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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Mengacu pada rumusan masalah dan pembahasan pada bab 4 terkait proses 

pembuatan komponen rangka pada mesin perajang sampah organik, didapat 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Proses Identifikasi Gambar Kerja 

Secara umum rangka mesin perajang sampah organik terdiri dari 

beberapa bagian pokok diantaranya; rangka dudukan bak perajang, rangka 

utama dan rangka dudukan motor. Bahan yang digunakan dalam proses 

pembuatan rangka pada mesin perajang sampah organik adalah baja profil 

siku ukuran 40 x 40 x 3 mm. Panjang bahan baja profil siku yang 

digunakan dalam proses pembuatan rangka mesin perajang sampah 

organik adalah 7.640 mm. 

Proses pengerjaan yang dilakukan dalam proses pembuatan rangka 

mesin perajang sampah organik diantaranya: 1) Proses pengukuran, 

dilakukan saat memeriksa panjang total dan ukuran bahan, saat akan 

memotong bahan, setelah proses pemotongan bahan, dan pada saat proses 

perakitan bahan. 2) Proses pemotongan, dilakukan dengan menggunakan 

mesin gerinda potong otomatis (digerakkan dengan mesin), dan gergaji 

manual (digerakan dengan tangan). 3) Proses gurdi, dilakukan untuk 
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membuat lubang yang terdapat pada rangka mesin perajang sampah 

organik, pengerjaannya dilakukan menggunakan mesin gurdi lantai. 4) 

Proses pengelasan, dilakukan untuk merakit bahan yang telah dipotong 

untuk membentuk rangka yang dikehendaki sesuai dengan gambar kerja. 

Proses pengelasan menggunakan las busur listrik elektroda terbungkus 

(SMAW). 5) Proses gerinda, dilakukan dengan mesin gerinda portable. 

Proses gerinda dilakukan untuk merapikan hasil proses pemotongan 

bahan, membuang bagian yang tidak diperlukan dan merapikan hasil 

pengelasan.    

2. Proses Pemilihan Bahan 

Proses pemilihan bahan dilakukan dengan mencocokkan dimensi 

dan ukuran bahan yang tersedia di pasaran dengan gambar kerja dari 

perancang. Untuk mengetahui jenis bahan dan kekuatan tariknya maka 

dilakukan pengujian kekerasan dengan menggunakan metode Brinell 

Hardness Tester untuk mengetahui jenis bahan tersebut disesuaikan 

dengan Tabel DIN 17100 yang hasilnya dikategorikan sebagai baja karbon 

lunak St 34. 

3. Mesin dan Alat Perkakas yang Digunakan 

Mesin dan alat perkakas yang digunakan selama proses pembuatan 

rangka mesin ini diantaranya: 
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a.  Alat bantu ukur dan gambar:  

• Mistar baja  

• Mistar gulung  

• Mistar siku  

• Penggores  

• Penitik  

• Spidol (marker)  

b. Mesin dan alat perkakas potong:  

• Mesin gerinda potong.  

• Mesin gerinda portable.  

• Gergaji manual.  

c.  Mesin dan alat pelubang:  

• Mesin gurdi lantai dan perlengkapannya.  

d.  Mesin dan alat perkakas penyambung:  

• Mesin las AC dan pelengkapannya.  

e.  Alat perkakas bantu lain:  

• Palu. 

• Klem.  

• Ragum.  

• Tang. 

• Kikir kasar, kikir halus, kikir bulat dan kikir persegi. 
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4. Proses Pembuatan Rangka Mesin 

Proses pembuatan rangka mesin terbagi menjadi beberapa tahapan, 

diantaranya: 

a. Proses pemotongan bahan rangka dudukan bak perajang sampah 

b. Proses perakitan bahan rangka dudukan bak perajang sampah 

c. Proses pelubangan rangka dudukan bak perajang sampah 

d. Proses pemotongan bahan rangka utama 

e. Proses perakitan bahan rangka dudukan bak dengan rangka utama 

f. Proses pembuatan rangka dudukan motor 

g. Proses perakitan rangka dudukan motor dan rangka utama 

Pada setiap proses pembuatan selalu diawali dengan proses 

identifikasi gambar kerja. Proses identifikasi gambar kerja penting 

dilakukan guna menghindari kesalahan dalam proses pembuatan rangka 

mesin perajang sampah organik. 

5. Uji Kinerja 

Pada uji kinerja dibagi menjadi tiga, diantaranya: 

a. Uji Fungsional 

Untuk mengetahui fungsionalitas dari rangka mesin maka dilakukan 

beberapa pemeriksaan, diantaranya ialah: 

1. Rangka mesin perajang sampah organik dapat dengan baik 

menopang bak perajang yang dibuktikan dengan ukuran yang 
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sesuai dengan ukuran bak sehingga dapat disambung secara 

permanen pada rangka. 

2. Rangka mesin perajang sampah organik dapat dengan baik 

menopang poros dan pisau dibuktikan dengan kesesuaian 

lubang yang dibuat untuk komponen pengencang berupa mur 

dan baut yang digunakan untuk memposisikan rumah bearing 

sebagai pijakan poros dan pisau. 

3. Rangka mesin perajang sampah dapat dengan baik menopang 

motor penggerak. 

b. Uji Dimensi 

Pengujian dimensi rangka merupakan salah satu langkah penting 

karena dapat mendeteksi tingkat penyimpangan rangka yang dibuat 

oleh seorang fabrikan. Dimensi disain konstruksi rangka dari 

perancang diantaranya: 

Dimensi 

Rangka  

Ukuran dari 

perancang (mm) 

Ukuran jadi 

(mm) 

Presentase 

penyimpangan 

Panjang 700 704 1,43% 

Lebar 400 413 3,75% 

Tinggi 600 601 0,16% 

 

c. Uji Kinerja Rangka dan Mesin Perajang Sampah Organik 

Penilaian terhadap kinerja rangka mesin diantaranya : 
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1. Kestabilan rangka mesin dalam mempertahankan posisinya. 

Dibuktikan dengan besarnya celah pada kaki-kaki rangka yang 

ditempatkan pada lantai datar. Pada rangka mesin perajang 

sampah organik terdapat celah pada kaki mesin dengan 

penyimpangan terbesar 3 mm. 

2. Kemampuan rangka mesin dalam menahan getaran yang 

ditimbulkan oleh komponen yang bergerak. Dibuktikan dengan 

mengoperasikan mesin maka akan terlihat tingkat getaran yang 

ditimbulkan. Pada mesin perajang sampah organik masih terjadi 

sedikit getaran. 

3. Memeriksa kekuatan rangka dengan melihat hasil sambungan 

las, apakah masih terdapat cacat pengelasan atau sudah baik. 

Hasil pengelasan cukup baik karena bagian dalam dapat 

tersambung dengan baik walaupun pada bagian luar terjadi 

porosity namun dapat dirapikan pada proses finishing.  

Penilaian terhadap kinerja mesin perajang sampah organik dapat 

diketahui dengan melihat hasil rajangannya. Dari hasil diperoleh bahwa 

rajangan sampah organik masih tampak besar, kemudian dari saluran 

masuk yang berukuran kecil sehingga dalam memasukan sampah tidak 

dapat langsung dengan volume yang besar yang mengakibatkan kapasitas 

mesin kurang maksimal, terdapat sedikit celah pada samping bak perajang 

sehingga ada potongan sampah yang keluar melalui celah tersebut. Dari 
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segi putaran pisau seharusnya menggunakan kecepatan yang tinggi agar 

dapat merajang dengan optimal. 

B. Saran  

Rangka mesin perajang sampah organik telah dapat berfungsi dengan baik. 

Namun masih terdapat beberapa kekurangan pada rangka mesin perajang sampah 

organik seperti yang telah disebutkan pada bab 4. Oleh karena itu, perlu 

penyempurnaan guna memperbaki kinerja rangka mesin. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan pada saat proses pembuatan suaatu produk, antara lain: 

1. Identifikasi gambar kerja sebelum melakukan proses pembuatan produk. 

Apabila terdapat ketidak-fahaman baik sebelum proses pembuatan 

maupun pada saat proses pembuatan berlangsung, diskusikan dengan 

perancang atau dosen pembimbing. 

2. Buatlah rencana kerja sebelum melakukan proses pembuatan produk guna 

melancarkan proses pembuatan. 

3. Perhatikan dimensi benda kerja yang akan dibuat, periksa selalu ukuran 

benda kerja setiap setelah melewati tahapan proses pembuatan rangka 

mesin. 

4. Pergunakan mesin dan alat perkakas sesuai dengan fungsinya dan gunakan 

alat bantu yang sesuai guna memudahkan proses pembuatan. 

5. Pergunakan waktu yang disediakan seefisien mungkin agar produk secara 

keseluruhan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah dientukan. 

6. Perhatikan prosedur K3. 
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