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Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 

namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus 

penjelasan di setiap poin. 

 

Hasil Penelitian Dan Luaran Yang Dicapai 

Pada bagian ini akan dilaporkan beberapa hasil penelitian terhadap tiga jenis alat/mesin pengolahan 

tepung sorgum, diantaranya adalah mesin perontok sorgum, mesin penyosoh/pengupas kulit sorgum 

dan penepung sorgum. Hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi beberapa tahapan proses 

perancangan mesin adalah sebagai berikut : (1) Studi parameter, pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

data yang berhubungan dengan proses pengolahan tepung sorgum, membandingkan dengan teknologi 

yang sudah dilakukan, menentukan kondisi proses, kapasitas dan spesifikasi alat, serta menentukan 

parameter pengujian alat. (2) Sketsa design, pada tahap ini dilakukan proses menggambar (design) alat 

dari berbagai dimensi secara komputerisasi, menentukan skala, ukuran dan kerangka dimensi alat, 

menentukan bahan konstruksi alat dan komponen peralatan. (3) Simulasi dan analisis, pada tahap ini  

dilakukan simulasi alat maupun proses secara  numerik dengan bantuan komputer. Simulasi yang akan 

dilakukan adalah; simulasi dinamika mesin, kekuatan konstruksi mesin, hasil/output mesin proses. Hasil 

simulasi kemudian dianalisis dan digunakan untuk mengoptimalisasi rancangan mesin. Proses ini 

dilakukan secara literatif untuk menghasilkan rancangan mesin yang paling optimum.1  

 

1. Mesin Perontok Sorgum 

Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji sorgum lokal Bandung dan 

bahan/komponen pembuatan mesin. Bahan untuk membuat mesin diantaranya as baja S45C, profil 

rangka baja, plat besi, besi persegi ketebalan 20 mm, plat strip 40 mm, besi siku, screw, mesin motor 

listrik, blower, pulley, bearing, roda gigi, dan serta komponen pendukung lainnya. 

Peralatan pembuatan mesin yaitu peralatan bengkel seperti: mesin bubut, mesin frais, mesin 

las, alat potong plat, alat lipat plat, gerinda potong, kompresor, alat mengecat, dan lain-lain. Serta 

peralatan pendukung dalam penelitian ini yaitu: tachometer, sound level, timbangan analog, timbangan 

digital, stopwatch, kalkulator, dan seperangkat komputer (pc).  

Metode Perancangan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode rekayasa reverse engineering, yaitu sebuah proses 

dalam bidang manufacturing yang bertujuan untuk mereproduksi atau membuat ulang model yang 

sudah ada baik (komponen, sub asemmbly, atau produk) tanpa menggunakan data-data dokumen desain 

atau gambar kerja yang sudah ada dengan menggunakan software SolidWorks. Metode ini sangat 

membantu dalam hal memodifikasi mesin atau sistem yang sudah ada sehingga dapat menjadi lebih 

baik saat digunakan.2  

Prosedur Penelitian 

Hasil penelitian terhadap prosedur perancangan yang telah dilakukan memiliki beberapa tahap dan 

urutan seperti pada gambar berikut :  

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran 

(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan 

pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, 

tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
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Berdasarkan tahapan penelitian pada Gambar, maka dapat dijelaskan pelaksanaan penelitian sebagai 

berikut : 

1) Survey dan Wawancara 

Survey Kebutuhan bertujuan untuk mengetahui cara dan peralatan yang biasa digunakan petani untuk 

merontokkan sorgum. Selain itu mengetahui kapasitas mesin yang diperlukan. Serta wawancara 

dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan kapasitas mesin yang tepat untuk para petani sorgum 

dilihat dari kapasitas tempat dan hasil panen yang dihasilkan. 

2) Penetapan Kriteria Rancangan  

Kriteria rancangan mesin bertujuan untuk menetapkan apa yang diharapkan dari mesin yang akan 

dibuat. Penetapan kriteria mesin merupakan masukkan dari survey kebutuhan dan wawancara. Selain 

itu, hasil survey menjadi masukkan dalam pembuatan gambar mesin, yaitu: kapasitas mesin, bentuk dan 

ukuran dari komponen mesin, daya yang dibutuhkan dan mekanisme perontokan.3 

Gambar  1. Tahapan Metode Perancangan Mesin Perontok Sorgum 
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3) Penetapan Komponen Mesin  

Penetapan komponen mesin didasarkan dari hasil pengamatan proses perontokan serta beberapa karya 

ilmiah dan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak. 

4) Analisis Teknik  

Analisis teknik adalah proses menghitung secara matematik kekuatan bahan dan perancangan mesin 

yang berhubungan dengan ukuran, gaya-gaya yang bekerja dan umur dari beberapa elemen mesin yang 

digunakan pada mesin perontok sorgum.  

5) Pembuatan Gambar Mesin  

Pembuatan gambar mesin didasarkan pada kriteria rancangan mesin yang telah ditetapkan. Pada 

kegiatan menggambar ada dua proses yang harus dikerjakan secara simultan, yaitu: analisis teknik dan 

menggambar. Analisis teknik adalah menghitung secara matematis beberapa komponen mesin yang 

digunakan dengan menggunakan data-data standar atau hasil pengukuran secara langsung. Proses 

menggambar merupakan visualisasi dari proses analisis teknik sehingga dihasilkan gambar yang 

mencerminkan bentuk mesin sesungguhnya yang akan dibuat.4  

Rancangan Bagian-bagian Mesin Perontok Sorgum 

Hopper dan Cover 

Hopper menjadi satu bagian dengan cover, dengan berbahan dasar plat mild steel 1,5 mm. Keunggulan 

dari bahan dasar plat mild steel diantaranya yaitu memiliki kekuatan dan kekokohan yang baik, 

memiliki sifat anti karat, harga yang relatif murah, mudah untuk dibentuk, dan memiliki hasil yang baik 

ketika dilakukan pengelasan. Bagian cover memiliki dimensi panjang 600 mm x lebar 400 mm x tinggi 

400 mm. Memiliki 3 bagian masuk dan keluarnya bahan diantaranya pada hopper bagian atas sebagai 

tempat masuknya sorgum yang akan dirontokan, bagian bawah terdapat 2 tempat pengeluaran 

diantaranya corong yang menghadap kesamping sebagai tempat keluarnya tangkai/malai dan daun, 

sedangkan untuk corong yang menghadap kebawah sebagai tempat keluarnya biji hasil perontokan. 

Hasil Rancangan Mesin Perontok 

 

  Gambar 2. Rancangan mesin perontok sorgum             

Simulasi Mesin 

Penelitian ini menggunakan metode simulasi CFD (Computational Fluid Dynamics) dengan perangkat 

lunak SolidWorks sebagai alat bantu. Dalam program SolidWorks sudah disiapkan fasilitas untuk 

membuat geometri yaitu SolidWorks CAD yang terintegrasi dengan SolidWorks Flow Simulation 

sehingga proses pendefinisian material, set domain, boundary condition, meshing hingga output 

semuanya dapat dilakukan pada satu software.5  
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             Gambar 3. Hopper dan cover     Gambar 4. Screen 

      Gambar 5. Unit perontok    

 

 

    Gambar 6. Rangkaian Mesin Perontok 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sorgum sebelum dirontokan          Gambar 8. Biji sorgum hasil perontokan 
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Hasil Pengujian Mesin Perontok Sorgum 
 

 A. Hopper  

Hopper merupakan bagian mesin yang dibagi menjadi bagian hopper inlet dan outlet. 

Hopper inlet berfungsi untuk mengumpankan bahan sorgum kedalam mesin perontok sorgum, 

memiliki dimensi (P x L x T) 220 mm x 190 mm x 200 mm yang menyatu dengan cover mesin 

bagian atas. Hopper inlet terbuat dari bahan mild steel dengan ketebalan 2 mm dan posisi 

hopper inlet dirancang dengan ketinggian yang disesuaikan sehingga mempermudah pengguna 

dalam memasukan tangkai sorgum, hal tersebut dapat mengurangi biji sorgum tercecer. 

Hopper outlet berfungsi untuk mengumpan hasil perontokan sorgum dengan ukuran 

dimensi (P x L x T) 400 mm x 200 mm x 150 mm dengan kemiringan 70° untuk hopper outlet 

biji sorgum bersih dan dimensi (P x L x T) 400 mm x 120 mm x 95 mm dengan kemiringan 

70° untuk hopper outlet tangkai dan kotoran. Hopper outlet terbuat dari bahan mild steel dengan 

ketebalan 2 mm. Hopper outlet terbagi menjadi 2 bagian diantaranya outlet untuk tangkai/malai 

serta pengotor dan bagian lain untuk biji sorgum siap sosoh. Posisi hopper outlet tangkai dan 

kotoran dibuat miring kearah samping kiri mesin/ruang perontok sedangkan untuk outlet biji 

hasil perontokan mengarah kearah yang berlawanan hal tersebut dapat mencegah tercampurnya 

biji sorgum siap sosoh dengan pengotor. 

B. Cover 

Cover mesin perontok sorgum merupakan bagian mesin yang berguna sebagai 

pelindung ruang perontok yang terbuat dari mild steel dengan ketebalan 2 mm dengan 

menyerupai bentuk tabung, dimensi cover memiliki diameter 400 mm dengan panjang 500 mm. 

Cover mesin bagian atas dapat dibuka maupun ditutup dengan adanya handle yang 

memudahkannya, bagian atas cover menyatu dengan hopper inlet sedangkan bagian bawah 

menyatu dengan hopper inlet.  

C. Screen 

Screen merupakan komponen mesin tambahan dan inovasi baru guna meningkatkan 

kualitas biji sorgum agar siap disosoh. Screen memiliki bentuk meyerupai cover, dan dilakukan 

pengelasan agar menyatu pada bagian cover. Screen memiliki bahan dasar stainless steel 

berjenis 201. Memiliki diameter 320 mm dengan panjang 465 mm. Ukuran lubang screen 

memiliki uran diameter sebesar 5 mm. 

D. Unit perontok 

Unit perontok merupakan komponen terpenting dari mesin perontok sorgum. Tersusun 

dari beberapa komponen serta material yang memiliki fungsi masing-masing diantaranya yaitu 

pada bagian (1) rotor terpasang dengan  as baja s45c dengan diameter 35 mm yang memiliki 

panjang 780 mm, sedangkan rotor memiliki panjang 320 mm. Pemilihan material tersebut 

dikarenakan mampu memutarkan unit perontok yang memiliki beban cukup besar serta 

menahan putara mesin yang cepat dan merontokoan tanaman sorgum dengan jumlah besar, (2) 

screw pada bagian depan yang berfungsi untuk memutar dan mendorong tangkai/malai sorgum 

menuju ruang perontok bagian belakang, memiliki diameter 290 mm terbuat dari stainless steel 

201 dengan tebal 2 mm. (3) Besi kotak pada bagian belakang rotor terdiri dari besi virkan 

sebanyak 4 buah pada setiap sisinya dan memiliki 4 sisi. Besi virkan memiliki ketebalan 20 

mm serta pada bagian atas besi virkan terpasang plat strip dengan dimensi 20 x 10 mm.  
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E. Rangka Utama 

Rangka utama berfungsi sebagai penopang seluruh sistem mesin dan mempertahankan 

keseimbangannya dari pengaruh gaya-gaya yang ditimbulkan dari motor penggerak. 

Komponen yang terpasang pada rangaka utama meliputi dudukan ruang perontok dan 

penunjang komponen seperti dudukan motor penggerak dan hopper outlet. Rangka mesin 

terbuat dari besi kanal U ketebalan 4 mm dengan ukuran dimensi (P x L x T) 1020 mm x 650 

mm x 675 mm untuk rangka bagian bawah dan 640 mm x 490 mm x 675 mm untuk rangka 

bagian bawah. 

F. Unit Transmisi 

Tenaga putaran mesin disalurkan melalui pulley dan v-belt.  V-belt yang digunakan 

berjenis B63 memiliki panjang 38 cm dan terpasang dengan pulley berukuran 3 inchi pada 

mesin dan 12 inchi pada as baja (rotor). 

Komponen penunjang yang digunakan pada bagian motor penggerak yaitu adanya 

bearing dengan jenis pillow block ucf 207. Serta adanya spi 4x8 mm. 

G. Motor Penggerak  

Motor penggerak berfungsi sebagai sumber tenaga dalam memutarkan unit perontok 

pada mesin perontok sorgum. Motor penggerak yang digunakan berjenis motor diesel R 175 A 

dengan kekuatan daya 7 HP serta memiliki putaran mesin maksimal sebesar 2600 rpm.  

Hasil pengujian terhadap mesin perontok sorgum dengan menggunakan material-

material seperti itu memiliki kapasitas 50 kg/jam dan menghasilkan kualitas biji sorgum yang 

memenuhi standar dengan spesifikasi hasil pengujian mesin adalah kadar air biji sorgum 

11,52%, rendemen perontokan biji sorgum yg dihasilkan 78,6%. Rendemen dihitung dengan 

membandingkan massa malai sorgum yang masuk dengan biji sorgum hasil perontokkan 

kecepatan putar silinder 687 rpm, kecepan aliran udara 4,8 m/detik dan tingkat kebisingan 93,6 

dB.  

 

 

Hasil Pabrikasi Mesin Perontok Sorgum,  
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Hasil Pabrikasi Mesin Perontok Sorgum 

 

Proses Pemasukan Bahan Malai Sorgum pada Mesin Perontok Sorgum 
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Proses Hasil Pengeluaran Rendemen (biji sorgum) pada Mesin Perontok Sorgum 

 

Hasil Pengeluaran Rendemen Biji Sorgum pada Mesin Perontok Sorgum 
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Hasil Kualitas Rendemen Biji Sorgum pada Mesin Perontok Sorgum 

 

2. Mesin Penyosoh/pengupas biji Sorgum 

Bahan dan Alat 

Bahan rekayasa utama untuk pembuatan mesin penyosoh sorgum antara lain: profil rangka baja, 

plat besi, plat strip stainless stell, batu gerinda (stone abrasive), mesin motor listrik, blower, pulley, v-

belt, bearing, as baja, serta komponen pendukung lainnya. Bahan uji yang dipergunakan adalah biji 

sorgum putih yang berasal dari Perkebunan Abah Sorgum. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis 

kadar tanin meliputi larutan follin denis, natrium karbonat, dan aquades. 

Peralatan yang dipergunakan terdiri dari satu set alat pendukung kegiatan pabrikasi diantaranya 

mesin bor, bubut, las listrik, gerinda tangan, kikir, ragum, pelipat plat, pemotong plat, kunci ring, dan 

amplas. Satu set peralatan pengukuran pabrikasi diantaranya clamp on meter, jangka sorong, 

stopwatch, timbangan digital, sound level meter, tachometer digital, vibration meter, meteran, mistar 

siku, dan mistar baja. Dalam mendesain hasil rancangan gambar teknik menggunakan software 

SketchUp Pro 2021, V-Ray 5.10.05 For SketchUp, dan SolidWorks 2018. Peralatan yang dipergunakan 

pada penetapan kadar air meliputi alat moisture meter, saringan, timbangan, dan wadah kedap udara. 

Penetapan tingakat derajat keputihan terhadap biji sorgum menggunkana alat whiteness tester. Pada 

penetapan kadar tanin meliputi erlenmeyer, water bath, labu ukur, corong, kertas saring, kuvet, dan 

spektrofotometer ultraviolet visible. 

 

 

Metode Perancangan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode rekayasa reverse engineering, yaitu sebuah 

proses dalam bidang manufakturing yang bertujuan untuk mereproduksi atau membuat ulang model 

yang sudah ada baik (komponen, sub asemmbly, atau produk) tanpa menggunakan data-data dokumen 

desain atau gambar kerja yang sudah ada dengan menggunakan software SketchUp dan SolidWorks. 

Metode ini sangat membantu dalam hal memodifikasi mesin atau sistem yang sudah ada sehingga dapat 

menjadi lebih baik saat digunakan.2 

1) Rancangan Fungsional 
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Rancangan Fungsional dilakukan untuk merancang fungsi dari setiap komponen mesin. Menurut 

fungsinya alat pengupas kulit biji sorgum berfungsi untuk menguliti kulit biji sorgum dan memisahkan 

antara kulit dan biji tersosohnya. Mesin penyosoh sorgum terdiri dari beberapa komponen utama yaitu 

hopper inlet, rol batu abrasif, hopper outlet, pipa dan blower, cyclone, tenaga penggerak, rangka utama, 

kemudian unit transmisi meliputi as baja, pulley, sabuk v-belt, dan bearing. Adapun perancangan 

fungsional dari mesin pengupas kulit biji sorgum yaitu sebagai berikut:  

Hopper 

Disain hopper dibuat berbentuk kerucut terpancung dengan pertimbangan gaya kohesi biji sorgum yang 

sangat rendah, sehingga bahan dapat mengalir dengan mudah ke dalam bagian proses penyosohan 

menggunakan gaya gravitasi. Proses pengumpanan juga perlu diatur dengan dilengkapi pintu pengatur 

untuk menghindari terjadinya slip antar biji yang masuk sehingga tidak terjadi kemacetan yang 

menyebabkan mesin mati atau biji pecah/rusak. Adapula beberapa jenis yang digunakan diantaranya 

hopper inlet dan hopper outlet. 

Unit Pengupas 

Unit pengupas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pengupasan biji sorgum. Proses 

pengupasan dilakukan menggunakan prinsip kerjanya memecah kulit gabah dengan cara memberikan 

tenaga tarik akibat kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder karet yang dipasang berhadapan. 

Terdapat 2 buah rol karet yang berputar berlawanan dengan kecepatan putar yang berbeda. Jarak antara 

2 rol karet dapat diatur tergantung jenis gabah yang akan dikupas, biasanya 2/3 besarnya gabah. Rol 

yang berputar dengan kecepatan tinggi dinamai rol utama, sedangkan rol lainnya dinamakan rol 

pembantu. Rol utama juga disebut fixed roll karena dipasang pada suatu poros stasioner, sedangkan rol 

pembantu disebut movable roll karena posisinya dapat digeser untuk mengatur jarak antara kedua rol. 

Pada penggunaan jenis rol mesin pengupas kulit biji sorgum akan mengadaptasi prinsip abrasive mesin 

penyosoh sorgum dengan menggunakan batu abarasif. 

Pipa dan Blower 

Kipas atau blower berfungsi untuk menghisap hasil keluaran unit pengupas  melalui hopper outlet yang 

berupa biji sorgum tersosoh serta kulit biji sorgum seperti sekam dan kotoran lain yang terkandung di 

dalamnya. Biji sorgum dan kulit serta kotoran yang dikandung akan dihisap dan dialirkan melalui pipa 

outlet menuju saluran cyclone. 

Cyclone 

Cyclone berfungsi memisahkan padatan dari aliran gas, karena adanya gaya sentrifugal. Pemisahan ini 

tidak hanya ditentukan oleh ukuran partikel, melainkan juga oleh densitas partikel. Bentuk cyclone akan 

memberikan efek putaran angin yang membentuk seperti topan yang dimana angin topan mempunyai 

aliran angin pada pusat yang berputar ke atas, dimana aliran angin itu dipakai untuk memisahkan 

material yang akan di pakai sedangkan material yang tidak terpakai akan mengarah kebawah karena 

adanya efek gravitasi dan material itu akan di proses kembali.6,7 

Rangka Utama 

Rangka penunjang berfungsi untuk menunjang bagian-bagian alat pengupas kulit biji sorgum 

dan mempertahankan keseimbangannya dari pengaruh gaya-gaya yang ditimbulkan dari motor 

penggerak. Rangka harus kokoh, kuat, tahan terhadap getaran dan gaya-gaya yang mungkin datang dari 

luar. 

Unit Transmisi dan Penyalur Tenaga 

Berfungsi sebagai penyalur daya yang berasal dari engine atau sumber daya. Sistem transmisi 

mesin penyosoh biji sorgum terdiri dari beberapa komponen, diantaranya: 

1. As baja: Mengendalikan arah jalannya putaran poros dari pulley. 

2. Puli (Pulley): berfungsi untuk merubah kecepatan putaran yang berasal dari engine/motor dengan 

cara merubah ukuran diameter puli disesuaikan dengan 

3. Sabuk v-belt: berfungsi untuk menyalurkan kecepatan putaran yang berasal dari engine/motor 

melalui puli. Panjang puli disesuaikan dengan jarak antar puli yang digunakan. Sabuk yang dipakai 

tipe B karena mudah didapatkan di pasaran dan disesuaikan dengan tipe puli yang digunakan. 

4. Bantalan (bearing): berfungsi sebagai dudukan poros/as. Ukuran bearing yang digunakan sesuai 

dengan ukuran diameter as yang dipakai supaya tidak terjadi slip. 
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Tenaga Penggerak 

 Tenaga penggerak untuk menggerakan alat pengupas kulit biji sorgum dapat berupa motor 

disel, bensin, atau listrik. Tenaga penggerak yang dibutuhkan mesin pengupas kulit biji sorgum ini 

berupa tenaga putar yang digunakan untuk memutar poros unit pengupas. Motor listrik dipilih sebagai 

sumber tenaga penggerak karena memiliki beberapa kelebihan dibanding tenaga penggerak yang 

lainnya. Kelebihan menggunakan motor listrik diantaranya, perawatan yang lebih mudah dan lebih 

murah, getarannya halus, tidak menimbulkan suara bising, tidak menimbulkan polusi di daerah 

sekitarnya, dan konstuksi yang kompak serta sederhana.8 

2) Rancangan Analisis 

Rancangan analisis pada mesin pengupas kulit biji sorgum adalah analisis teknik yang meliputi 

analisis kebutuhan daya penggerak, analisis proses, analisis pin, analisis spi, analisis bantalan, analisis 

unit transmisi daya, analasis kekuatan rangka, analisis kekuatan las, dan kecepatan udara pada blower 

sentrifugal, serta dimensi cyclone. Pengujian kadar air dengan metode gravimetri dan uji kadar tanin 

metode spektrofotometri, dimana jenis sampel yang digunakan yaitu bahan awal sebelum dan sesudah 

pengupasan. Pengujian kualitas dan kuantitas sosoh biji sorgum serta rendemen, dan uji derajat putih 

menggunakan metode whiteness terster, dimana proses sosoh yang dilakukan meliputi sosoh 1x dan 

sosoh 2x beserta pada operasi mesin dengan variasi kecepatan fixed roll & movable roll. 

3) Rancangan Respon 

Rancangan respon yang akan dilakukan pada penelitian meliputi respon fisik dan respon kimia. 

Respon fisik yang meliputi warna terhadap tingkat derajat keputihan sosoh biji sorgum menggunakan 

metode alat whiteness tester. Respon kimia meliputi kadar air menggunakan metode alat moisture 

tester. Penetapan kadar tanin dengan menggunakan metode alat spektrofotometri ultraviolet visible 

(PharmaSpec UV-Vis 1700 Shimadzu).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil rancangan mesin penyosoh/pengupas kulit sorgum 

 

 

 

 

 

3. Mesin Penepung Sorgum 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji sorgum lokal Bandung dan bahan/komponen 

pembuatan mesin. Bahan pembuatan mesin yaitu peralatan bengkel seperti: mesin bubut, mesin frais, 

mesin las, alat potong plat, alat lipat plat, gerinda potong, kompresor, alat mengecat, dan lain-lain. 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: tachometer, sound level, timbangan analog, 

timbangan digital, stopwatch, kalkulator, seperangkat komputer (pc). 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode rekayasa reverse engineering, yaitu sebuah proses 

dalam bidang manufacturing yang bertujuan untuk mereproduksi atau membuat ulang model yang 

sudah ada baik (komponen, sub asemmbly, atau produk) tanpa menggunakan data-data dokumen desain 

atau gambar kerja yang sudah ada  dengan menggunakan software SolidWorks. 

Prosedur Perancangan 

Berdasarkan tahapan penelitian pada Gambar 2, maka dapat dijelaskan pelaksanaan penelitian sebagai 

berikut : 

Survey Kebutuhan 

Survey Kebutuhan bertujuan untuk mengetahui cara dan peralatan yang biasa digunakan petani untuk 

menepungkan sorgum. Selain itu mengetahui kapasitas mesin yang diperlukan. 

Penetapan Kriteria Rancangan 

Kriteria rancangan mesin bertujuan untuk menetapkan apa yang diharapkan dari mesin yang akan 

dibuat. Penetapan kriteria mesin merupakan masukkan dari survey kebutuhan. Selain itu, hasil survey 

menjadi masukkan dalam pembuatan gambar mesin, yaitu: kapasitas mesin, bentuk dan ukuran dari 

komponen mesin, daya yang dibutuhkan dan mekanisme penepungan. 

Penetapan Komponen Mesin 

Penetapan komponen mesin didasarkan dari hasil pengamatan proses penepungan. 

Analisis Teknik 

Analisis teknik adalah proses menghitung secara matematik kekuatan bahan dan perancangan mesin 

yang berhubungan dengan ukuran, gaya-gaya yang bekerja dan umur dari beberapa elemen mesin yang 

digunakan pada mesin penepung sorgum. 

Pembuatan Gambar Mesin 

Pembuatan gambar mesin didasarkan pada kriteria rancangan mesin yang telah ditetapkan. Pada 

kegiatan menggambar ada dua proses yang harus dikerjakan secara simultan, yaitu: analisis teknik dan 

menggambar. Analisis teknik adalah menghitung secara matematis beberapa komponen mesin yang 

digunakan dengan menggunakan data-data standar atau hasil pengukuran secara langsung. Proses 

menggambar merupakan visualisasi dari proses analisis teknik sehingga dihasilkan gambar yang 

mencerminkan bentuk mesin sesungguhnya yang akan dibuat.1 

 

Rancangan Bagian-bagian Mesin Penepung 

Rancangan Disk Mill 

Konstruksi mesin penepung tipe disc yang digunakan terdiri beberapa komponen utama yakni: (1) 

hopper, dari plat besi berbentuk limas terbalik ukuran 27 x 20 x 21 cm, (2) rumah penepung terdiri dari 

empat buah pisau berputar ukuran 3 x 2 x 2 cm, delapan buah pisau silinder diameter 1,5 cm, dan 24 

buah pisau statis ukuran 2 x 2 x 1,5 cm, (3) satu buah saluran pengeluaran tepung dari besi plat ukuran 

15 x 6 cm, (4) satu buah motor penggerak tiga fasa dan (5) sistem transmisi menggunakan sabuk (V 

belt tipe A).9 
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Gambar 10. Rancangan Mesin penepung sorgum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Mesin Penepung sorgum 

Pembuatan Mesin 

Mesin penepung sorgum dikerjakan di Bengkel Peralatan Industri Pertanian dan Pangan dan 

Laboratorium Penelitian Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Pembuatan mesin 

berdasarkan gambar mesin, baik bentuk maupun ukurannya. 

Pengujian Mesin 

Pengujian mesin dilakukan setelah mesin perontok sorgum selesai dibuat. Pada pengujian dilakukan 

pengamatan dan pengukuran, yaitu: kinerja mesin, kapasitas mesin, kebersihan hasil penepungan dan 

daya aktual mesin. 

Kondisi Bahan 
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Adapun biji sorgum yang digunakan dalam proses ini adalah biji sorgum yang telah dikeringkan dengan 

Cabinet Dryer pada suhu 60°C sampai kadar air akhir kurang dari 14%.10 

Rancangan Respon 

Pada penelitian ini, respon yang diamati adalah respon fisik dan kimia. Respon fisik yang digunakan 

berupa pengujian kadar rendemen tepung sorgum. Respon kimia yang  dilakukan yaitu analisis kadar 

air dengan metode gravimetri, analisis protein dengan metode Kjeldahl dan analisis karbohidrat dengan 

metode Luff-Schoorl pada tepung sorgum.  

Simulasi Mesin 

Penelitian ini menggunakan metode simulasi CFD (Computational Fluid Dynamics) dengan perangkat 

lunak SolidWorks sebagai alat bantu. Dalam program SolidWorks sudah disiapkan fasilitas untuk 

membuat geometri yaitu SolidWorks CAD yang terintegrasi dengan SolidWorks Flow Simulation 

sehingga proses pendefinisian material, set domain, boundary condition, meshing hingga output 

semuanya dapat dilakukan pada satu software.5 

 

Hasil Pengujian Mesin Penepung Sorgum 

Penepungan adalah suatu metode pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi 

yang bertujuan untuk memudahkan aplikasinya sebagai bahan pangan dengan mentransformasi 

bahan dengan ukuran lebih besar menjadi produk tepung. Berdasarkan hasil survei dan studi 

pustaka banyak mesin penepung tipe Disk Mill yang digunakan untuk menepungkan biji 

sorgum memiliki beberapa kelemahan diantaranya hasil penepungan yang belum begitu halus 

yaitu hanya 45% yang lolos ayakan 80 mesh dengan waktu penepungan yang relatif lama, 

terjadi penurunan kinerja mesin Disck Mill atau terjadi panas berlebih pada mesin. Kemudian 

menghasilkan produk yang belum optimal yaitu dari aspek ukuran partikel/kehalusan tepung 

serta rendemen yang dihasilkan masih rendah.  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap rancangan mesin baru sebagai modifikasi dari 

mesin penepung yang sudah ada. Mesin penepung tersebut memiliki dimensi 200 cm x 150 cm 

x 60 cm, konstruksi bahan stainless steel dan baja. Selain itu memiliki kinerja yang tinggi yang 

dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk tepung sorgum. Hasil uji performansi 

mesin penepung tipe disc mill menunjukkan bahwa penggunaan mesin yang optimal adalah 

pada kecepatan 2.600 rpm dengan menggunakan ukuran saringan 100 mesh yakni dapat 

menghasilkan kapasitas 50 kg/jam, rendemen penepungan 91,2 %, susut tercecer sebesar 2,17 

% dan kadar air tepung sorgum 10,78% serta tingkat kebisingan 97,9 dB. 
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Hasil Pabrikasi Mesin Penepung Sorgum 

 

Hasil Pabrikasi Mesin Penepung Sorgum 
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Proses Pengujian Mesin Penepung Sorgum 

 

Proses Pemasukan Bahan Biji Sorgum pada Mesin Penepung Sorgum 
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Proses Hasil Pengeluaran Rendemen pada Mesin Penepung Sorgum 

 

Proses Hasil Pengeluaran Rendemen pada Mesin Penepung Sorgum 
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Hasil Kualitas Rendemen Tepung Sorgum pada Mesin Penepung Sorgum 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran 

tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, 

hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 

dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis 

luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan 

melalui Simlitabmas. 

 

No. Jenis Luaran 
Target Capaian Bukti Dokumen Luaran* 

Wajib  Tambahan TS*)  TS +1   

1 
Publikasi 

ilmiah2) 

      

Nasional 

Terakreditasi 

  Submitted Ada 

Jurnal Agriekstensia 

ISSN (Online) : 2656-5978; ISSN 

(Print) : 1412-4866 

http://jurnal.polbangtanmalang.ac.

id/index.php/agriekstensia 

4 

Hak 

Kekayaan 

Intelektual 

(HKI)6) 

 

Paten 
  Terdaftar Granted 

Draf Deskripsi Mesin penepung 

sorgum  

Paten 

sederhana 
    

 

Hak Cipta √  Sertifikat Sertifikat Sertfikat Mesin perontok sorgum 

(Karya Tulis) 

5 Teknologi Tepat Guna7)  
 

Produk Produk 
Mesin perontok, pengupas biji 

dan penepung sorgum 

6 
Model/Purwarupa/Desain/

Karya seni/Rekayasa Sosial 
 

 

Produk Produk 

Saat ini baru sampai 

pembuatan/perakitan dan akan 

dilakukan ke tahap 

penyempurnaan 

8 Buku Ajar (ISBN)9)  

 

Draf editing 

1. PT. BUMI AKSARA, Jakarta 

atau  

2. MANGGU, Makmur Tanjung 

Lestari-Bandung 
 

*) Bukti dokumen luaran sudah diunggah melalui Simlitabmas 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk 

Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi 

kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen 

realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah hasil diskusi/musyawarah dan kesepakatan Tim riset dengan Mitra sebagai bukti 

realisasi kerjasama dan kontribusi : 

 Penyediaan lahan kebun sorgum oleh Mitra yaitu luas lahan yang tersedia 10 Ha, kami sepakat 

untuk secara bertahap dalam pelaksanaannya sebagai demplot/pilot project yaitu diawal dari 

luas lahan yang akan digarap 2 Ha (1 blok) yng dekat dengan sumber air (danau/waduk buatan).  

 Untuk menghitung keperluan biaya dalam garapan se luas 2 Ha dilakukan secara manual sesuai 

pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bu Neneng (Ketua Kelompok Tani Sorgum), hal ini 

nanti bisa dikombinasikan/dikolaborasikan dengan hasil rancangan biaya dari Tim Riset. 

 Pihak mitra bersedia menyediakan bahan baku sorgum sebagai bahan uji coba riset dan fasilitas  

lainnya untuk keperluan riset di lapangan/lokasi mitra. 

 Guna untuk mengatasi peningkatan permintaan dan kapasitas produksi...pihak Mitra telah 

memiliki komunitas binaan dalam hal budi daya sorgum di beberapa wilayah di Jawa 

Barat....yang akan menerima manfaat dari hasil riset PTUPT. 

 Bukti dokumen realisasi kerjasama sudah diunggah melalui Simlitabmas. 
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F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama 

melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian 

dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Adanya keterlambatan pencairan dana hibah karena sesuatu hal dan adanya puncak pandemi 

covid 19, sehingga kami mengalami kekhawatiran keterbatasan waktu penelitian dalam 

perancangan atau perakitan 3 (tiga) mesin/alat proses pengolahan sorgum, alhamdulillah 

akhirnya kami bisa mengatasi dengan ekstra kerja keras sehingga bisa dilaksanakan dengan 

baik. Akan tetapi pada mesin yang baru bisa dilakukan pengujian adalah mesin perontok dan 

penepung sorgum, sedangkan untuk mesin pengupas biji sorgum masih dalam tahap 

penyempurnaan perakitan, sehingga belum bisa dilaporkan hasil pengujiannya dalam laporan 

akhir ini. Akan kami usahakan mesin pengupas biji sorgum di awal bulan Desember 2021 sudah 

bisa dilakukan pengujian mesinnya, keterlambatan ini diakibatkan ada komponen yang harus 

dipesan dahulu (menunggu waktu 1 sampai 2 minggu) baru minggu ini bisa diterima 

komponennya. Sedangkan untuk kedua mesin (perontok dan penepung sorgum) baru bisa 

didaftarkan Paten/HKInya ke Kemenkum Ham pada minggu kedua atau ketiga di bulan 

Nopember 2021 (terlampir dalam luaran wajin di simlitabmas.ristekbrin) 

2. Besaran biaya penelitian masih terbatas, karena saat ini harga komponen untuk pembuatan 

mesin mengalami kenaikan yang sangat signifikan selama masa pandemi Covid 19 dan 

diberlakukannya PPKM secara Nasional. Selain itu harga bahan kimia untuk pengolahan dan 

pengujian produk mengalami kenaikan serta sedikit mengalami kesulitan dalam mencari 

beberapa komponen (kelangkaan) yang harus disediakan, sehingga kami mencari ke daerah lain 

di luar Bandung yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi peralatan. 

3. Dalam mencapai luaran yang dijanjikan, hambatannya adalah keterlambatan hasil pengujian 

alat/mesin sehingga berdampak kepada pengunduran waktu pengujian alat dan implementasi di 

lapangan (Mitra), yang seharusnya kami laksanakan di bulan Agustus/September 2021, akan 

tetapi akan kami lakukan di bulan Desember 2021. Sehingga dokumen luaran yang dicapai 

sampai saat ini baru berupa draf dan pendaftaran 2 mesin/alat, yaitu mesin perontok dan 

penepung sorgum. Untuk mesin penepung saat ini per 10 Nopember 2021 baru dibuat/dirakit 

(ditargetkan akhir Nopember ini sudah selesai dirakit dan di bulan Desember 2021 dilakukan 

pengujian). 

4. Belum adanya biaya luaran tambahan yang memadai untuk penerbitan buku ajar (hasil 

penelitian) secara nasional (penerbit skala nasional) dan artikel ilmiah yang akan 

dipublikasikan di jurnal/seminar/konferensi tingkat nasional maupun internasional yang 

terakreditasi/bereputasi. Kami berharap pada pelaksanaan penelitian tahap 2 bisa dianggarkan 

biaya luaran tambahan. 

 

Apabila pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau 

dijanjikan kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku, misalkan mengembalikan 

dana hibah secara proporsional sesuai pengeluaran di RAB. Akan tetapi kami alhamdulillah 

pelaksanaan penelitian ini bisa tercapai sesuai dengan target yang dijanjikan dan terbukti dengan 

hasil penelitian di Laporan Akhir ini tingkat ketercapaian hasil penelitian tahun pertama sampai 

awal Desember 2021 ini 100%. 
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G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya 

berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan 

tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini 

diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan 

termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam 

proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka 

yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat 

dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai. 

 

RENCANA TAHAP PENELITIAN TAHUN KE-2.   

Aplikasi hasil penelitian tahun pertama, yaitu proses pembuatan tepung sorgum sebagai bahan baku 

produk olahan berbasis sorgum;  

 Pada tahap ini dilakukan aplikasi mesin peralatan proses pembuatan tepung, proses tersebut meliputi 

perontokan (melepaskan biji sorgum dari tangkai), penyosohan (pengupasan kulit biji sorgum), 

penepungan (produk tepung dengan ukuran minimal 100 mesh) dan penyaringan (menggunakan 

penyaring vibrator). Kemudian dilakukan pengujian terhadap produk tepung sorgum. Pengujian 

kualitas produk tepung sorgum meliputi penentuan kadar air, kadar tanin, karbohidrat, protein dan 

lemak.  Selain pengujian kualitas produk dilakukan juga pengujian terhadap produk olahan pangan 

berbasis tepung sorgum, diantaranya brownis, cookies, snack bar, bubur instan, cheese steak, dan 

lain-lain.  

 Tahap berikutnya adalah pemanfaatan batang sweet sorgum untuk dibuat produk turunannya yaitu 

nira atau gula cair berbasis teknologi tepat guna. Pada proses ini meliputi beberapa tahapan, 

diantaranya adalah pemotongan dahan dan daun, pengepresan, pemisahan, pemanasan (kristalisasi 

untuk produk nira dan evaporasi untuk produk gula cair), pemurnian dan pengujian kualitas produk. 

 Tahap penyusunan draf deskripsi paten untuk ketiga alat/mesin pengolahan sorgum (perontok, 

pengupas kulit dan penepung sorgum) dan beberapa produk olahannya serta dilakukan pendaftaran 

paten (HKI). Penyusunan dan publikasi artikel ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi, 

seminar/konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional. Selain itu penyusunan buku ajar  ber 

ISBN yang diterbitkan oleh penerbit terdaftar di IKAPI. 

 Tahap terakhir adalah dilakukan proses penentuan studi kelayakan ekonomi produksi tepung sorgum 

berskala menengah. Pada tahap ini akan dihitung layak tidaknya suatu industri tepung sorgum 

berbasis teknologi tepat guna, berapa nilai jual produk tepung  dan dihitung pula BEP (break even 

point).  

 

Pada tahapan berikut ini adalah gambar/bagan tahapan pelaksanaan penelitian di tahun ke-2 dan 

Roadmap penelitian secara keseluruhan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini : 
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JADWAL KEGIATAN PENELITIAN PTUPT  

Penerapan Teknologi Pengolahan Sorgum 

No AKTIVITAS 
TAHUN 1 TAHUN  2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Rapat Persiapan penelitian,                          

2 
Survey lapangan, eksisting   dan  

studi pustaka  

                        

3 
Rapat-rapat dalam  rangka rencana 

untuk pelaksanaan penelitian 

                        

4 Pelaksanaan penelitian                         

5 

Penyusunan rancang bangun alat, 

menganalisis parameter ; proses 

pengolahan (alat,  bahan & produk), 

pengujian produk. 

                        

6 Penyusunan rencana proses produksi                         

7 

Rapat persiapan perancangan 

mesin/alat produksi ( PPTTG-LIPI 

Subang) 

                        

8 
Perancangan mesin dan peralatan 

proses pengolahan tepung sorgum  

                        

9 
Simulasi perancangan  prototipe alat 

secara komputerisasi 

                        

10 
Penyusunan draf paten dan artikel 

ilmiah  

                        

11 

Rapat diskusi hasil perancangan dan 

pembuatan alat  (di Bandung dan 

PPTTG-LIPI Subang) 

                        

12 
Proses pembuatan mesin peralatan 

penepung sorgum (3 alat) 

                        

13 Pengujian mesin peralatan                         

14 

Rapat penyusunan laporan kemajuan  

dan penyusunan draf paten & 

publikasi 

                        

12 

 

 

Penyusunan dan penyerahan laporan 

akhir dan upload  proposal tahun 

kedua serta pendaftaran paten dan 

submit artikel 

                        

13 

Rapat persiapan penelitian tahun  

kedua dan  penyusunan draf serta 

pendaftaran HKI, publikasi ilmiah di 

jurnal/seminar/konferensi (untuk 

mesin peralatan) 

                        

14 
Survey lapangan ke lokasi mitra dan 

PPTTG-LIPI Subang 

                        

15 
Penelitian proses pengolahan produk 

tepung sorgum 

                        

16 

Persiapan penelitian proses 

pengolahan produk turunan 

(diversifikasi) 

                        

17 
Proses pengolahan produk berbasis 

tepung sorgum  
                        

18 
Proses pengolahan nira atau gula cair 

dari batang sorgum 
                        

19 Pengujian produk olahan                         



26 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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20 Rapat evaluasi hasil penelitian                         

21 Penyusunan studi kelayakan                         

22 

Rapat penyusunan draf dan 

pendaftaran HKI, publikasi dan buku 

ajar – 2 (produk olahan sorgum) 

                        

23 

Pendaftaran buku ajar dan submit 

artikel untuk publikasi ilmiah untuk 

produk olahan sorgum 

                        

24 

Rapat evaluasi hasil riset dan 

persiapan penyusunan laporan 

kemajuan 

                        

25 

Rapat evaluasi hasil riset dan 

persiapan penyusunan laporan akhir 

dan Penyerahan laporan akhir   

                        


