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ABSTRAK 

PENGUJIAN ALAT PRESS MEDIA JAMUR MANUAL 

Oleh: 

M ROBY HUSNI 

Usaha home industri merupakan usaha mikro yang keberadaannya di Indonesia semakin 

mendapatkan perhatian pemerintah dan masyarakat sehingga jumlahnya semakin banyak. 

Terutama untuk industri jamur, selain digunakan sebagai obat jamur juga makanan yang bisa 

dimakan buat camilan. Untuk mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang baik maka 

sistem industri atau sistem operasional dalam pembuatan media jamur perlu dibenahi, selain 

itu untuk menjaga agar mesin bisa bekerja secara optimal maka perlu diadakan suatu 

perawatan dan pemeliharaan terhadap mesin yang digunakan untuk produksi jamur.  

Dalam membuat mesin press media jamur bahan yang digunakan ialah: besi plat, besi siku 

UNP, dan pipa. Dimana besi plat dan besi siku UNP digunakan untuk membuat kerangka, 

sedangkan pipa digunakan untuk hoper. 

Untuk mengetahui kapasitas produksi pada alat press media jamur manual ini, maka 

dilakukanlah pengujian pada alat press media jamur manual itu sendiri. Pengujian 10 baglog 

dilakukan dengan 3 tahap, pengujian pertama dengan 3 baglog waktu yang diperlukan 1 

menit dan, pengujian kedua dengan 6 baglog waktu yang diperlukan 2 menit, sedangkan 

pengujian ketiga 10 baglog waktu yang diperlukan 3 menit. Kapasitas produksi pada alat 

press media jamur manual ini adalah 180 baglog/jam.   

Kata kunci : Alat press media jamur manual 
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ABSTRACT  

THE TESTING OF MANUAL PRESS TOOL IN MUSHROOM MEDIA  

By: 

M ROBY HUSNI 

 

Home industry is a micro enterprises which more increase presence in Indonesia because it 

gained the attention of government and society. Particularly in mushroom industry, it was not 

only use as a medicine but also as a snack. To get a product which has best quality then 

industry system and operational system in mushroom media production should be repair. To 

keep the machine can work optimally, it is necessary to care and maintenance of machine 

which used in mushroom media production.  

In the process of manual press tool in mushroom media, the materials used are iron plate, 

UNP brackets, and pipe. Iron plate and UNP brackets used to make the framework while the 

pipe used to make hoper. 

To know the production capacity of press tool in mushroom media then the testing was done 

in mushroom media. The testing of 10 baglog was done in 3 phases. First phases, 3 baglog 

took 1 minutes. Second phases, 6 baglog took 2 minutes. Third phases, 10  baglog took 3 

minutes. The production capacity of the manual press tool in mushroom media is 

180baglog/jam  

Keyword: Manual press tool in mushroom media. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji dan syukur penyusun kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta yang menguasai 

jagat raya dan seisinya, serta teladan dan panutan kita Nabi Muhamad SAW 

Dengan ketulusan hati ku persembahkan karya ini untuk: 

Ayah dan Ibu tercinta 

Atas bimbingan, kasih sayang yang tulus yang tak pernah lelah, untuk doa dan kesabarannya saat 

menantikan keberhasilan ku. 

Kakanda ku Tersayang 

Yang telah bisa mengerti kesibukan saya sehingga bisa menyelesaikan laporan Proyek Akhir ini. Inilah 

kakakmu, yang tengah mencari jalan hidup 

Almamater Tercinta 

Dimana tempatku belajar dan menimba ilmu sungguh proses yamg sangat berharga. Inilah saya dengan 
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MOTTO 
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(M Roby Husni) 

  

 Jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini  

(M Roby Husni) 
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(M Roby Husni) 

 

Karena seungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

(Q.S Al-Insyrah 94:5) 

 

Saat yang paling membahayakan dating bersama kemenangan yang besar 
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mahasiswa pada jenjang Studi Diploma III di Fakultas Universitas Lampung. Selain itu, 
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Bandar Lampung,  April 2013 

       Penulis  
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