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III. METODE PROYEK AKHIR 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Proses pembuatan Proyek Akhir ini dilakukan di Bengkel Bubut Jl. Lintas Timur 

Way Jepara Lampung Timur. Waktu pengerjaan alat pemotong kentang spiral ini 

dari tanggal 06 Juni sampai tanggal 12 Juni 2013, dengan demikian terhitung 

waktu pengerjaan berlangsung selama 1 minggu. 

3.2 Konsep Rancangan 

3.2.1. Kriteria Desain 

Alat pemotong kentang spiral ini digunakan untuk memotong kentang 

supaya menghasilkan bentuk spiral. Sehingga mempunyai bentuk yang 

unik dan menarik. 

3.2.2. Rancangan  

Alat pemotong kentang spiral ini didesain dengan memodifikasi dari alat 

pemotong kentang spiral yang sudah ada. Pada alat pemotong kentang 

spiral 

 



25 
 

Laporan Proyek Akhir 
 

yang penulis buat sebagai proyek akhir ini didesain pada seluruh 

bagian alat dan komponen-komponennya. 

3.3. Perancangan  

3.3.1. Identifikasi Kebutuhan 

Sesuai dengan alur proses perencanaan maka rancangan dimulai 

dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan proses 

pembuatan alat pemotong kentang spiral yang lebih efektif dan 

efisien sebagai alat bantu dalam pemotongan kentang. 

3.3.2. Pengumpulan Informasi 

Proses pengumpulan informasi dengan cara melihat kebutuhan dari 

alat pemotong kentang spiral serta mengenai alat yang sudah ada 

melalui spesifikasi alat dan jenisnya. 

3.3.3. Kajian Pustaka, Pengkonsepan Rencana dan Persiapan 

Bahan 

Dalam hal ini dilakukan penelahan pustaka yang akan digunakan 

dalam pengkonsepan rencana alat pemotong kentang spiral 

kemudian melakukan persiapan-persiapan alat dan bahan untuk 

proses pembuatan alat pemotong kentang spiral. 
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3.4. Komponen 

Alat pemotong kentang spiral ini memiliki beberapa komponen, yaitu : 

1. Kerangka alat 

Kerangka alat berfunsi sebagai penyangga utama, juga sebagai 

tempat melekatkan poros handl,pengait kentang, dan komponen 

lainnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka alat. 

2. Handle  

Handle berfungsi sebagai penggerak inti alat pemotong kentang 

spiral yang dihasilkan oleh tenaga manusia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Handle 
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3. Poros  

Poros berfungsi untuk memutar kentang yang telah dikaitkan 

dengan pengait.Φ 

 Φ 5mm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Poros   Gambar 3.4 Poros ulir  

4. Pengait kentang 

Pengait kentang berfungsi untuk mengaitkan kentang supaya 

kentang tidak jatuh saat diputar dalam proses pemotongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Pengait Kentang 
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3.5. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mesin pemotong 

kerupuk ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1. Alat 

Adapun beberapa alat yang digunakan untuk proses pembuatan mesin 

pemotong kerupuk ini, antara lain yaitu : 

1. Mistar siku 

Mistar siku digunakan untuk mengukur besi siku dalam pembuatan 

kerangka mesin dan lain-lain.  

  

 

 

 

Gambar 3.5. Mistar siku 

2. Gergaji besi 

Gergaji besi digunakan untuk memotong besi siku yang telah 

diukur. 

 

 

 

Gambar 3.6. Gergaji besi 
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3. Gerinda 

Gerinda ini digunakan untuk meratakan bagian-bagian yang sudah 

dipotong atau bagian-bagian yang sudah di las. Menggunakan 

gerinda yang bermerk Makita 9500N memiliki daya listrik 

berikisar antara 500 – 700 watt. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Gerinda 

 

4. Mesin las listrik 

Mesin las digunakan untuk menyambung besi siku yang akan 

disatukan untuk membuat desain yang telah ditentukan. 

Menggunakan mesin las H&L Mini 200c 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Mesin las listrik 

 

http://www.perkakasku.com/detailprod.php?prodid=PR071
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5. Mesin bor tangan 

Mesin bor tangan digunakan untuk melubangi bagian-bagian yang 

telah ditentukan untuk pemasangan baut dan bagian lainnya sebagai 

pengikat. Menggunakan Mesin Bor Tangan yang bermerk  Makita 

HR 2230. 

Volt & Frequency 220/230 V - 50/60 HZ 

Input Power 710 W 

Input Ampere 3.3 A 

Kapasitas Beton 22 MM 

Kapasitas Bor Berteras 54 MM 

Kapasitas Baja 13 MM 

Kapasitas Kayu 32 MM 

Kecepatan Tanpa Beban 0-1050 Rpm 

Hembusan Per Menit 0 - 4050 Rpm 

Panjang Keseluruhan 357 MM 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Mesin bor tangan 
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6. Kunci pas 

Kunci pas digunakan untuk mengencangkan baut dan mur pada 

bagian mesin dan baut pengikat motor penggerak dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Kunci pas 

 

7. Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur panjang besi siku yang akan 

dipotong. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Meteran 

3.5.2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan alat pemotong kentang 

ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Bahan dan material alat pemotong kentang spiral: 

No Bahan Spek / Tipe Jumlah Keterangan  

1 Plate 

stainless steel 

500 x 500 

mm 

1 Beli Jadi Pemotongan 

2 Pipa 

Almunium 

1500 mm 1 Beli Jadi Pemotongan 

3 Poros 

stainless steel 

ɵ 6 mm 1 Beli Jadi Pemotongan 

18 cm 

4 Besi strip 16 x 52 mm 1 Beli Jadi Pengeboran 

5 Baut 10 4 Pcs Beli Jadi Siap Pasang 

6 Mur 10 10 Pcs Beli Jadi Siap Pasang 

7 Baut L 10 2 Pcs Beli Jadi Siap Pasang 

8 Pencengkram 

Kentang 

26 x 25 mm 1 Beli Jadi Pemotongan 

dan 

pengeboran 

 

3.6. Prosedur Pembuatan 

Langkah-langkah pembuatan alat pemotong kentang spiral ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahap desain gambar 

Dalam pembuatan alat pemotong ini, tahap kerja utama yang 

dilakukan adalah mendesain gambar alat. Tujuan pembuatan 

gambar ini untuk mempermudah pembuatan sesuai dengan 

keinginan dan langkah kerja. 

 

 

 

Gambar 3.12 Desain alat pemotong kentang spiral 
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Keterangan : 

1. Handle 

2. Plate strip 

3. Plate stainless 

4. Poros 

5. Pipa almunium 

6. Pisau pemotong 

7. Pencengkram kentang 

2. Tahap pembuatan  

Setalah tahap pendesainan selesai, langkah selanjutnya adalah 

membuat alat pemotong kentang spiral. Tahap pembuatannya 

meliputi : 

a. Tahap pengukuran dan pemotongan  

b. Tahap pengeboran  

c. Tahap pengaitan 

d. Tahap finishing  meliputi pengecekan pengencang baut. 

3. Tahap perakitan  

Tahap perakitan merupakan tahap pemasangan bagian-bagian alat 

yang dibuat menjadi satu kesatuan. Langkah kerja perakitan 

meliputi : 
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a. Pemasangan kerangka alat 

Agara alat dapat berdiri tegak pada posisi yang diinginkan 

maka perlu dudukan atau kerangka alat yang kokoh 

sehingga alat dapat bekerja dengan baik. Kerangka alat 

terbuat dari besi, pipa almunium, dan plat stainless steel 

yang telah disesuaikan ukurannya. Selain ittu juga kerangka 

alat yang telah disusun dapat digunakan untuk penunjang 

tempat dudukan kompone-komponen alat yang lain seperti 

tempat dudukan handle, poros, dan pisau pemotong.    

b. Pemasangan poros 

Bahan yang digunakan adalah besi, pembuatan poros ini 

dilakukan dengan proses pembubutan yang telah didesain 

dengan bentuk dan ukurang yang telah ditentukan, yaitu 

dengan cara membuat poros diameter luar yang telah 

disesuaikan. 

c. Pemasangan handle, poros,dan pengait kentang 

Pemasangan handle, poros, dan pengait kentang, dimana 

handle digunakan sebagai tenaga untuk memutar kentang, 

dan pengait kentang digunakan sebagai pemegang kentang 

supaya tidak jatuh saat handle diputar. 

d. Finishing  

Setelah pembuatan masing-masing bagian alat selesai 

selanjutnya bagian itu dirapikan. Setelah bagian alat ini, 

dilakukan perakitan. Pada perakitan ini menggunakan 
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penggabungan yang dilakukan dengan baut. Bagian yang 

disatukan ini antara lain kerangka alat, poros, handle, dan 

pengait kentang. Selanjutnya dilakukan proses pengecekan 

kencang tidaknya baut pengait komponen. 
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3.7. Diagram Alur Pembuatan Mesin 

Adapun proses pengerjaan proyek akhir ini terlampir dalam diagram alur 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

TIDAK 

 

 

YA 

 

 

 

Gambar 3.13. Diagram Alur Pembuatan Alat 

MULAI 

Persiapan alat dan bahan 

Perancangan alat 

Pembuatan komponen-komponen alat 

Perakitan alat 

Pembuatan Laporan 

SELESAI 

Hasil pembuatan 

mesin apakah 

sudah sesuai? 

Pengolahan data 


