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awdust sifter is used to separate sawdust for crafts making and other
business enterprises using sawdust raw materials. The purpose of
designing this sawdust sifting machine is to obtain a sawdust sifting
machine design that is effective, efficient, safe to use, and affordable. The making
process of the sawdust sifting machine consists of several steps. The designing step starts
from need planning and clarification of potential users, the design concept of the
machine, developing digital 3-dimensional design, and making working drawings. The
sawdust sifting machine has dimensions of length 896 mm, width 460 mm, and height
655 mm. The main power source is an electric motor with 1/2 HP. The production capacity
is 1.56 kg of sawdust per minute. Price estimation of the sawdust shifting machine is
Rp4,950,000.00.
Keywords: sawdust, design
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PENDAHULUAN
Pemanfaatan kayu hasil hutan Indonesia
untuk konsumsi dalam negeri salah satunya
sebagai bahan baku mebel atau furnitur. Dari
pengolahan kayu dalam industri furnitur
tersebut dihasilkan limbah serbuk gergaji
kayu yang cukup banyak. Serbuk gergaji kayu
yang dihasilkan dari limbah penggergajian
kayu dapat sebagian besar dibuang dan
dibakar. Namun, seiring kepedulian dan
kreativitas masyarakat, serbuk gergaji kayu
dapat dijadikan suatu usaha mandiri yang
menguntungkan. Usaha mandiri pemanfaatan serbuk gergaji kayu yang memiliki
potensi pasar yang cukup besar ialah usaha
pembuatan boneka horta, budidaya jamur
tiram dengan media serbuk kayu, pembuatan
papan partikel, dan obat nyamuk bakar.
Dalam prosesnya, dibutuhkan proses
pengayakan untuk memisahkan antara
serbuk yang akan dimanfaatkan dengan
potongan-potongan kasar yang tidak
terpakai, selain itu proses pengayakan juga
berfungsi untuk mendapatan butiran-butiran
serbuk gergaji yang memiliki tingkat
kerapatan tertentu.
Sejauh ini, proses pengayakan masih
dilakukan secara manual dengan ayakan
sederhana yang digoyangkan dengan tangan
sehingga membutuhkan waktu yang lama
dan masih menggunakan tenaga manusia
untuk menggoyangkan pengayak. Selain
pengayakan manual menggunakan tenaga
manusia, ada yang sudah menggunakan
mesin sederhana, namun masih terdapat
beberapa kekurangan mesin yang ada.
Kekurangan tersebut diantaranya ukuran
mesin yang besar sehingga kurang efisien
tempat, selain itu proses pengayakan juga

bekerja sangat pelan sehingga membutuhkan
waktu yang lama untuk pengayakan. Dalam
satu kali pengayakan hanya menghasilkan
satu tingkat kehalusan yang dikehendaki saja.
Sedangkan serbuk gergaji kayu yang tidak
terpakai akan dibuang. Melihat kenyataan
itu, penulis memiliki gagasan untuk menciptakan alat yang berguna untuk mempermudah proses pengayakan serbuk gergaji
kayu dengan sekali pengayakan menghasilkan tiga tingkat kerapatan serbuk gergaji
kayu. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses
pengayakan serbuk gergaji kayu untuk
kebutuhan usaha.
Desain mesin, tingkat keamanan mesin,
dan analisis ekonomi produk mesin pengayak
serbuk gergaji kayu menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian
tujuan dari perancangan mesin ini ialah untuk
memperoleh desain mesin, mengetahui
tingkat keamanan mesin, dan mengetahui
analisis ekonomi dari produk mesin pengayak
serbuk gergaji kayu.
Manfaat dari perancangan mesin serbuk
gergaji kayu ini diharapkan dapat dirasakan
oleh mahasiswa pelaksana, lembaga
pendidikan, dan masyarakat.
KONSEP PERANCANGAN
Alur Proses Perancangan
Alur perancangan mesin pengayak serbuk
kayu ini merujuk pada langkah perancangan
Gerhard Pahl, dkk. (2007). Dimana pada
langkah pertama diawali oleh permintaan
yang diberikan oleh perusahaan maupun
pasar pada departemen keteknikan. Setelah
ada permintaan baik dari proposal produk
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Desain akhir mesin pengayak serbuk
gergaji kayu ini ditunjukkan pada Gambar 1.
berikut.

ditampung oleh keranjang sebesar 5,876 kg.
Sehingga perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk mengayak satu kali tampungan
serbuk gergaji kayu ditunjukkan sebagai
berikut.
tpp = 5,876 kg
2 kg/menit

= 2.94 menit
»
2 menit 56 detik
Waktu pengayakan yang dibutuhkan (tpp)
untuk sekali tuang serbuk gergaji kayu ke
dalam keranjang ialah 2 menit 56 detik.
Gambar 1.
Desain Mesin Pengayak Serbuk
Gergaji Kayu

Analisis Unit Pengayak
Unit pengayak merupakan bagian mesin
yang tersusun atas beberapa komponen.
Analisis teknik dilakukan pada bagian yang
menderita beban berlebih, yaitu bagian
tempat pengayak dan poros penopang
tempat ayakan.
Tempat pengayak memiliki empat buah
pengait ke poros penopang. Beban yang
diderita ialah massa unit pengayak beserta
serbuk gergaji kayu. Beban tersebut
diasumsikan sebesar 10 kg. Sehingga pada
tiap-tiap tangkai pengait cover pengayak
mengalami beban sebesar 2,5 kgf. Bahan
yang digunakan ialah St 37 dengan tegangan
tarik bahan 37 kg/mm2. Analisis terhadap
cover pengayak dapat ditunjukkan sebagai
berikut.
Diketahui :

Analisis Keteknikan
Keranjang
Kapasitas pengayakan mesin yang diharapkan sebesar 2 kg/menit. Volume yang
ditunjukkan oleh SolidWorks Simulation ialah
14.686.771,78 mm3 »
1,469 x 104 cm3.
Sehingga dapat dihitung massa serbuk gergaji
kayu yang dapat ditampung sebagai berikut.
Diketahui:
V = 1,469 x 104 cm3
? = 0,4 gram/cm3
Maka :
m = Vx?
= 1,469x104 cm3 x 0,4 gram/cm3
= 0,5876 x 104 gram
m = 0,5876 x 101 kg
= 5,876 kg
Dari hasil analisis di atas, diperoleh data
massa serbuk gergaji kayu yang mampu
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Maka :
D3
=
=
=
=
D
=

Berikut adalah nilai perbandingan (rasio)
putaran hasil reduksi sistem transmisi mesin
pengayak serbuk gergaji kayu (tabel 1).

(32 x S)/ð
(32 x 3,33)/3,14
106,56/3,14
33,93
3,24 mm

Tabel 1.
Perbandingan Rasio Putaran
Sistem Transmisi Mesin
No

Dari perhitungan di atas, diperoleh
diameter minimal yang dapat bekerja pada
pembebanan poros penggerak ini, yakni 3,24
mm.

1

Diameter

I

n(rpm)

Puli motor

5 in

2.5

1400

Puli rotor

2 in

Transmisi

2

Speed reducer

3

Poros penggerak

-

0.05

175

50 mm

1

175

0.125

175

Total

Perancangan Sistem Transmisi
Sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang dikeluarkan sumber
tenaga utama pada bagian pengayak. Sistem
transmisi yang digunakan pada mesin
pengayak ini ditunjukkan pada Gambar 2.
berikut.

3500

Keterangan:
I total
= i1 x i2 x i3
=
=
=
=

n

2.5 x 0.05 x 1
0.125
1400 x 0.125
175 rpm

Diperoleh putaran akhir sebesar 175 rpm.
Putaran akhir yang dapat dicapai mesin ini
lebih kecil dibanding putaran rencana
sebesar 240 rpm. Sehingga dapat presentase
pencapaian target kapasitas yang direncanakan dapat dihitung sebagai berikut.
n
= 175 rpm
nrencana = 240 rpm

Gambar 2.
Sistem Transmisi Mesin Pengayak
Serbuk Gergaji Kayu

ç

Keterangan:
1. Puli motor
2. Puli rotor
3. Poros penggerak
4. Speed Reducer
5. Batang penghubung

=
=
=

175
240

x 100%
0,7292 x 100%
73 %

Dari perhitungan di atas, diperkirakan
mesin mampu memnuhi 73% target kapasitas
pengayakan yang direncanakan atau sebesar
1,5 kg/menit.
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Analisis Kebutuhan Daya Motor
Perhitungan kebutuhan daya motor listrik
sebagai sumber penggerak utama sebagai
berikut.
Diketahui:

Dari torsi yang telah diperoleh ini, dihitung
gaya yang bekerja.
T
= F.r
0,533 = F . 0,0254
F
= 0,533
0,0254

= 21 N
Selanjutnya, gaya yang telah diperoleh ini
digunakan untuk mencari torsi pada puli 5 in.
T
= F.r
= 21 . 0,0635 = 1,334 Nm
Sehingga daya motor yang dibutuhkan:
P

= T.w
. (fc sabuk V . ç motor)

P

=
=
=
=
=

Analisis:
Ft = 102.P.h
n

49 =
49 =
49 =

102.P.h
p
.r. n
60
102.P.0
,
5
7
p
.0,025. 175
60
58,14 . P
0,23

(

(

(

(

Dari perhitungan di atas, diperoleh daya
motor yang dibutuhkan untuk pengoperasian
mesin pengayak serbuk gergaji kayu ini
sebesar 0,315 HP. Dengan pertimbangan
kekuatan, ekonomis, dan ketersediaan di
pasaran, maka dipilih motor listrik dengan
daya 0,5 HP.

49 = 252,8 . P
P = 0,194 kW
= 194 W
Daya ini merupakan daya pada puli 2 in.
Selanjutnya dihitung torsi yang dibutuhkan
untuk menggerakkan puli 2 in pada 3500 rpm.
P
194
194
194
T

1,334 . (2 ð . 24) . (1,3 . 0,9)
1,334 . 150,72 . 1,17
235,24 Nm/s
235,24 W, dimana 1 HP=746 W
0,315 HP

Perancangan dan Pemilihan Sabuk-V
Berdasarkan perhitungan dalam pemilihan dan perancangan sabuk-V, sabuk yang
digunakan pada mesin pengayak serbuk kayu
ini adalah tipe A nomor 23 dengan keliling
sabuk L = 584 mm. Jumlah sabuk yang
digunakan sebanyak 1 buah sabuk, dengan dk
= 61,8 mm dan Dk = 138 mm. Dan jarak antara
(mm)
sumbu masing-masing poros ialah 148 +25
-20 (mm) mm

= T. w
= T . (2 ð . n)
= T . (2 ð . 58)
= T . 364,24
194
=
3
6
4
,
2
4
= 0,533 Nm
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mesin ini berupa perhitungan harga pokok
produk yang ditawarkan ke konsumen dan
analisis finansial usaha.

Kelemahan-kelemahan yang telah dijabarkan
sebelumnya dapat ditanggulangi dengan cara
merubah desain keranjang sehingga dapat
mengalirkan serbuk gergaji kayu dengan lebih
lambat agar tidak menumpuk di bagian
bawah lubang pemasukan, merubah sistem
transmisi dengan mengaplikasikan puli dan
sabuk tanpa menggunakan speed reducer,
menambahkan baut leveler atau baut
pengunci pada rangka terhadap lantai,
menggunakan sistem transmisi puli dan
sabuk, serta mekanisme penggerak berupa
cam yang berputar secara langsung
menggetarkan pengayak, menambahkan
penutup mesin sehingga serbuk gergaji kayu
yang sedang diayak tidak akan tertiup angin,
serta memposisikan motor listrik pada titik
tengah mesin.

Tabel 2.
Perhitungan Harga Pokok Produk
Macam Elemen

Jumlah

Biaya Desain

Rp 900.000,-

Biaya Pembelian Komponen

Rp 1.271.600,-

Biaya Pembuatan Komponen

Rp 2.090.000,-

Biaya Non-produksi

Rp 209.000,-

Laba yang dikehendaki

Rp 447.060,-

Taksiran Harga Produk

Rp 4.917.660,-

Analisis finansial usaha berupa Perhitungan Break Even Point (BEP) dan
Perhitungan Pay Back Period (PBP). Dalam
usaha pengayakan serbuk kayu ini, BEP dapat
dicapai dengan penjualan minimal 7 kg per
hari per ukuran serbuk kayu atau 21 kg semua
ukuran serbuk kayu. Dalam perhitungan PBP,
ditetapkan target penjualan sebesar 30 kg
(masing-masing ukuran 10 kg) per hari. Jika
target tercapai, maka modal dapat kembali
setelah 6 bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Desain mesin pengayak serbuk gergaji
kayu memiliki dimensi mesin panjang 896 ×
lebar 460 × tinggi 655 mm dengan kapasitas
produksi 5,876 kg serbuk gergaji kayu yang
dapat ditampung dalam keranjang, dan hasil
uji kapasitas pengayakan 1,56 kg serbuk
gergaji kayu per menit. Lama waktu produksi
yang dibutuhkan dalam satu kali pengayakan
ialah 3 menit 55 detik.
Tingkat keamanan mesin pengayak serbuk
gergaji kayu berdasarkan beberapa analisis
dapat dikategorikan cukup baik, karena telah
memenuhi beberapa syarat diantaranya
konstruksi rangka mesin yang kuat, sumber
penggerak yang bebas polusi dan tidak bising,
dan memenuhi syarat keselamatan kerja bagi
operator.

Kelemahan-kelemahan
Berdasarkan hasil desain dan analisis
keteknikan mesin pengayak serbuk gergaji
kayu, terdapat beberapa kelemahan diantaranya desain saluran masuk, sistem transmisi,
konstruksi rangka, dan penggunaan daya
penggerak.
Faktor penjualan atau penerimaan pasar
yang paling utama adalah harga, kualitas dan
manfaat. Berdasarkan hasil analisis mesin
pengayak serbuk gergaji kayu ini, diperoleh
bahwa kualitas produk baik karena telah
memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar.
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Berdasarkan analisis ekonomi yang telah
dilaksanakan, kisaran harga jual mesin
pengayak serbuk gergaji kayu sebesar Rp
4.950.000,-. BEP dapat dicapai dengan
penjualan minimal 7 kg per hari per ukuran
serbuk kayu atau 21 kg semua ukuran. Jika
target penjualan 30 kg (masing-masing
ukuran 10 kg) per hari, maka modal dapat
kembali setelah 6 bulan.
Saran
Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
yang diharapkan, sebaiknya dilakukan
perubahan desain sebagian komponen mesin
yang lebih baik, diantaranya desain saluran
masuk, sistem transmisi, mekanisme
penggerak, dan konstruksi rangka.
Pemilihan bahan dan komponen, serta
pemanfaatan waktu yang lebih tepat dan
cermat dapat menekan harga jual produk.
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