dapat Meningkatkan kinerja alat pemisah kulit ari tauge 

sehinnga hasilnya optimal.  

2. Dapat menjadi acuan dalam penelitian yang lebih lanjut. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tauge 

     Tauge merupakan bahan makanan yang dihasilkan dari 

perkecambahan biji kekacangan seperti kacang hijau maupun 

kacang kedelai. Meskipun sebagian besar tauge dibuat dengan 

menggunakan kacang hijau (Vigna radiata L.). kacang hijau 

merupakan tanaman tropis dataran rendah yang dapat 

dibudidayakan pada ketinggian 5-700 m diatas permukaan laut 

(mdpl) ( Astawan, 2005 ). 

     Kecambah adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh melalui 

perkecambahan kecambah  yang dibuat dari biji kacang hijau 

yang direndam dalam air selama kurang lebih satu malam. 

Kemudian ditebarkan di tempat yang mempunyai lubang-lubang 

dan diberi daun, kain, atau kertas merang sebagai substrat 

untuk menjaga kelembaban agar kacang tidak busuk. Setiap 

hari disiram dengan air sebanyak 4-5 kali. Setelah satu hari 

mengalami germinasi akan dihasilkan kecambah dengan 

panjang sekitar 1 cm. Setelah dua hari akan mencapai 4 cm, 

dan 3-5 hari 5-7 cm ( Astawan, 2005 ). 

     Pemanfaatan tauge sebagai bahan pangan juga dipengaruhi 

oleh kandungan gizi yang cukup beragam. Tauge kaya akan zat 

gizi, setiap 100 g tauge mengandung energi 50 kkal, kalsium 32 

mg, potasium 235 mg, besi 897 mg, fosfor 75 mg, seng 960 mg 
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asam folat 160 mg, vitamin C 20 mg dan vitamin B2 163 mg ( 

Sutomo, 2007 ). 

2.2 Kulit Ari Tauge 

       Kulit tauge adalah limbah dari pembuatan tauge kacang 

hijau yang tidak dikonsumsi atau dimanfaatkan. Kulit tauge ini 

memiliki nilai ekonimis yang rendah, mudah rusak dan tidak 

dapat disimpan dalam keadaan basah. Masyarakat 

beranggapan bahwa kulit tauge selain kurang bermanfaat juga 

tidak mengandung gizi, kulit tauge pada umumnya menjadi 

limbah di pasar tradisional. Selama ini belum banyak  orang 

yang memanfaatkan kulit tauge dan hanya sebagian kecil orang 

yang memanfaatkan kulit tauge sebagai pakan ternak. Limbah 

tauge terdiri dari 70 % kulit tauge dan 30 % pecahan – pecahan 

tauge yang diperoleh saat pengayakan ( Kartika, 1998 ). 

Kecambah yang biasa didapat adalah kecambah dari 

kacang hijau. Dari pembuatan kecambah atau tauge kacang 

hijau ini menghasilkan limbah yang kurang bermanfaat yaitu 

berupa kulit. Kulit kacang hijau ini ternyata dapat dimakan 

karena zat gizi protein pada kulit tauge kacanh hijau lebih tinggi 

yaitu 8,73% jika dibandingkan dengan biji kacanh hijau yang 

hanya 2,9%, kemudian kulit tauge kacanh hijau juga 

mengandung vitamin B dan serat yang tidak terdapat pada biji 

tauge kacang hijau. Kulit tauge kacang Hijau ini merupakan 

limbah padat dari pembuatan tauge kacang hijau yaitu berupa 

kulit yang berwarna hijau tua dan masih mengandung banyak 
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air.  Limbah ini biasanya dibuang oleh pengusaha tauge atau 

hanya sebagai makanan ternak karena dipandang tidak 

bermanfaat dan tidak memiliki nilai ekonomi. Masyarakat belum 

mengetahui bahwa limbah kulit tauge ini ternyata masih 

mengandung zat gizi yaitu berupa protein sebanyak 8,73%, 

vitamin B1 sebanyak 0,12% dan serat 6,32% sehingga dapar 

digunakan sebagai campuran bahan makanan dengan terlebih 

dahulu dijadikan terpung ( Kartika, 1998 ). 

Secara kualitatif berdasarkan uji laboratorium menunjukkan 

bahwa limbah tauge memiliki kandungan nutrisi cukup baik, 

yaitu mengandung protein sebesar 13% - 14%, serat 49,44% 

dan total digestible nutriens sebesar 64,65%. Kadar air limbah 

tauge adalah 65% – 70% dan kandungan energi metabolis 

sebesar 3737 kcal/kg. Pada Limbah tauge terkandung Vitamin E 

yang berguna sebagai antioksidan bagi spermatozoa yaitu 

1,5287 mg/10g dan arginine 1,672g/100g ( Winarno, 1991 ). 

 

2.3 Pengayakan ( Screening ) 

     Pengayakan merupakan proses pemisahan berbagai 

campuran partikel padatan yang mempunyai berbagai ukuran 

bahan dengan menggunakan ayakan. Proses pengayakan juga 

digunakan sebagai alat pembersih, pemisah kotoran yang 

ukurannya berbeda dengan bahan baku. Pengayakan 

memudahkan kita untuk mendapatkan bakan baku dengan 

ukuran yang seragam. Dengan demikian pengayakan dapat 
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didefinisikan sebagai suatu metode pemisah berbagai campuran 

partikel padat sehingga didapat ukuran partikel yang seragam 

serta terbatas dari kotoran yang memiliki ukuran yang berbeda 

dengan menggunakan alat penggayak ( Suharto, 1998 ). 

Menurut Fellow. 1990, pengayakan yaitu pemisahan bahan – 

bahan pangan berdasarkan ukuran jenis kawat ayakan, bahan 

yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter mesh akan 

lolos dan bahan yang mempunyai ukuran lebih besar akan 

tertahan pada permukaan kawat ayakan. Produk dari proses 

pengayakan / penyaringan ada 2 yaitu:  

 Ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang 

ayakan (oversize). 

 Ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang 

ayakan (undersize).  

Screening atau pengayakan secara umum merupakan suatu 

pemisahan ukuran berdasarkan kelas – kelasnya pada alat 

sortasi. Namun pengayakan juga dapat digunakan sebagai alat 

pembersih, memindahkan kotoran yang ukurannya berbeda 

dengan bahan.  

Tujuan dari proses pengayakan ini adalah : 

1. Mempersiapkan produk umpan (feed) yang ukurannya 

sesuai untuk beberapa proses  berikutnya. 

2. Mencegah masuknya mineral yang tidak sempurna dalam 

peremukan  (primary crushing) atau oversize ke dalam 

proses pengolahan berikutnya, sehingga dapat dilakukan 
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kembali proses peremukan tahap berikutnya (secondary 

crushing). 

3. Untuk meningkatkan spesifikasi suatu material sebagai 

produk akhir. 

4. Mencegah masuknya undersize ke permukaan.  

Pengayakan biasanya dilakukan dalam keadaan kering 

untuk material kasar, dapat optimal sampai dengan ukuran 

10 mesh (Prabowo dan Herjun, 2009). 

 

2.4 Mesin Pengayak 

Pengayak getar merupakan suatu peralatan mekanik yang 

memanfaatkan gaya-gaya eksitasi yang terjadi guna 

memisahkan material berdasarkan ukuran butir material yang 

dikehendaki. Alat ini biasanya dioperasikan bersama dengan 

alat penghancur material (crusher). Pada umumnya pengayak 

getar mengunakan poros eksentris untuk menghasilkan gaya 

eksitasi (Yantek et al, 2005). 

 

2.3.1 Macam – macam alat pengayak 

Menurut Gupta. (2006), hampir semua industri memerlukan 

mesin penggerak untuk menggetarkan, mengguncang ataupun 

memutar (gyration) ayakan. Ada berbagai jenis alat pengayak 

yang digunakan dalam industri, antara lain  
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a. Grizzlies 

     Grizzlies sering digunakan untuk mengayak petikel 

berukuran besar, umumnya di atas 1 inch (biasanya hasil dari 

crusher). Grizzlies tersusun dari batangan – batangan logam 

tersusun miring dengan sudut tertentu ( 20o sampai 50o 

terhadap sumbu horizontal). Gambar 2.1  adalah contoh ayakan 

Grizzlies. 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 2.1. ayakan Grizzlies 

 

b. Ayakan stasioner 

Ayakan stasioner hampir sama dengan grizzlies, tapi media 

pengayaknya berupa anyaman kawat (mesh) atau plat logam 

yang berlubang. Sudut kemiringan ayakan stasioner dapat 

sampai sekitar 60o terhadap sumbu horizontal. Ayakan stasioner 

digunakan untuk mengayak padatan dengan ukuran lebih kecil, 

yaitu antara ¼ sampai 1 inch. Kedua jenis ayakan ini efektif 

digunakan untuk partikel padatan yang tidak lengket. Gambar 

2.2  adalah contoh ayakan Stasioner.  
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 Gambar 2.2.  ayakan Stasioner 

c. Gyraring screen  

Mesin pengayak ini biasanya tersusun atas bebrapa dek 

ayakan dengan berbagai ukuran. Ayakan digetarkan memutar 

untuk meloloskan partikel dari satu dek ke dek yang lain, dan 

memindahkannya dari tempat masuk sampai tempat keluarnya 

partikel. Sudut kemiringan ayakan antara 16o sampai 30o 

terhadap sumbu horizontal. Ayakan pada umumnya berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran (1,5 x 4 ft) sampai dengan (5 

x14 ft). Kecepatan girasi dan amplitude girasi dapat mencapai 

600 rpm sampai 1800 rpm. Gambar 2.3   adalah contoh 

gyrating screen.    

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 2.3.  gyrating screen 
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d. Reciprocating screens 

Reciprocating screen merupakan jenis ayakan girasi dengan 

sudut kemiringan lebih kecil (sekitar 5o). mesin diputar dan 

digetarkan pada sumbu mendatar. Adakalanya di antara dua 

dek ayakan diisi bola-bola karet untuk meningkatkan efisiensi 

pengayakan, sekaligus membersihkan aperture ayakan dan 

padatan-padatan yang menyumbat. Gambar 2.4 adalah contoh 

reciprocating screen yang dilengkapi dengan bola bola karet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. reciprocating screen 

e. Vibrating screen 

     Ayakan getar biasanya digunakan untuk pengayakan dengan 

kapasitas besar. Getaran dapat dibangkitkan secara elektrik 

maupun mekanis. Getaran mekanis pada casing biasanya 

ditimbulkan oleh sumbu tenaga yang berputar dengan 

kecepatan sangat tinggi. Biasanya tidak lebih dari 3 dek ayakan 

yang terpasang dalam casing sebuah ayakan getar. Kecepatan 

getar antara 1800 sampai 3600 getaran per menit. Sudut 

kemiringan terhadap sumbu horizontal dapat diatur sesuai 

dengan keperluan, bervariasi antara 0o sampai 45o. gambar 
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dibawah ini adalah contoh ayakan getar 3 dek. Gambar 2.5 

adalah contoh vibrating screen. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. vibrating screen 

 

f. Oscillating screen 

     Oscillating screen, ayakan dinamis pada frekuensi yang lebih 

rendah dari vibrating screen (100-400 Hz) dengan waktu yang 

lebih lama. 

g. Shifting screen 

     Shifting screen, ayakan dinamis dioprasikan dengan gerakan 

memutar dalam bidang permukaan ayakan. Gerakan aktual 

dapat berupa putaran, atau getaran memutar. Digunakan untuk 

pengayakan material basah atau kering. 

h. Revolving screen 

     Revolving screen, ayakan dinamis dengan posisi miring, 

berotasi pada kecepatan rendah (10-20 rpm). Digunakan untuk 

pengayakan basah dari material-material yang relatif kasar, 

tetapi memiliki pemindahan yang besar dengan vibrating screen. 

Gambar 2.6 adalah contoh revolving screen 
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Gambar 2.6. revolving screen 

2.3.2 Permukaan Ayakan 

  Berdasarkan model lubang pada permukaannya, ayakan 

dibagi menjadi tiga tipe: 

a. Ayakan Plat Berlubang 

Pelat berlubang, atau punched plate yaitu plat yang biasanya 

terbuat dari baja yang diberi lubang dengan bentuk tertentu.. 

Selain pelat yang terbuat dari baja, bahan yang umum 

digunakan untuk ayakan adalah karet keras atau plastik. Karet 

atau plastik digunakan untuk memisah material yang abrasive 

atau digunakan pada lingkungan yang korosif. Contoh bentuk 

plat berlubang dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 ayakan plat berlubang 
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b. Ayakan Anyaman Kawat 

Ayakan dari anyaman kawat. Kawat terbuat dari metal yang 

dianyam membentuk dan menghasilkan bentuk dan ukuran 

lubang tertentu. Umumnya lubang berbentuk bujur sangkar, 

namun dapat pula bentuk yang lainnya, seperti segi enam, atau 

bentuk lainnya. Gambar 2.8 adalah contoh ayakan anyaman 

kawat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 ayakan anyaman kawat 

 
 

c. Ayakan Batang Sejajar 

Ayakan dari batang sejajar, atau biasa disebut grizzly atau 

rod-deck surface. Permukaan ayakan ini terbuat dari batang-

batang atau rel atau rod yang disusun sejajar dengn jarak atau 

celah tertentu. Ayakan grizzly dapat bergerak, bergetar atau 

diam. Umumnya digunakan untuk operasi scalping. Dalam 

operasinya ayakan dapat bergetar atau diam. Namun umumnya 

ayakan adalah bergetar. Grizzly merupakan satu contoh ayakan 

yang diam. Gerakan dari ayakan ditimbulkan oleh penggetar 

atau vibrator. Gambar 2.9 adalah contoh ayakan batang sejajar. 
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Gambar 2.9 ayakan batang sejajar 

 

2.3.3 Penggetar Ayakan 

    Menurut Currie. (1997), penggetar ayakan dapat dibagi 

menjadi : 

a. Unbalance pulley, adalah pulley yang terbuat dari material 

yang tidak homogen. Ada bagian dari pulley yang lebih 

berat dari bagian lainnya. Jika pulley diputar, akan 

menimbulkan gerakan atau getaran pada ayakan. System 

vibrator ini digunakan untuk beban yang rendah. 

b. Sumbu eksentrik. Gerakan atau putaran sumbu akan 

menimbulkan gerakan bolak-bailk secara eksentrik atau 

getaran. Sistem Vibrator ini digunakan untuk beban yang 

besar. 

c. Electromagnet. Sistem vibrator yang ditimbulkan oleh 

adanya listrik dan medan magnet. Getaran yang 

ditimbulkan memiliki frekuensi yang tinggi. Sistem vibrator 

ini digunakan untuk memisahkan material berukuran halus. 
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2.5 Motor Listrik 

Motor listrik adalah alat yang mengubah energy listrik 

menjadi energy mekanik (putar). Secara umum kontruksi motor 

listrik ada 2 bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator adalah 

bagian yang diam dan rotor adalah bagian yang berputar. 

Tegangan yang digunakan motor listrik adalah tegangan searah 

dan bolak – balik. Motor yang menggunakan tegangan searah 

disebut motor DC dan motor yang menggunakan arus bolak – 

balik adalah motor AC ( Soenarta, 1995 ). 

 

Menurut Petruzella. (1996), mengatakan bahwa lebih dari 

50% listrik yang diproduksi untuk sumber daya pada motor. 

Motor listrik menggunakan energi listrik dan energi maknet 

untuk menghasilkan energi mekanis. Operasi motor tergantung 

pada interaksi medan magnet. Secara sederhana dikatakan 

bahwa motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa dua medan 

magnet dapat dibuat berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. 

 Menurut Soenarta. (1995), Motor listrik ini mempunyai 

keuntungan sebagai berikut :  

 

1. Dapat dihidupkan dengan hanya memutar saklar. 

2. Suara dan gesekan tidak menjadi gangguan. 

3. Udara tidak ada yang diisap dan juga tidak ada gas yang 

dibuang, karena itu tidak perlu mengukur polusi 

lingkungannya atau membuat ventilasi. 
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4. Motor DC mempunyai daya besar pada putaran rendah di 

lain pihak motor AC yang menggunakan sumber daya 

umum tidak mudah mengubah putarannya.  

Kekurangan dari motor listrik sebagai berikut : 

1. Motor listrik membutuhkan sumber daya, kabelnya harus 

dapat dihubungkan dengan stop kontak dengan demikian 

tempat penggunaannya sangat terbatas panjang kabel. 

2. Kalau digunakan baterai sebagai sumber daya, maka berat 

menjadi besar sebagai pembanding tenaga yang didapat 

dari satu liter bahan bakar minyak maka kalau sumber daya 

adalah baterai beratnya akan mencapai 1500 Newton. 

3. Untuk menghasilkan daya yang sama dihasilkan oleh 

sebuah motor pembakaran, maka motor listrik akan lebih 

berat. 

 

2.6 Ayakan 

Menurut Smith dan Wikes. (1990), ayakan atau saringan 

adalah alat yang digunakan untuk memisahkanbagian yang 

tidak diinginkan berdasarkan ukurannya, dari dalam bahan 

curah dan bubuk yang memiliki ukuran partikel kecil.  

 Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan screen :  
 

 Kapasitas, kecepatan hasil yang diinginkan.   

 Kisaran ukuran (size range). 

 Sifat bahan : densitas, kemudahan mengalir (flowability). 
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 Unsur bahaya bahan : mudah terbakar, berbahaya, debu 

yang ditimbulkan. 

 Ayakan kering atau basah. 

 

2.7 Elemen – elemen Mesin 

 

2.7.1 Pulley dan V-belt  

     Jarak yang jauh antara dua poros sering tidak 

memungkinkan transmisi langsung dengan pasangan roda gigi. 

Dengan demikian, cara transmisi putaran dan daya lin yang 

dapat diterapkan adalah dengan menggunakan sebuah sabuk 

atau rantai yang dibelitkan disekeliling pulley atau sprocket pada 

poros. Jika pada suatu kontruksi mesin putaran pulley 

penggerak dinyatakan n2 dan diameternya DP. maka  

perbandingan putaran dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

Perbandingan pulley = 
  

  
=
  

  
 ………………............…………(2.1) 

Keterangan :  

 D1 = Diameter pulley penggerak (mm) 

 D2 = Diameter pulley yang digerakkan (mm) 

 N1 = Putaran motor (rpm) 

 N2 = Putaran sprocket (rpm) 

(Roth. et al, 1982). 
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Pemasangan pulley antara lain dapat dilakukan dengan cara : 

1. Horizontal 

pemasangan pulley dapat dilakukan dengan cara mendatar 

dimana pasangan pulley terletak pada sumbu mendatar. 

2. Vertikal 

pemasangan pulley dilakukan tegak dimana pasangan 

pulley adalah pada sumbu vertical. Pada pemasangan ini 

akan terjadi getaran pada bagian sabuk yang kendir 

sehingga akan menimbulkan getaran pada mekanisme 

serta penurunan umur sabuk ( Mabie and Ocvirk, 1967 ). 

 

     Menurut Sualarso. (1997), sabuk V mempunyai penampang 

trapesium yang terbuat dari karet, tenunan tetoron atau 

semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk membwa 

tarikan yang besar. Sabuk-V dibelitkan di sekeliling alur pulley 

yang berbentuk V. selain koefisien gesek dan ekuatannya, 

harganya yang relative murah membuat sabuk-V sering dipakai. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.10 V-belt 
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     Menurut Smith dan Wikes. (1990), apabila pemindahan daya 

menggunakan dua roda transmisi, maka hubungan antar jarak 

keduatitik pusat sumbu roda transmisi dengan oanjang sabuk 

dapat ditentukan dengan rumus : 

 

L = 2C + 1,57(D + d) + 
      

  
……….....……..……..(2.2) 

Dimana : 

L  = Panjang efektif sabuk (mm) 

C = Jarak antara kedua sumbu roda transmisi (mm) 

D = Diameter luar efektif roda transmisi yang besar (mm) 

d = Diameter luar efektif roda transmisi yang kecil (mm) 

 

      Transmisi dengan menguunakan sabuk-V hanya dapat 

menghubungkan poros-poros yang sejajar dengan arah putaran 

yang sama. Dibandingkan dengan transmisi roda gigi atau 

rantai, sabuk-V bekerja lebih halus dan tidak berisik. 

 

2.7.2  Poros 

Poros berfungsi untuk memindahkan daya dan putaran. 

Bentuk dari poros adalah silinder pejal maupun beronngga. 

Namun ukuran diameternya tidak selalu sama. Biasanya dalam 

permesinan, poros dibuat bertangga/step agar bantalan, roda 

gigi maupun pulley mempunyai dudukan dan penahan agar 

dapat diperoleh ketelitian ( Stolk dan Kross, 1993 ). 
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Menurut Nababan. (2005), poros digunakan pada setiap 

mesin dan peralatan mesin. Poros dibebani dengan beban yang 

berubah yaitu kombinasi dari lenturan dan puntiran disertai 

dengan berbagai tingkat konsentrasi tegangan. Pemindahan 

tenaga dan pergerakan mesin dapat dibagi menjadi dua :  

1. Pergerakan langsung 

Dalam hal ini poros motor bergerak (motor listrik, mesin uap 

dan motor bakar) dihubungkan langsung dengan poros 

perkakas atau mesin yang hendak digerakkan dengan 

kopling. 

2. Pergerakan tidak langsung  

Dalam hal ini poros motor penggerak tidak langsung 

berhubungan dengan perkakas atau mesin yang digerakkan 

melainkan dengan menggunakan pulley dalam 

mentranmisikan tenaga.  

Menurut pembebannya, poros dibedakan atas tiga jenis, yaitu : 

a. Poros transmisi 

Poros ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dan 

putaran. Hal ini menyebabkan poros mendapatkan momen 

bending/beban lentur dan momen torsi/beban puntir. Daya 

yang ditransmisikan kepada poros melalui kopling, roda 

gigi, pulley maupun dengan spoket. 

b. Spindel 

Spindel berfungsi sebagai poros transmisi. Namun, beban 

yang diterima poros ini hanya beban puntir. Contoh dari 
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poros ini adalah spindel pada mesin perkakas, dimana 

ukurannya relatif pendek. Syarat yang harus dipenuhi poros 

ini adalah deformasinya harus kecil, bentuk serta ukurannya 

yang teliti. 

c. Gandar  

Poros ini berfungsi menyangga suatu mekanisme. Beban 

yang diterima poros ini adalah beban lentur. Tidak terjadi 

putaran pada poros (Holowenko, 1993). 

 

2.6.3 Rangka 

      Rangka dirancang untuk mendukung beban dalam bentuk 

tertentu dan yang terpenting dalam perancangan rangka adalah 

hampir semua kasus hanya mengalami deformasi sedikit jika 

mengalami pembebanan. Semua struktur teknik atau unsur 

struktural mengalami gaya eksternal atau pembebanan. Hal ini 

tentu akan mengakibatkan gaya eksternal lain atau reaksi pada 

titik pendukung Strukturnya ( Ferdinand dan Russel, 1983 ). 

     Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja 

pada titk tersebut dan jika gaya ini tidak seimbang maka benda 

mengalami gerak translasi. Oleh karena itu agar sebuah sistem 

gaya dalam keseimbangan resultan semua gaya dan resultan 

semua momen terhadap suatu titik = 0 persyaratan yang harus 

dipenuhi adalah: ı Fy = 0 dan My = 0 ( Sularso, 1997 ). 
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2.6.4 Pegas 

     Pegas merupakan komponen yang didesain memiliki 

kekakuan yang relatif rendah dibanding dengan rigid normal, 

sehingga memungkinkan untuk menerima gaya yang 

dibebankan padanya sesuai dengan tingkatan tertentu. Pegas 

tidak seperti komponen struktur lain dalam hal kekuatan waktu 

terbebani serta kemampuan menyimpan energi mekanis setiap 

saat. Dalam suspensi kendaraan, saat roda bertemu dengan 

halangan pegas membuat roda mampu melewati halangan 

dengan adanya pergerakan naik turun pada roda dan kemudian 

menyebabkan roda kembali keposisi semula. Pegas daun yang 

digunakan sebagai suspensi kendaraan darat baik untuk 

kendaraan roda empat maupun mobil adalah salah satu 

komponen utama untuk meredam adanya getaran yang 

ditimbulkan oleh eksitasi - eksitasi gaya luar saaat kendaraan 

bergerak ( Niemann, 1992 ). 

     Bentuk beam adalah dasar dari banyak pegas daun. Beam 

sendiri adalah rangkaian baja panjang berbentuk persegi yang 

kedua ujungnya dikaitkan. Defleksi dari beban pada ujung 

cantilever dapat diperhitungkan, tergantung dari geometris dari 

cantilever dan modulus elastisitas, seperti yang di prediksi oleh 

teori dasar beam ( Sularso, 1997 ). 

     Pegas daun adalah pegas yang berbentuk plat dasar (flat 

plats) dengan lebar tertentu dan dikenai beban lateral yang 



25 
 

menjadikan plat mengalami bending. Konsep dasar dari pegas 

daun adalah batang cantilever yang diberi beban lateral pada 

ujungnya dan ujung yang lain dijepit sehingga batang cantilever 

terdefleksi dan mempunyai radius curvature ( Stolk, dan Kross., 

1993 ). 

2.6.5 Bantalan 

     Bantalan adalah elemen mesin yang mempunyai poros 

beban sehingga gerakan bolak balik dapat berlangsung dengan 

halus, aman, dan tahan lama. Bantalan harus kokoh untuk 

memungkinkan poros dan elemen mesin lainnya bekerja 

dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik maka 

tidak dapat bekerja dengan semestinya. Jadi, bantalan dalam 

permesinan dapt disamakan peranannya dengan pondasi pada 

gedung ( Stolk dan Kross, 1993 ). 

Menurut sularso. ( 1997 ), bantalan dapat diklarifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros 

a. Bantalan luncur 

Pada bantalan ini terjadi gesukan luncur antara poros dan 

bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh 

permukaan bantalan dengan perantara lapisan pelumas. 

b. Bantalan gelinding 

Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian 

yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding 

seperti bola (peluru), rol arau rol jarum dan rol bulat. 
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2. Berdasarkan arah gerak terhadap poros : 

a. Bantalan radial 

Arah beban yang ditumpu bantalan ini tegak lurus sumbu 

poros. 

b. Bantalan aksial 

Arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros. 

c. Bantalan gelinding khusus 

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar 

dan tegak lurus dengan sumbu poros. 
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BAB III  

METODOLOGI 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

      Penelitian uji kinerja alat pemisah kulit tauge ini 

dilaksanakan pada bulan Januari 2019 hingga  Juli 2019 di 

dusun Hula;an, desa Hula’an, kecamatan Menganti, kabupaten 

Gresik. 

3.2  Alat dan Bahan  

    Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini 

meliputi  

3.2.1 Alat 

 Timbangan : untuk menghitung massa tauge  

 kunci pas   : untuk memasang atau melepas mur dan    

                            baut atau 

 Autocad 2007 : untuk menggambar desain alat pemisah  

                            kulit ari tauge  

 Stopwatch : untuk mengukur waktu proses   

                            pemisahan  kulit ari tauge  

 Bak  : untuk menampung tauge sebelum   

                          dilakukan proses pengayakan 

 Kantong plastik : untuk menampung tauge pada proses  

                          penimbangan 

 Sabuk V  : sebagai bahan perlakuan kecepatan  

                Putaran 
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3.2.2. Bahan 

 Tauge segar   : sebagai bahan uji 

 Pulley   : sebagai bahan perlakuan kecepatan  

                            putaran 

 Crankshaft : sebagai bahan perlakuan amplitudo  

                            getaran 

 

3.2.3 Deskripsi Mesin Pemisah Kulit Ari Tauge 

 Mesin pemisah kulit ari tauge segar dirancang khusus 

untuk proses pemisahan antara tauge dengan kulit arinya yang 

menggunakan sumber tenaga penggerak motor lirtrik  

dengandaya ¼ HP memiliki kecepatan putar Kecepata 1400 

rpm. Mesin pemisah kulit ari tauge dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1 Mesin pemisah kulit ari tauge 
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      Mesin pemisah kulit ari tauge ini secara keseluruhan terbuat 

dari besi dan plat yang terdiri dari bagian-bagian yaitu rangka 

atas, rangka bawah, poros engkol, morot penggerak, ayakan, 

dan 2 lubang pengeluaran dimana lubang pengeluaran 1 untuk 

tauge bersih sedangkan lubang pengeluaran 2 untuk kulit ari 

tauge. 

 Dimensi mesin pemisah kulit ari tauge secara keseluruhan 

yaitu memiliki ukuran panjang x lebar x tinggi = 180 cm x 70 cm 

x 110 cm. Pada bagian rangka bawah memiliki ukuran panjang 

130 cm x lebar 70 cm dimana terdapat 4 kaki yang berfungs 

untuk menopang seluruh bagian alat dimana pada setiap kaki 

terdapat roda sehingga alat ini dapat dipindah sesuai dengan 

yang diinginkan, terdapat 4 pegas disetiap sudut setinggi 30 cm 

sebgai penghubung antara rangka bawah dengan rangka atas 

dan berfungsi unuk meneruskan getaran. Sedangakan rangka 

bagian atas memiliki ukuran panjang 180 cm x lebar 50 cm x 

tinggi 30 cm yang berfungsi sebagai tempat ayakan, lubang 

output 1 dan lubang output 2. Lubang output 1 untuk tauge 

bersih dan lubang output 2 untuk kulit tauge. Ayakan plat 

berlubang  berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang x 

lebar = 150 cm x 50 cm yang terbuat dari, Ukuran ayakan yaitu 

4 mesh dimana lubang pada plat yaitu sebesar 5 mm dan 

kemiringan ayakan 80. 
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      Mesin pemisah kulit ari tauge ini menggunakan kecepatan 

putaran 186 rpm dengan amplitudo ayakan naik-turun sebesar  

7 cm dimana kapasitas pemisahan dari mesin ini yaitu 204 

kg/jam dan efektivitas pemisahan 84,6 %. 

       Mesin pemisah kulit ari tauge  ini menggunakan 4 pulley 

untuk mereduksi putaran 1400 rpm menjadi 176 rpm, 186 rpm 

dan 200 rpm dapat dilihat pada gambar Gambar 3.2. 

 

Pulley 4            Pulley 2 

          

            

Pulley 1   

                                                                                   Pulley 3 

Gambar 3.2 Rasio pulley pada alat pemisah kulit ari tauge 

Keterangan : 

Pulley 1 : pulley pada motor listrik 

Pulley 2 : pulley yang terhubung dengan pulley 1 

Pulley 3 : pulley yang terhubung dengan pulley 4 

Pulley 4 : pulley pada as engkol 

 Pada penelitian ini digunakan 3 macam kecepatan putar 

yang digunakan yaitu 173 rpm, 186 rpm, dan 200 rpm dimana 
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Motor Listrik Pulley 1 Pulley 2 Rasio pulley Pulley 3 Pulley 4 Rasio pulley Output

1400 rpm 3 inchi 8 inchi 1 : 2,67 3 inchi 6 inchi  1 : 3 173 rpm

1400 rpm 2 inchi 5 inchi 1 : 2,5 3 inchi 6 inchi  1 : 3 186 rpm

1400 rpm 3 inchi 7 inchi 1 : 2,33 3 inchi 6 inchi  1 : 3 200 rpm

masing-masing kecepatan putar menggunakan rasio pulley 

yang berbeda – beda seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel perbandingan pulley 

 

 

 
 

Amplitudo ayakan merupakan jarak titik atas dengan titik 

bawah dari gerakan naik turun (eksentris) ayakan yang 

dihasilkan dari gerakan poros engkol. Poros engkol mesin 

pemisah kulit ari tauge dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

                   

Lengan engkol 

 

Lubang lengan engkol 

                     

     Cranshaft      

Gambar 3.3. Poros engkol  

Mekanisme pengukuran amplitudo ayakan yaitu dengan 

mengatur jarak antara titik pusat cranshaft dengan titik pusat 

lubang lengan engkol. Pada alat  ini digunakan amlitudo 7 cm 

yang didapat dengan mengatur jarak titik pusat cranshaft 
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dengan titik pusat lubang lengan engkol dengan jarak 3,5 cm 

sehingga jarak antara titik atas dengan titik bawah sebesar 7 

cm. Pada penelitian ini digunakan 3 variasi amplitude getaran 

yaitu 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. Untuk menentukan amplitude 

ayakan 6 cm yaitu dengan mengatur jarak titik pusat cranshaft 

dengan titik pusat lubang lengan engkol dengan jarak 3 cm 

sehingga jarak antara titik atas dengan titik bawah sebesar 6 

cm. Untuk menentukan amplitude ayakan 8 cm yaitu dengan 

mengatur jarak titik pusat cranshaft dengan titik pusat lubang 

lengan engkol dengan jarak 4 cm sehingga jarak antara titik atas 

dengan titik bawah sebesar 8 cm. Untuk menentukan amplitude 

ayakan 9 cm yaitu dengan mengatur jarak titik pusat cranshaft 

dengan titik pusat lubang lengan engkol dengan jarak 4,5 cm 

sehingga jarak antara titik atas dengan titik bawah sebesar 9 

cm. Gambar ilustrasi 3D dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

  

 

 

 

 

 

           Gambar 3.4 Gambar Teknik Mesin Pemisah Kulit Ari Tauge 
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B1 B2 B3

A1 A1B1 B1B2 A1B3

A2 A2B1 A2B2 A2B3

A3 A3B1 A3B2 A3B3

RPM
Amplitudo Ayakan

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial. Perlakuan terdiri 

atas dua faktor, yaitu kecepatan putaran (RPM) (A) dan 

Amplitudo Ayahan (B), masing-masing faktor terdiri atas 3  

variasi, seperti pada Tabel 3.2 

 

                     Tabel 3.2 Kombinasi perlakuan penelitian 

 

 

 

 

     A1 = kecepatan putar 173 rpm   B1 = Amplitudo 6 cm 

     A2 = kecepatan putar 186 rpm B2 = Amplitudo 8 cm 

     A3 = kecepatan putar 200 rpm B3 = Amplitudo 9 cm 

      Masing-masing kombinasi perlakuan akan dilakukan uji 

dengan  3 kali pengulangan agar  data yang diperoleh lebih 

akurat, terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan masing-masing 

sehingga akan diperoleh 27 sampel untuk dilakukan analisis dan 

selanjutnya akan diketahui perlakuan dari kecepatan putaran 

(rpm) dan amplitude ayakan yang paling optimal dari mesin 

pemisah kulit ari tauge ini. 
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3,4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram alir prosedur penelitian 

Mulai 

Diatur putaran173 rpm, 186 rpm 

dan   200 rpm 

 

Ditimbang sampel tauge         

(5 kg) 

 

Pengayakan 

Tauge 5 kg 

Diatur Amplitudo ayakan 6 cm, 8 

cm, dan  9 cm 

Diukur dan dianalisa parameter uji 

 

Selesai 
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3.4.2 Pengambilan Data 

  Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada 

diagram alir prosedur penelitian (Gambar 3.5). Pada penelitian 

ini digunakan bahan uji tauge segar umur 3 hari dengan panjang 

antara 5 -7 cm. Selanjutnya bahan ditimbang dengan berat 5 Kg 

sebanyak 27 sampel untuk dilakukan pengayakan untuk 

memisahkan tauge dengan kulit arinya dengan menggunakan  

mesin pemisah kulit ari tauge.  

       Sebelum proses pengayakan dilakukan pengaturan 

kecepatan putaran (rpm) yang diinginkan yaitu 173 rpm, 186 

rpm dan 200 rpm dan pengaturan amplitude ayakan yang 

diinginkan yaitu 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. setelah dilakukan 

pengaturan di salah satu kecepatan putar (rpm)  dan amplitude 

ayakan yang diinginkan kemudian mesin dinyalakan 

Setelah mesin menyala bahan uji tauge 5 kg diletakkan 

diatas mesh dan dibarengi dengan menyalakan stopwatch. 

Selama proses pengayakan dilakukan pengamatan terhadap 

tauge yang diayak. Kemudian setelah tauge keluar dari lubang 

output dan stopwatch dimatikan sehinnga didapatkan hasil 

selang waktu yang diperlukan untuk memisahkan kulit ari tauge 

sebanyak 5 kg. dan mesin dimatikan. 

Tauge hasil pengayakan  kemudian dimasukkan dalam 

kantong plastik untuk dilakukan perhitungan massa tauge yang 

tidak terkelupas kulitnya dan tauge yang ikut terayak ke lubang 

output 2 dengan menggunakan timmbangan. Kemudian hasil 
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perhitungan massa tauge yang tidak tekelupas kulitnya dan 

tauge yang ikut terayak ke lubang output 2  digunakan untuk 

mengetahui efektivitas pengayakan dan selang waktu selama 

proses pengayakan digunakan untuk mengetahui kapasitas 

pengayakan dari mesin pemisah kulit ari tauge. 

Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap hasil 

perhitungan yang telah diperoleh. Berdasarkan analisa hasil, 

akan diperoleh kombinasi kecepatan putaran (rpm) dan 

amplitude getaran ayakan yang paling optimal. 

 

3.5 Pengamatan dan Perhitungan 

      Uji Elementer dilakukan untuk mengetahui kapasitas kerja 

pada mesin pemisah kulit ari tauge meliputi :  

a. Kapasitas pemisahan 

Kapasitas pemisahan berguna untuk mengetahui nilai 

kapasitas pemisahan kulit ari tauge dengan waktu tertentu 

dilakukan dengan persamaan sebagai berikut : 

Kp = 
  

 
……………………..…………….……...………….(3.1) 

Keterangan, Kp : Kapasitas pemisahan, 

 B1 : tauge segar yang diayak (g) 

 t   : Waktu pengayakan (s) 

b. Massa tauge yang lolos 

%Bk = 
 

 
 x 100%.............................................................(3.2) 
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Keterangan, Bk : tauge yang lolos (%) 

G  : Massa tauge yang ikut terayak ke lubang  

       pengeluaran 2 (gr) 

  A  : Massa tauge segar yang diayak (gr) 

c. Massa kulit ari tauge yang tidak terkelupas 

% Btt = 
 

 
 x 100%.......................................................(3.3) 

Keterangan, Btt   : kulit ari tauge yang tidak terkupas (%) 

 H     : massa kulit ari tauge yang tidak terkelupas  

             yang keluar ke lubang pengeluaran 1 (gr) 

 A     :  massa tauge segar yang diayak (gr) 

d. Efektivitas pemisahan 

dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Ef = 100% - W1………………………….…………….…… (3.4) 

Keterangan, Ef    : Efektifitas pengayakan (%) 

 W1  :  ( Bk + Btt ) (%) 

3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan ANOVA 

(Analysis of Variance) dengan taraf 5% dan 1% untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan, baik pengaruh tunggal 

ataupun interaksi kedua perlakuan. Sedangkan untuk 

mengetahui perlakuan atau kombinasi perlakuan yang saling 

beda nyata dapat digunakan uji lanjut berupa Uji Beda Nyata 

(BNT) 5% dan 1%. Sehingga akan didapatkan pengaruh dan 

beda nyata dari perlakuan secara tunggal maupun interaksi 
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kedua perlakuan. Untuk menentukan kombinasi perlakuan 

terbaik dari kombinasi perlakuan yang diujikan yaitu dengan 

menggunakan metode indeks efektivitas (DEGARMO). 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Pemisahan Kulit Ari Tauge 

Pada penelitian ini digunakan alat pemisah kulit ari tauge 

dimana pada alat ini terdapat ayakan yang bergerak naik-turun 

(eksentrik). alat ini memiliki bagian-bagian antara lain rangka 

atas,  rangka bawah, poros engkol, morot penggerak, ayakan, 

pegas dan lubang pengeluaran. Penelitian dimulai dengan 

menyiapkan semua alat dan bahan yang digunakan pada 

proses percobaan. Sebelum melakukan percobaan terlebih 

dahulu menimbang tauge segar umur 3 hari dengan berat 5 kg. 

kemudian menentukan kecepatan putar (rpm) yang digunakan 

pada penilitian ini digunakan secara bergantian yaitu 173 rpm, 

186 rpm, dan 200 rpm dan mengatur amplitudo ayakan dengan 

memasang lengan engkol pada cranshaft, amplitude ayakan 

yang digunakan secara bergantian yaitu 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. 

Untuk mengatur kecepatan putar 173 rpm yaitu dengan 

mengganti pulley 1 dengan ukuran 3 inchi dan mengganti pulley 

2 dengan ukuran 8 inchi. Untuk mengatur kecepatan putar 186 

rpm yaitu dengan mengganti pulley 1 dengan ukuran 2 inchi dan 

mengganti pulley 2 dengan ukuran 5 inchi. Sedangkan untuk 

mengatur kecepatan putar 200 rpm yaitu dengan mengganti 

pulley 1 dengan ukuran 3 inchi dan mengganti pulley 2 dengan 

ukuran 7 inchi. untuk pulley 3 dan pulley 4 dari ketiga perlakuan 
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tetap yaitu untuk pulley 3 dengan ukuran 2 inchi dan untuk 

pulley 4 dengan ukuran 6 inchi. sedangkan untuk mengatur 

amplitude ayakan 6 cm yaitu dengan memasang lengan engkol 

pada lubang yang berjarak 3 cm dari titik pusat cranshaft, untuk 

mengatur amplitude ayakan 8 cm yaitu dengan memasang 

lengan engkol pada lubang yang berjarak 4 cm dari titik pusat 

cranshaft, dan untuk mengatur amplitude ayakan 9 cm yaitu 

dengan memasang lengan engkol pada lubang yang berjarak 

4,5 cm dari titik pusat cranshaft. 

. Setelah alat sudah siap, alat dinyalakan kemudian 

tauge diletakkan diatas ayakan bersamaan dengan menyalakan 

stopwatch dan mengamati tauge selama proses pengayakan.  

Setelah tauge keluar dari lubang pengeluaran stopwatch 

dimatikan dan alat dimatikan. selama proses pengayakan, tauge 

yang berada diatas ayakan akan terpental ke atas akibat 

amplitude yang dihasilkan dari gerakan. Hal tersebut 

menyebabkan kulit tauge akan terkelupas karena adanya gaya 

gesekan antar tauge dan kulit tauge yang terkelupas akan jatuh 

melalui lubang ayakan. Tauge bersih akan keluar dari lubang 

pengeluaran 1 dan kulit ari tauge akan keluar dari lubang 

pengeluaran 2. Setelah proses pengayakan kemudian 

menghitung massa tauge yang tidak terkelupas kulitnya dan 

massa tauge yang ikut jatuh melalui lubang ayakan ke lubang 

pengeluaran 2 dengan menggunakan timbangan. Data hasil 

pengamatan kemudian dilakukan analisa untuk menentukan 
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kapasitas pemisahan dan efektivitas pemisahan yang terbaik 

dari perlakuan yang diperlakukan 

Proses pemisahan kulit ari taue dengan menggunakan mesin 

pemisah kulit ari tauge dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.1. Proses pemisahan kulit ari tauge  

 

 Pengayakan merupakan proses pemisahan berbagai 

campuran partikel padatan yang mempunyai berbagai ukuran 

bahan dengan menggunakan ayakan. Proses pengayakan juga 

digunakan sebagai alat pembersih, pemisah kotoran yang 

ukurannya berbeda dengan bahan baku. Pengayakan 

memudahkan kita untuk mendapatkan bakan baku dengan 

ukuran yang seragam. Dengan demikian pengayakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu metode pemisah berbagai campuran 
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partikel padat sehingga didapat ukuran partikel yang seragam 

serta terbatas dari kotoran yang memiliki ukuran yang berbeda 

dengan menggunakan alat penggayak. ( Sutomo, 2007 ). 

 

4.1.1 Mekanisme Pengelupasan Kulit Ari Taige 

Tauge adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji 

kacang-kacangan yang disemaikan atau melalui proses 

perkecambahan yang dibuat dari biji kacang hijau yang 

direndam dalam air. Selanjutnya menurut Ihsan. (1944), pada 

umumnya biji dapat berkecambah dalam temperatur optimum 

antara 250-300C. Jika suhu cocok, yang pertama-tama 

diperlukan untuk memulai tumbuh biji kacang hijau adalah 

tersedinya air. Biji menyerap air dengan cara imbibisi, ketika 

lebih banyak air memasuki biji maka tenaga imbibisi akan 

berkurang, tetapi sel-sel yang telah terhidrasi memiliki gaya 

osmosis yang memudahkan penyerapan air lebih lanjut dan 

organisasi structural sel kembali seperti semula. Metabolisme 

aktif kini dimulai dan hal ini ditunjukkan oleh peningkatan 

kecepatan respirasi mendadak dan sintesa protein yang 

keduanya berkaitan dengan hidrasi enzim-enzim yang ada. 

        Gejala luar pertama dari perkecambahan adalah pecahnya 

testa di daerah mikrofil dan dari situ muncul radikula. Setelah 

muncul radikula, akan diikuti dengan munculnya akar dan 

hipokotol. Bentuk kecambah kacang hijau dapat dilihat pada  

Gambar 4.2. 
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        Gambar 4.2 Tauge kacang hijau  

Setelah satu hari germinasi akan dihasilkan kecambah 

dengan panjang sekitar satu cm. Setelah dua hari akan 

mencapai empat cm, dan 3-5 hari 5-7 cm ( Astawan, 2003 ). 

Proses pengelupasan kulit tauge kacang hijau diawali 

dengan pecahnya biji kacang hijau. Perkecambahan benih, 

secara fisiologi adalah muncul dan berkembangnya struktur-

struktur penting dari embrio benih sampai dengan akar 

menembus kulit benih yang mengakibatkan biji menjadi robek. 

Setelah tumbuh akar dan batang tauge, perobekan pada kulit 

tauge menjadi semakin lebar. Akan tetapi kulit ari tauge masih 

menempel pada kotiledon. Oleh karena itu diperlukan adanya 

gesekan pada kulit tauge agar kulit tauge dapat terkelupas. 

Pada proses pemisahan kulit ari tauge dengan menggunakan 

alat pemisah kulit ari tauge ini, tauge yang berada diatas ayakan 

akan terpental ke atas sehingga terjadi gesekan antar tauge 

yang menyebabkan kulit ari tauge terkelupas. Terjadinya 
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gesekan antar tauge disebabkan karena adanya amplitudo 

ayakan yang bergerak naik naik turun (eksentris). Semakin 

tinggi amplitude ayakan yang digunakan maka tauge akan 

terpental semakin tinggi sedangkan pada amplitude ayakan 

yang rendah maka tauge akan terpental semakin rendah. 

Terjadinya gesekan antar tauge ini juga disebabkan karena 

kecepatan gerak naik turun ayakan. Pada kecepatan gerak naik 

turun yang rendah tauge tidak tidak akan terpental sehingga 

tidak ada gesekan antar tauge, sedangkan pada kecepatan 

gerak naik turun yang tinggi tauge akan terpental sehingga 

terjadi gesekan antar tauge yang menyebabkan kulit ari tauge 

akan terkelupas. Setelah kulit ari tauge terkelupas kulit ari tauge 

akan jatuh melalui lubang mesh dan keuar melalui lubang output 

2 dan tauge bersih akan tertahan pada permukaan ayakan dan 

keluar melalui lubang output 1. 

Menurut Fellow. (1990), pengayakan yaitu pemisahan bahan 

– bahan dengan menggunakan ukuran jenis kawat ayakan, 

bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter mesh 

akan lolos dan bahan yang mempunyai ukuran lebih besar akan 

tertahan pada permukaan kawat ayakan. Produk dari proses 

pengayakan / penyaringan ada 2 yaitu : ukuran lebih besar 

daripada ukuran lubang-lubang ayakan (oversize) dan ukuran 

yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang ayakan 

(undersize). 
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4.2 Kapasitas Pemisahan 

 Kapasitas pemisahan merupakan kemampuan alat untuk 

melakukan suatu kerja per satuan waktu, Grafik hubungan 

antara kapasitas pemisahan dengan kecepatan putar (rpm) dan 

amplitude ayakan dijelaskan pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kapasitas Pemisahan 

 

Perhitungan kapaitas pemisahan dilakukan dengan cara  

menghitung lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

suatu proses pengayakan tauge sebanyak 5 kg dengan 

menggunakan stopwatch. Setelah lama waktu proses 

pengayakan didapat, kemudian dilakukan perhitungan yaitu 

massa tauge 5 kg akan dibagi dengan jumlah waktu yang 

diperlukan dalam proses pengayakan. Hasil perhitungan 

kapasitas pemisahan dengan  satuan kg/jam. 
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Berdasarkan Gambar 4.3 diperoleh data bahwa  nilai 

kapasitas pemisahan pada perlakuan kecepatan putar 173 rpm 

dan amplitudo ayakan 6 cm yaitu 118 kg/jam. Nilai kapasitas 

pada perlakuan kecepatan putar 173 rpm dan amplitudo ayakan 

8 cm yaitu 172,9 kg/jam. kapasitas pemisahan pada perlakuan 

kecepatan putar 173 rpm dan amplitudo ayakan 9 cm yaitu 

229,9 kg/jam. Pada perlakuan kecepatan putar 186 rpm dan 

amplitudo ayakan 6 cm nilai kapasitas pemisahan yaitu 156,6 

kg/jam, perlakuan kecepatan putar 186 rpm dan amplitudo 

ayakan 8 cm yaitu 250,2 kg/jam,  perlakuan kecepatan putar 

186 rpm dan amplitudo ayakan 9 cm yaitu 271,5 kg/jam. 

Sedangkan pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan 

amplitudo ayakan 6 cm nilai kapasitas pemisahan yaitu 189 

kg/jam, perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan amplitudo 

ayakan 8 cm yaitu 266,3 kg/jam, dan perlakuan kecepatan putar 

200 rpm dan amplitudo ayakan 9 cm yaitu 285,9 kg/jam. 

      Kapasitas pemisahan paling besar terdapat pada kombinasi 

perlakuan putaran 200 rpm dan amplitudo ayakan 9 cm dengan 

nilai sebesar 285,9 kg/jam. Hal ini dikarenakan pada putaran 

(rpm) dam amplitude ayakan yang tinggi maka laju aliran tauge 

bahan pada permukaan ayakan semakin tinggi sehingga waktu 

yang diperlukan proses pengayakan semakin singkat. 

Sedangkan nilai terendah terdapat pada kombinasi perlakuan 

putaran 173 rpm dan amplitude ayakan 6 cm dengan nilai 

sebesar 118 kg/jam. Hal ini dikarenakan pada putaran (rpm) dan 
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amplitude rendah maka laju aliran tauge pada permukaan 

ayakan lambat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar putaran rpm dan 

amplitudo ayakan maka hasil yang didapat akan semakin besar. 

Sebaliknya semakin kecil putaran rpm dan amplitude ayakan 

maka hasil yang didapat akan semakin kecil.  

      Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada 

perlakuan, dilakukan analisis sidik ragam. Dalam penelitian ini 

menggunakan sidik analisi ragam dua arah dengan taraf 5% 

dan 1%. Dari tabel analisis sidik ragam berdasarkan Lampiran 

2 dapat diketahui bahwa perlakuan kecepatan putar (rpm) 

berpengaruh sangat nyata (Fhit>F1%) terhadap nilai kapasitas 

pemisahan, pada perlakuan amplitudo ayakan juga berpengaruh 

sangat nyata (Fhit>F1%) terhadap nilai kapasitas pemisahan. 

Pada interaksi antar perlakuan  berpengaruh sangat nyata 

(Fhit>F1%) terhadap nilai kapasitasn pemisahan. Kombinasi 

perlakuan kecepatan putar (rpm) dan amplitude ayakan paling 

berpengaruh terdapat pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm 

dan ampliyudo ayakan 9 cm. 

       Pada Gambar 4.3  dapat dilihat bahwa nilai standart deviasi 

kapsitas pemisahan dalam perlakuan kecepatan putar 176 rpm 

dengan amplitude ayakan 6 cm yaitu 3,26, amplitude ayakan 8 

cm yaitu 10,1, dan amplitude ayakan 9 cm yaitu 7,34. Nilai 

standart deviasi kapsitas pemisahan dalam perlakuan 
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kecepatan putar 183 rpm dengan amplitude ayakan 6 cm yaitu 

4,09, amplitude ayakan 8 cm yaitu 9,04 dan amplitude ayakan 9 

cm yaitu 8,64. Nilai standart deviasi kapsitas pemisahan dalam 

perlakuan kecepatan putar 200 rpm dengan amplitude ayakan 6 

cm yaitu 6,26, amplitude ayakan 8 cm yaitu 9,98 dan amplitude 

ayakan 9 cm yaitu 9,08. Nilai standart deviasi tertinggi terdapat 

pada perlakuan kecepatan putar 176 rpm dengan perlakuan 

amplitude ayakan 8 cm yaitu sebesar 10,1 dan nilai standart 

deviasi terkecil terdapat pada perlakuan kecepatan putar 176 

rpm dengan dengan amplitude ayakan 6 cm yaitu sebesar 3,26. 

Standart deviasi dari masing-masing perlakuan memiliki nilai 

yang berbeda-beda, Semakin besar nilai standart deviasi maka 

semakin besar pula keseragaman sampel, sebaliknya semakin 

kecil nilai standart deviasi maka semakin kecil pula 

keseragaman sampel. 

4.3 Efektivitas Pemisahan 

      Pengukuran efektivitas pengayakan dilakukan dengan cara 

menghitung persentase massa tauge yang lolos (%Bk) 

danpersentase massa tauge yang tidak terkelupas kulitnya 

(%Btt). Efektivitas pemisahan (Ef) dihitung dengan 

menggunakan rumus Ef = 100% - (%Btt + %Bk ). Efektivitas 

pengayakan dinyatakan dalam satuan persen (%). 
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4.3.1 Massa Tauge Yang Lolos 

Grafik hubungan antara massa tauge yang lolos dengan 

kecepatan putaran (rpm) dan amplitude ayakan dijelaskan pada 

Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Massa tauge yang Lolos 

        Dari Gambar 4.4 diperoleh hasil bahwa nilai massa tauge 

yang lolos pada perlakuan kecepatan putar 173 rpm dan 

amplitude ayakan 6 cm yaitu 10,7%, pada perlakuan kecepatan 

putar 173 rpm dan amplitude ayakan 8 cm massa tauge yang 

lolos yaitu 10,6%, dan pada perlakuan kecepatan putar 173 rpm 

dan amplitude ayakan 9 cm yaitu 12,3%. Untuk perlakuan 

kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 6 cm nilai 

massa tauge yang lolos yaitu sebesar 10,4%, pada perlakuan 

kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 8 cm massa 

tauge yang lolos sebesar 11,0%, dan  perlakuan kecepatan 

putar 186 rpm dan amplitude ayakan 9 cm sebesar  12,3%. 
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Sedangkan pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan 

amplitude ayakan 6 cm nilai massa tauge yang lolos yaitu 9,9%, 

pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan amplitude ayakan 

8 cm yaitu 11,7%, dan  perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan 

amplitude ayakan 9 cm sebesar  12,7 %. 

       Nilai massa tauge yang lolos yang paling tinggi terdapat 

terdapat pada kombinasi perlakuan putaran 200 rpm dan 

amplitudo ayakan 9 cm dengan nilai 12,73 %. Hal ini 

dikarenakan pada amplitudo ayakan yang tinggi tauge akan 

terpental ke atas sehingga akan merubah posisi tauge yang 

semula horizontal menjadi vertical, ketika tauge menyentuh 

permukaan ayakan dengan posisi vertikal akan menyebabkan 

tauge mudah lolos dari lubang ayakan. Sedangkan nilai 

terendah terdapat pada kombinasi perlakuan putaran 200 rpm 

dan amplitude ayakan 6 cm dengn nilai 9,93 %. Hal ini 

dikarenakan pada amplitudo ayakan yang rendah, tauge hanya 

sedikit terpental ke atas  sehingga tidak merubah posisi tauge 

dan tetap pada posisi horizontal, ketika tauge diatas 

apermukaan ayakan dalam posisi horizontal maka tauge tidak 

mudah lolos dari lubang ayakan. Dapat disimpulkan banwa 

semakin besar amplitudo ayakn yang digunakan maka semakin 

besar tauge yang lolos.  

Pada proses pengayakan bahan yang mempunyai ukuran 

lebih kecil dari diameter mesh akan lolos dan bahan yang 

mempunyai ukuran lebih besar akan tertahan pada permukaan 
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kawat ayakan. Produk dari proses pengayakan / penyaringan 

ada 2 yaitu : ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang 

ayakan (oversize) dan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran 

lubang-lubang ayakan (undersize) (Fellow. 1990). 

4.3.2 Massa Kulit Ari Tauge Yang Tidak Terkelupas 

       Grafik hubungan antara massa kulit ari tauge tidak 

terkelupas dengan kecepatan putaran (rpm) dan amplitude 

ayakan dijelaskan pada gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.5. Massa kulit ari  tauge tidak terkelupas 

      Pada Gambar 4.5 diperoleh hasil bahwa nilai massa kulit ari  

tauge tidak terkelupas pada perlakuan kecepatan putar 173 rpm 

dan amplitude ayakan 6 cm yaitu 7,5%, pada perlakuan 

kecepatan putar 173 rpm dan amplitude ayakan 8 cm massa 

kulit ari  tauge tidak terkelupas yaitu 3,8%, dan pada perlakuan 

kecepatan putar 173 rpm dan amplitude ayakan 9 cm yaitu 
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2,7%. Untuk perlakuan kecepatan putar 186 rpm dan amplitude 

ayakan 6 cm  massa kulit ari tauge tidak terkelupas 5,4%, pada 

perlakuan kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 8 cm 

massa tauge yang lolos sebesar 1,8%, dan  perlakuan 

kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 9 cm sebesar  

2,0%. Sedangkan pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan 

amplitude ayakan 6 cm nilai massa kulit ari  tauge tidak 

terkelupas yaitu 5,5%, pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm 

dan amplitude ayakan 8 cm yaitu 2,1%, dan  perlakuan 

kecepatan putar 200 rpm dan amplitude ayakan 9 cm sebesar  

1,9 %.  

         Nilai massa kulit ari  tauge tidak terkelupas paling rendah 

terdapat pada kombinasi putaran 186 rpm dan amplitude 8 cm 

dengan nilai 1,8 %.Hal ini dikarenakan pada putaran (rpm) dan 

amplitudo ayakan yang lebih rendah tauge pada permukaan 

ayakan hanya sedikit terpental ke atas menyebabkan kurangnya 

gesekan antar tauge sehingga kulit ari tauge yang tidak 

terkelupas  lebih banyak. Sedangkan nilai besar tauge tidak 

terkelupas paling besar terdapat pada kombinasi perlakuan 

putaran 173 rpm dan amplitude ayakan 9 cm dengan nilai 7,53 

%. Hal ini dikarenakan pada amplitudo ayakan 8 cm dan 

putaran 186 rpm, tauge pada permukaan ayakan dapat 

terpental dengan baik sehingga terjadi gesekan antar tauge 

yang menyebabkan kulit ari tauge terkelupas secara optimal. 

Menurut Budijanto. 2011, pada dasarnya gaya yang bekerja 
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selama proses penggilingan (pembersihan, pengupasan, dan 

penyosohan) melibatkan gesekan dan impak (benturan)  yang 

terjadi diantara biji itu sendiri maupun gesekan yang terjadi 

antara biji dengan dinding abrasif. 

4.3.3 Efektivitas Pemisahan 

Grafik hubungan antara efektivitas pemisahan dengan 

kecepatan putaran (rpm) dan amplitudo ayakan dijelaskan pada 

Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Efektivitas Pemisahan 

Dari Gambar 4.6 diperoleh data bahwa nilai efektivitas 

pemisahan pada perlakuan kecepatan putar 173 rpm dan 

amplitude ayakan 6 cm yaitu 81,8%, pada perlakuan kecepatan 

putar 173 rpm dan amplitude ayakan 8 cm nilai efektivitas 

pemisahan yaitu 85,60%, dan pada perlakuan kecepatan putar 

173 rpm dan amplitude ayakan 9 cm yaitu 85,07%. Untuk 
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perlakuan kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 6 cm 

nilai nilai efektivitas pemisahan yaitu sebesar 84,2%, pada 

perlakuan kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 8 cm 

nilai efektivitas pemisahan sebesar 87,2%, dan  perlakuan 

kecepatan putar 186 rpm dan amplitude ayakan 9 cm sebesar  

86,0%. Sedangkan pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm 

dan amplitude ayakan 6 cm nilai efektivitas pemisahan yang 

lolos yaitu 84,53%, pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm 

dan amplitude ayakan 8 cm yaitu 86,2%, dan  perlakuan 

kecepatan putar 200 rpm dan amplitude ayakan 9 cm sebesar  

85,33 %. Nilai efektivitas pemisahan paling besar terdapat pada 

kombinasi perlakuan  putaran 183 rpm dan amplitude 8 cm 

dengan nilai efektivitas pemisahan sebesar 87,20. Sedangkan 

efektivitas pemisahan paling kecil terdapat pada kombinasi 

perlakuan putaran 170 rpm dan amplitude ayakan 6 cm dengan 

nilai kapasitas pemisahan sebesar 81,80 %.  

Berdasarkan analisa sidik ragam pada Lampiran 6 

diketahui bahwa perlakuan kecepatan putar (rpm) nyata 

berpengaruh nyata (F5%<Fhit<F1%) terhadap nilai efektivitas 

pemisahan, dimana pada perlakuan kecepatan putar (rpm) yang 

terbaik yaitu pada kecepatan putar 186 rpm.  sedangkan untuk 

perlakuan amplitudo ayakan berpengaruh sangat nyata 

(Fhit>F1%) terhadap nilai efektivitas pemisahan, dimana pada 

perlakuan amplitudo ayakan terbaik terdapat pada perlakuan 
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amplitudo ayakan 8 cm.  Untuk interaksi antar perlakuan tidak 

berpengaruh (Fhit< 5 %) terhadap nilai kapasitas pemisahan. 

Nilai standart deviasi efektivitas pemisahan yang memiliki 

tujuan untuk mengukur keseragaman sampel dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 bahwa nilai standart deviasi efektivitas pemisahan 

dalam perlakuan kecepatan putar 176 rpm dengan amplitude 

ayakan 6 cm yaitu 2,43, amplitude ayakan 8 cm yaitu 1,25, dan 

amplitude ayakan 9 cm yaitu 0,58. Nilai standart deviasi 

efektivitas pemisahan dalam perlakuan kecepatan putar 183 

rpm dengan amplitude ayakan 6 cm yaitu 1,51, amplitude 

ayakan 8 cm yaitu 1,11 dan amplitude ayakan 9 cm yaitu 1,39. 

Nilai standart deviasi efektivitas pemisahan dalam perlakuan 

kecepatan putar 200 rpm dengan amplitude ayakan 6 cm yaitu 

0,50, amplitude ayakan 8 cm yaitu 0,53 dan amplitude ayakan 9 

cm yaitu 0,61. Nilai standart deviasi tertinggi terdapat pada 

perlakuan kecepatan putar 176 rpm dengan perlakuan 

amplitude ayakan 6 cm yaitu sebesar 2,43 dan nilai standart 

deviasi terkecil terdapat pada perlakuan kecepatan putar 200 

rpm dengan dengan amplitude ayakan 6 cm yaitu sebesar 0,50. 

Standart deviasi dari masing-masing perlakuan memiliki nilai 

yang berbeda-beda, Semakin besar nilai standart deviasi maka 

semakin besar pula keseragaman sampel, sebaliknya semakin 

kecil nilai standart deviasi maka semakin kecil pula 

keseragaman sampel. 
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4.4 Penentuan Kombinasi Perlakuan Terbaik 

      Pada penelitian ini metode yang dilakukan untuk 

menentukan kombinasi perlakuan yang terbaik ditentukan 

berdasarkan metode indeks efektivitas (DEGARMO). Pada 

Lampiran 7 dapat dilihat bahwa yang menjadi parameter 

prioritas yaitu efektivitas pemisahan dengan nilai bobot normal 

(BN) sebesar 0,55 sedangkan kapasitas dengan nilai bobot 

normal (BN) 0,45. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan  

nilai hasil (Nh) tertinggi dengan nilai 3,6 dimana terdapat pada 

kombinasi perlakuan  kecepatan putaran 186 rpm dan amplitude 

ayakan 8 yaitu dengan kapasitas pemisahan 250,2 kg/jam dan 

efektivitas pemisahan sebesar 87,2 %.  
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BAB V  

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Interaksi perlakuan kecepatan dengan putar (RPM) amplitudo 

ayakan berpengaruh sangat nyata terhadap nilai kapasitasn 

pemisahan. Dimana kombinasi perlakuan paling berpengaruh 

terdapat pada perlakuan kecepatan putar 200 rpm dan 

amplitudo ayakan 9 cm dengan  nilai 285,9 kg/jam. Perlakuan 

kecepatan putar (RPM) berpengaruh nyata terhadap nilai 

efektivitas pemisahan, dimana perlakuan yang terbaik yaitu 

pada kecepatan putar 186 rpm. Perlakuan amplitudo ayakan 

berpengaruh sangat nyata terhadap nilai efektivitas 

pemisahan, dimana perlakuan yang terbaik terdapat pada 

perlakuan amplitudo ayakan 8 cm. Untuk interaksi antar 

perlakuan tidak berpengaruh terhadap nilai efektivitas 

pemisahan. Nilai efektivitas pemisahan terbaik terdapat pada 

perlakuan kecepatan putaran 183 rpm dan amplitude ayakan 

8 cm dengan nilai 87,2 %. 

2. Kombinasi perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan 

kecepatan putaran 183 rpm dan amplitude ayakan 8 cm 

dengan nilai 87,2 %. 
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5.2 Saran 

1. Diharapkan kedepannya dilakukan uji kinerja pada alat 

pemisah kulit ari tauge ini dengan perlakuan variasi 

kecepatan putar (RPM) yang lain atau dengan perlakuan 

panjang ayakan dan kadar air tauge sehingga  hasil yang 

didapatkan lebih optimal. 

2. Diharapkan kedepannya dilakukan desain terhadap ayakan 

terutama pada diameter lubang ayakan dan jarak antar 

lubang pada ayakan karena penulis merasa ayakan yang 

digunakan pada penelitian ini jaraknya terlalu rapat sehingga 

masih banyak tauge yang ikut terayak. 
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 154 148 156 152.7

8 105 98 110 104.3

9 78 76 81 78.3

6 112 118 115 115.0

8 75 70 71 72.0

9 67 64 68 66.3

6 99 94 93 95.3

8 70 65 68 67.7

9 65 63 61 63.0

200 Rpm

Perlakuan Amplitudo (cm)
Waktu Proses Pemisahan (s)

Rata - rata

173 Rpm 

186 Rpm 

Lampiran 1. Tabel Kapasitas Pemisahan 

Tabel Lama Waktu Proses Pemisahan Kulit Ari Tauge  

 

 

 

 

 

 

Perhitungan kapasitas pemisahan 

        Kp = 
  

 
 

Keterangan, Kp : Kapasitas pemisahan, 

 B1 : tauge segar yang diayak (g) 

   t   : Waktu pengayakan (s) 

Diketahui : massa tauge yang diayak = 5 kg = 5000 gram 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 6 cm 

Kp = 
         

        
 = 32,74 

  
 ⁄  = 32,74 x 

    

    
 = 118,0  

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 8 cm 

Kp = 
         

        
 = 47,94 

  
 ⁄  = 47,94 x 

    

    
 = 172,9 

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 9 cm             

Kp = 
         

       
 = 63,86  

  
 ⁄  = 63,86 x 

    

    
 = 229,9 

  
   ⁄  
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 116.9 121.6 115.4 118.0

8 171.4 183.7 163.6 172.9

9 230.8 236.8 222.2 229.9

6 160.7 152.5 156.5 156.6

8 240.0 257.1 253.5 250.2

9 268.7 281.3 264.7 271.5

6 181.8 191.5 193.5 189.0

8 257.1 276.9 264.7 266.3

9 276.9 285.7 295.1 285.9

Kapasitas Pemisahan (Kg/Jam)
Rata - rata

173 Rpm 

186 Rpm 

200 Rpm

Perlakuan Amplitudo (cm)

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 6 cm 

Kp = 
         

      
 = 43,48 

  
 ⁄  = 43,48 x 

    

    
 = 156,6 

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 8 cm 

Kp = 
         

     
 = 69,44 

  
 ⁄  = 69,44 x 

    

    
 = 250,2 

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 9 cm 

Kp = 
         

       
 = 75,41 

  
 ⁄  = 75,41 x 

    

    
 = 271,5 

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 6 cm 

Kp = 
         

       
 = 52,47  

  
 ⁄  = 52,47 x 

    

    
 = 189,0 

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 8 cm 

Kp = 
         

     
 = 74,63 

  
 ⁄  = 74,63 x 

    

    
 =266,3 

  
   ⁄  

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 9 cm 

Kp = 
         

     
 = 79,37  

  
 ⁄  = 79,37 x 

    

    
 = 285,9 

  
   ⁄  

Tabel Nilai Kapasitas Pemisahan  
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Hasil Kuadrat

I II III

173 rpm Amplitudo 6 cm 13661.7 14791.8 13313.6 41767.1

173 rpm Amplitudo 8 cm 29387.8 33735.9 26776.9 89900.6

173 rpm Amplitudo 9 cm 53254.4 56094.2 49382.7 158731.3

186 rpm Amplitudo 6 cm 25829.1 23269.2 24499.1 73597.3

186 rpm Amplitudo 8 cm 57600.0 66122.4 64273.0 187995.4

186 rpm Amplitudo 9 cm 72176.4 79101.6 70069.2 221347.2

200 rpm Amplitudo 6 cm 33057.9 36668.2 37461.0 107187.0

200 rpm Amplitudo 8 cm 66122.4 76686.4 70069.2 212878.0

200 rpm Amplitudo 9 cm 76686.4 81632.7 87073.4 245392.4

Total 427776.1 468102.4 442918.0 1338796.4

Perlakuan
Ulangan

Total

6 8 9

173 rpm 353.9 518.7 689.8 1562.5 173.6 2441285.4

186 rpm 469.8 750.7 814.6 2035.1 226.1 4141448.8

200 rpm 566.9 798.8 857.7 2223.3 247.0 4943272.2

Jumlah 1390.5 2068.2 2362.2 11526006.4

Rata-rata 154.5 229.8 262.5

Kuadrat 1933556.1 4277344.5 5579825.8 11790726.4

Rata-rata KuadratPutaran (rpm)
Amplitudo 

Jumlah

Lampiran 2. Analisa Sidik Ragam Kapasitas Pemisahan 

Tabel Analisa Sidik Ragam  Kapasitas Pemisahan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III

173 rpm Amplitudo 6 cm 116.9 121.6 115.4 353.9 118.0 125237.7

173 rpm Amplitudo 8 cm 171.4 183.7 163.6 518.7 172.9 269089.5

173 rpm Amplitudo 9 cm 230.8 236.8 222.2 689.8 229.9 475870.3

186 rpm Amplitudo 6 cm 160.7 152.5 156.5 469.8 156.6 220691.7

186 rpm Amplitudo 8 cm 240.0 257.1 253.5 750.7 250.2 563496.4

186 rpm Amplitudo 9 cm 268.7 281.3 264.7 814.6 271.5 663593.7

200 rpm Amplitudo 6 cm 181.8 191.5 193.5 566.9 189.0 321325.6

200 rpm Amplitudo 8 cm 257.1 276.9 264.7 798.8 266.3 638036.4

200 rpm Amplitudo 9 cm 276.9 285.7 295.1 857.7 285.9 735682.4

Total 1904.3 1987.2 1929.3 5820.9 4013023.9

Rata-rata 211.6 220.8 214.4

Kuadart 3626495.7 3948960.5 3722307.2 11297763.5

Faktor Koreksi (FK) = 1254905.571

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = 83890.8

Rata-rata Total KuadratPerlakuan
Ulangan

Total
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2.101

24.063

4.91

10.31(2,101 x 4,91 )          =

Uji BNT 5%

tabel 5% (db galat)

(2 x 108,28)/(3x3)    =

SQRT(24,063)            =

Hasil uji BNT 5%

Perlakuan Rata-rata Notasi BNT 5%

kemiringan ayakan 6⁰ 149.1 a

kemiringan ayakan 10⁰ 296.5 b

kemiringan ayakan 12⁰ 350.1 c

10.31

Uji Lanjut BNT 5% (Kemiringan Ayakan)

 

Tabel Uji Beda Nyata (BNT) 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db Jk KT F Hitung Pengaruh F5% F1%

Ulangan 2 401.48 200.74 5.02 * 3.55 6.01

Perlakuan 8 82769.06 10346.13 258.56 ** 2.51 3.71

Putaran (rpm) 2 25761.80 12880.90 321.91 ** 3.55 6.01

Amplitudo ayakan 2 55175.14 27587.57 689.45 ** 3.55 6.01

Putaran*Amplitudo 4 1832.12 458.03 11.45 ** 2.93 4.58

Galat 18 720.25 40.01

Total 26 83890.80
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Lampiran 3. Tabel Massa Tauge yang Lolos 

Tabel Massa Tauge yang Lolos      

Perhitungan Massa Tauge yang Lolos 

          % Bk = 
 

 
 x 100% 

Keterangan, Bk : Massa tauge yang lolos (%) 

 G  : Massa tauge yang ikut terayak ke lubang   

       pengeluaran 2 (gram) 

  A  : Massa tauge  yang diayak (gram) 

*Diketahui massa tauge yang diayak = 5 kg = 5000 gram 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 6 cm 
 

% Bk = 
         

       
 x 100% = 10,7 % 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 8 cm 
 

% Bk = 
      

       
 x 100% = 10,6 % 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 630 450 520 533.3

8 500 450 640 530.0

9 580 670 590 613.3

6 450 570 540 520.0

8 550 500 600 550.0

9 560 580 660 600.0

6 500 520 470 496.7

8 580 560 610 583.3

9 660 670 580 636.7

PerlakuanAmplitudo (cm)
Massa Tauge Yang Lolos (gram)

Rata - rata 

173 Rpm 

186 Rpm 

200 Rpm
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 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 9 cm 
 

% Bk = 
         

       
 x 100% = 12,3 % 

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 6 cm 
 

% Bk = 
      

       
 x 100% = 10,4 % 

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 8 cm 
 

% Bk = 
       

       
 x 100% = 11 % 

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 9 cm 
 

% Bk = 
       

       
 x 100% = 12 % 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 6 cm 
 

% Bk = 
         

       
 x 100% = 9,9 % 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 8 cm 
 

% Bk = 
         

       
 x 100% = 11,7 % 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 9 cm 
 

% Bk = 
         

       
 x 100% = 12,7 % 
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 12.6 9 10.4 10.7%

8 10 9 12.8 10.6%

9 11.6 13.4 11.8 12.3%

6 9 11.4 10.8 10.4%

8 11 10 12 11.0%

9 11.2 11.6 13.2 12.0%

6 10 10.4 9.4 9.9%

8 11.6 11.2 12.2 11.7%

9 13.2 13.4 11.6 12.7%

Besar tauge yang lolos
Rata - rataperlakuan amplitudo

170 Rpm 

183 Rpm 

200 Rpm

Tabel Persentase Massa Tuge yang Lolos 
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 420 400 310 376.7

8 200 220 150 190.0

9 150 110 140 133.3

6 270 300 240 270.0

8 80 90 100 90.0

9 100 80 120 100.0

6 300 250 280 276.7

8 100 110 110 106.7

9 80 90 120 96.7

200 Rpm

Perlakuan Amplitudo (cm)
Massa Tauge Tidak Terkelupas (gram)

Rata - rata 

173 Rpm 

186 Rpm 

Lampiran 4. Tabel Massa Kulit Ari Tauge yang Tidak 

Terkelupas   

Tabel Massa Kulit Ari Tauge yang Tidak Terkelupas   

 

 

 

 

 

 

Perhitungan persentase massa kulit ari tauge tidak terkelupas   

      % Btt = 
 

 
 x 100% 

Keterangan, Btt :  Besar tauge yang tidak terkupas kulit arinya 

 H   : massa tauge yang masih ada kulit arinya (gr) 

 A   :  massa tauge segar yang diayak (gr) 

*Diketahui massa tauge yang diayak = 5 kg = 5000 gram 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 6 cm 

% Btt = 
        

       
 x 100% = 7,5 % 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 8 cm 

% Btt = 
      

       
 x 100% = 3,8 % 
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 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 9 cm 

% Btt = 
        

       
 x 100% = 2,7 % 

 
 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 6 cm 

% Btt = 
      

       
 x 100% = 5,4 % 

 

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 8 cm 

% Btt = 
     

       
 x 100% = 1,8 % 

 
 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 9 cm 

% Btt = 
      

       
 x 100% = 2,0 % 

 
 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 6 cm 

% Btt = 
        

       
 x 100% = 5,5 % 

 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 8 cm 

% Btt = 
        

       
 x 100% = 2,1 % 

 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 9 cm 

% Btt = 
      

       
 x 100% = 1,9 % 
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 8.4 8 6.2 7.5%

8 4 4.4 3 3.8%

9 3 2.2 2.8 2.7%

6 5.4 6 4.8 5.4%

8 1.6 1.8 2 1.8%

9 2 1.6 2.4 2.0%

6 6 5 5.6 5.5%

8 2 2.2 2.2 2.1%

9 1.6 1.8 2.4 1.9%

Besar tauge tidak terkelupas
Rata - rata

170 Rpm 

183 Rpm 

200 Rpm

perlakuan amplitudo

Tabel Persentase Massa Kulit Ari Tauge yang Tidak Terkelupas 
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Lampiran 5. Tabel Efektivitas Pemisahan 

Tabel Efektivitas Pemisahan 

 

Perhitungan Efektifitas Pemisahan 

          Ef = 100% - W1 

Keterangan, Ef    : Efektifitas pengayakan (%) 

   W1 :  ( Bk + Btt ) (%) 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 6 cm 

 Ef = 100% - ( 10,7% + 7,5%) = 81,8 % 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 8 cm 

Ef = 100% - ( 10,6% + 3,8%) = 85,6 % 

 Perlakuan putaran 173 rpm amplitude ayakan 9 cm 

Ef = 100% - ( 12,36% + 2,7%) = 85,07 % 

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 6 cm 

Ef = 100% - ( 10,46% + 5,4%) = 84,20 % 

 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 8 cm 

Ef = 100% - ( 11,06% + 1,8%) = 87,20 % 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 79.00 83.00 83.40 81.80%

8 86.00 86.60 84.20 85.60%

9 85.4 84.4 85.40 85.07%

6 85.60 82.60 84.40 84.20%

8 87.40 88.20 86.00 87.20%

9 86.80 86.80 84.40 86.00%

6 84.00 84.60 85.00 84.53%

8 86.40 86.60 85.60 86.20%

9 85.20 84.80 86.00 85.33%

183 Rpm 

200 Rpm

perlakuan amplitudo
Efektivitas Pemisahan

Rata - rata

170 Rpm 
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 Perlakuan putaran 186 rpm amplitude ayakan 9 cm 

Ef = 100% - ( 12,0% + 2,0%) = 86,00 % 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 6 cm 

Ef = 100% - ( 9,9% + 5,5%) = 84,53 % 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 8 cm 

Ef = 100% - ( 11,7% + 2,1%) = 86,20 % 

 Perlakuan putaran 200 rpm amplitude ayakan 9 cm 

Ef = 100% - ( 12,7% + 1,9%) = 85,33 % 
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I II III

173 rpm Amplitudo 6 cm 79.0 83.0 83.4 245.4 81.8 60221.2

173 rpm Amplitudo 8 cm 86.0 86.6 84.2 256.8 85.6 65946.2

173 rpm Amplitudo 9 cm 85.4 84.4 85.4 255.2 85.1 65127.0

186 rpm Amplitudo 6 cm 85.6 82.6 84.4 252.6 84.2 63806.8

186 rpm Amplitudo 8 cm 87.4 88.2 86.0 261.6 87.2 68434.6

186 rpm Amplitudo 9 cm 86.8 86.8 84.4 258.0 86.0 66564.0

200 rpm Amplitudo 6 cm 84.0 84.6 85.0 253.6 84.5 64313.0

200 rpm Amplitudo 8 cm 86.4 86.6 85.6 258.6 86.2 66874.0

200 rpm Amplitudo 9 cm 85.2 84.8 86.0 256.0 85.3 65536.0

Total 765.8 767.6 764.4 2297.8 586822.7

Rata-rata 85.1 85.3 84.9

Kuadart 586449.6 589209.8 584307.4 1759966.8

Faktor Koreksi (FK) = 195551.3

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = 84.6

Perlakuan
Ulangan

Total KuadratTotal Rata-rata

Hasil Kuadrat

I II III

173 rpm Amplitudo 6 cm 6241.0 6889.0 6955.6 20085.6

173 rpm Amplitudo 8 cm 7396.0 7499.6 7089.6 21985.2

173 rpm Amplitudo 9 cm 7293.2 7123.4 7293.2 21709.7

186 rpm Amplitudo 6 cm 7327.4 6822.8 7123.4 21273.5

186 rpm Amplitudo 8 cm 7638.8 7779.2 7396.0 22814.0

186 rpm Amplitudo 9 cm 7534.2 7534.2 7123.4 22191.8

200 rpm Amplitudo 6 cm 7056.0 7157.2 7225.0 21438.2

200 rpm Amplitudo 8 cm 7465.0 7499.6 7327.4 22291.9

200 rpm Amplitudo 9 cm 7259.0 7191.0 7396.0 21846.1

Total 65210.5 65495.9 64929.4 195635.9

Perlakuan
Ulangan

Total

6 8 9

170 245.4 256.8 255.2 757.4 84.2 573654.8

183 252.6 261.6 258.0 772.2 85.8 596292.8

200 253.6 258.6 256.0 768.2 85.4 590131.2

Jumlah 751.6 777.0 769.2 1760078.8

Rata-rata 83.5 86.3 85.5

Kuadrat 564902.6 603729.0 591668.6 1760300.2

Rpm
Amplitudo 

KuadratJumlah Rata-rata

Lampiran 6. Analisa Sidik Ragam Efektivitas Pemisahan 

Tabel Analisa Sidik Ragam Efektivitas Pemisahan 
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2.101

0.343

0.59

1.232,101 X 0,59 =

SQRT(0,343) =

Uji BNT 5%

tabel 5% (db galat)

Hasil uji BNT 5%

(2*1,54)/(3*3) =

 

Tabel Uji Beda Nyata (BNT) 5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db Jk KT F Hitung Pengaruh F5% F1%

Ulangan 2 0.57 0.29 0.19 tn 3.55 6.01

Perlakuan 8 56.27 7.03 4.56 ** 2.51 3.71

Putaran (rpm) 2 13.03 6.51 4.22 * 3.55 6.01

Amplitudo ayakan 2 37.62 18.81 12.20 ** 3.55 6.01

Putaran*Amplitudo 4 5.62 1.41 0.91 tn 2.93 4.58

Galat 18 27.75 1.54

Total 26 84.59

Perlakuan Rata-rata Notasi BNT 5%

putaran 173 rpm 84.16 a

putaran 200 rpm 85.36 ab

putaran 186 rpm 85.80 b

1.23

Perlakuan Rata-rata Notasi BNT 5%

Amplitudo ayakan 6 cm 83.51 a

Amplitudo ayakan 9 cm 85.47 b

Amplitudo ayakan 8 cm 86.33 b

1.23

Uji Lanjut BNT 5% (B)
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 116.9 121.6 115.4 118.0 3.26

8 171.4 183.7 163.6 172.9 10.10

9 230.8 236.8 222.2 229.9 7.34

6 160.7 152.5 156.5 156.6 4.09

8 240.0 257.1 253.5 250.2 9.04

9 268.7 281.3 264.7 271.5 8.64

6 181.8 191.5 193.5 189.0 6.26

8 257.1 276.9 264.7 266.3 9.98

9 276.9 285.7 295.1 285.9 9.08

Standart Deviasi
Kapasitas Pemisahan (Kg/Jam)

Rata - rata

173 Rpm 

186 Rpm 

200 Rpm

Perlakuan Amplitudo (cm)

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

6 79.00 83.00 83.40 81.80 2.43

8 86.00 86.60 84.20 85.60 1.25

9 85.40 84.40 85.40 85.07 0.58

6 85.60 82.60 84.40 84.20 1.51

8 87.40 88.20 86.00 87.20 1.11

9 86.80 86.80 84.40 86.00 1.39

6 84.00 84.60 85.00 84.53 0.50

8 86.40 86.60 85.60 86.20 0.53

9 85.20 84.80 86.00 85.33 0.61

Standrat Deviasi

173 Rpm 

186 Rpm 

200 Rpm

Perlakuan Amplitudo (cm)
Efektivitas Pemisahan (%)

Rata - rata

Lampiran 7. Tabel Standart Deviasi 

Tabel Standart Deviasi Kapasitas Pemisahan 

 

 

 

 

 

 

Tabel Standart Deviasi Efektivitas Pemisahan 
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Efektivitas 0.6 0.55

Kapasitas 0.5 0.45

Total 1.1

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Efektivitas 81.8 85.6 85.1 84.2 87.2 86.0 84.5 86.2 85.3 87.2 81.8 5.4

Kapasitas 118.0 172.9 229.9 156.6 250.2 271.5 189.0 266.3 285.9 285.9 118.0 167.9

Selisih

BN Efetivitas

BN Kapasitas

Skoring Parameter (0-1)

PARAMETER
Perlakuan

Tertinggi Terendah

Lampiran 8. Dokumentasi Gambar Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Efektivitas 0.0 0.7 0.6 0.4 1.0 0.8 0.5 0.8 0.7 0.55

Kapasitas 0.0 0.3 0.7 0.2 0.8 0.9 0.4 0.9 1.0 0.45

PARAMETER
NE (Nilai Efektivitas)

BN

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 A3B1 A3B2 A3B3

Efektivitas 0.0 1.3 1.1 0.8 1.8 1.4 0.9 1.5 1.2

Kapasitas 0.0 0.7 1.5 0.5 1.7 2.0 0.9 1.9 2.2

Total 0.0 2.0 2.6 1.3 3.6 3.4 1.9 3.4 3.4

N. Tertinggi 3.6

N. Terendah 0.0

PARAMETER
NP (Nilai Perlakuan Terbaik)
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Lampiran 9. Dokumentasi Gambar Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

a. Panen tauge    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. penimbangan tauge 5 kg 
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c. tauge sebelum diayak 

 

 

 

 

 

 

 

 

          d. penimbangan tauge yang lolos 
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                                   e. tauge bersih hasil ayakan           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 f. kulit tauge hasil ayakan 

 


