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ABSTRAK

Tujuan dari perancangan dalam Proyek Akhir ini adalah menghasilkan 
mesin pengaduk reaktor biogas yang mampu memaksimalkan proses 
pembentukan biogas sehingga gas metana yang dikeluarkan dari reaktor 
maksimal, selain itu juga mesin ini berfungsi untuk membantu mengeluarkan 
limbah dari sisa biogas. Proses pengadukan ini dilakukan menggunakan 
tenaga motor sebagai penggerak. Alur sistem kerja mesin yaitu motor 
menggerakkan pully kemudian dihubungkan dengan belt yang memutar ulir 
cacing selanjutnya sirip pengaduk yang telah dihubungkan dengan roda gigi 
cacing berputar mengaduk material biogas. Untuk menghasilkan desain 
konstruksi mesin yang baik dengan gambar kerja yang mudah dipahami dan 
dikerjakan, serta untuk menentukan harga produk mesin ini. Perancangan 
mesin pengaduk reaktor biogas ini membutuhkan referensi atau acuan sebagai 
tolok ukur.

Konsep perancangan mesin ini mengacu pada konsep perancangan 
Darmawan yaitu dengan beberapa tahapan, antara lain perencanaan dan 
penjelasan tugas, perencanaan konsep produk, pemberian bentuk pada 
produk, hingga menghasilkan detail desain berupa dokumen pembuatan 
produk (gambar kerja). Tenaga penggerak yang akan digunakan pada mesin 
ini direncanakan motor sebagai penggerak utamanya.

Hasil perancangan adalah desain dan gambar kerja produk mesin 
pengaduk reaktor biogas. Mesin pengaduk reaktor biogas ini berdimensi 750
x 750 x 800 mm. Proses pengadukan memerlukan waktu ±20 menit untuk 1x 
pengadukan dan diperlukan waktu 20 menit untuk proses pengeluaran sisa 
dari limbah biogas. Sumber penggerak mesin pengaduk ini adalah motor 0,5
Hp. Taksiran harga jual yang ditawarkan adalah senilai Rp 2.800.000,00

Kata kunci: Perancangan, Mesin, Pengaduk, Reaktor, Biogas



vi

MOTTO

“Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung dari pada dirimu, sehingga kau tidak mungkin 

tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah kepadamu”

(Nabi Muhammad saw)

“Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan”

(The way to get started is to quit talking and begin doing)

(Walt Disney)

“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. (Qs.Al Insyirah:6)
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