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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditulis dari perancangan mesin perajang 

singkong adalah sebagai berikut : 

1. Rancangan dimensi mesin perajang singkong ini merupakan hasil 

modifikasi dari analisis dan survey mesin perajang singkong yang telah 

ada. Dimensi mesin perajang singkong ini berukuran 750 mm x 500 mm 

x 700 mm. Modifikasi tersebut terletak pada dudukan rangka, piringan 

pisau, pisau pemotong, pintu rangka, dan rangka itu sendiri. Rangka 

mesin terbuat dari bahan plat siku berukuran 40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Bahan casing menggunakan alumunium bekas dengan tebal 0,2 mm. 

2. Sistem transmisi yang digunakan adalah puli dan v-belt. Puli yang 

digunakan ada 4 buah yang masing – masing diameternya yaitu puli 1 

berukuran 52 mm, puli 2 berukuran 82 mm, puli 3 berukuran 50,8 mm, 

dan puli 4 berukuran 32 mm. Mesin perajang singkong ini membutuhkan 

gaya sebesar 416,9 N, daya motor listrik sebesar 746 watt dengan 

kecepatan motor 1400 rpm. Kecepatan motor tersebut direduksikan 

menjadi 145 rpm. Untuk membantu menurunkan kecepatan putaran 

motor listrik digunakan reduser dengan perbandingan 1 : 10. 
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3. Perancangan suatu mesin harus dilakukan secara berurutan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang diperoleh setelah proses 

perancangan dari mesin perajang singkong adalah poros yang digunakan 

dari bahan S30C dengan kekuatan tarik (  ) = 48  berdiameter 

21,5 mm. Bahan piringan pisau terbuat dari alumunium dengan tebal 15 

mm dan diameternya 290 mm. Sedangkan bahan pisau perajangnya 

terbuat dari Stainless Steel agar tahan korosi dengan ukuran 100 mm x 

50 mm x 1,2 mm..  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan beberapa hal yaitu : 

1. Penggunaan pisau perajang dengan bahan dan ukuran yang tepat serta 

pengasahan pisau yang tajam akan memperoleh hasil rajangan singkong 

yang baik. Akan tetapi hasil rajangan singkong kurang lancar pada saat 

keluar melalui saluran keluar, oleh sebab itu diperlukan pelicin agar hasil 

rajangan singkong dapat keluar dengan lancar. 

2. Pada pembuatan saluran keluar sudut kemiringan harus lebih 

diperhatikan agar potongan singkong dapat keluar lebih lancar pada saat 

proses pemotongan. 

3. Dalam membuat saluran masuk harus lebih disesuaikan dengan diameter 

singkong, agar hasil potongan singkong lebih bulat dan bagus. 
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