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ABSTRACT

PERFORMANCE TEST OF CUTE SEED CUTTER (PETOKONG)
CUTTING TYPE TEP-1 USING STONE FROM 3 VARIETY OF PLANT

Oleh

Yudi  Haryono

Cassava (Manihot esculenta Crantz) is a food source . In cassava cultivation, most

of all farmers use vegetative propagation techniques (stem cuttings) that require

10,000 seeds (cuttings) per hectare. Generally, preparation of cassava seeds

(cuttings) is done manually  by farmers  using slash or hand saws but it was

considered less effective because it needs long time. Besides, the results of seeds

are not good due to damage and rupture in the root zone of the plant. Hence,

TEP-1 Type Cassava Seed Cutting Tool was made as a solution for needs of

cassava seeds whose performance  to be tested on several types and varieties of

cassava plants.

This study apllied Complete Randomized Design Factorial which focuses on  two

treatment factors. The first treatment factor is the cutting machine RPM tested at

three levels including the RPM 3500-3600, RPM 4000-4100, and RPM 4500-

4600. The second treatment factor is the cassava plant varieties tested at three

levels, namely Kasetsart varieties, Thailand varieties, and Garuda varieties. The

test results were analyzed by using  varience analysis with SAS program.



The capacity of Petokong tools with the Kasetsart variety is 9900 seeds / hour at

RPM 3500-3600, 10620 seeds / hour at 4000-4100 RPM, and 11340 seeds / hour

at RPM 4500-4600. Whereas Thailand varieties, the capacity of Petokong tools is

5500 seeds / hour at 3500-3600 RPM, 8250 seeds / hour at 4000-4100 RPM, and

8700 seeds / hour at 4500-4600 RPM. The capacity of the Butters in the Garuda

variety is 5220 seeds / hour at 3500-3600 RPM, 6300 seeds / hour at 4000-4100

RPM, and 7020 seeds / hour at 4500-4600 RPM. Based on analysis of variance,

the interaction between factor of  RPM machine and cassava varieties is not

significantly affect to work capacity, fuel consumption, and the level of

uniformity of the performance results of the Supporting Equipment.

Keywords: cassava, cassava seedlings, petokong, work capacity.
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Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) merupakan salah satu sumber bahan pangan.

Pada skala usaha budidaya tanaman singkong, petani menggunakan teknik

perbanyakan tanaman secara vegetatif  (stek batang) dengan jumlah kebutuhan

bibit sebesar 10.000 bibit (stek) per hektar. Penyiapan bibit (stek) tanaman

singkong biasanya dilakukan petani secara manual menggunakan golok tebas atau

gergaji tangan yang dewasa ini dinilai kurang efektif . Sebab selain memerlukan

waktu pengerjaan yang lama, juga hasil bibit yang kurang baik akibat rusak dan

pecah pada bagian zona perakaran tanaman. Dengan permasalahan tersebut, Alat

Pemotong Bibit Singkong Tipe TEP-1 dibuat sebagai solusi dalam upaya

pemenuhan kebutuhan bibit tanaman singkong yang kinerjanya perlu diuji pada

beberapa jenis dan varietas tanaman singkong.

Pada penelitian ini digunakan metode Rancangan Acak Lengkap Faktorial

(RALF) dengan menggunakan dua faktor perlakuan. Faktor perlakuan pertama

yaitu RPM mesin pemotong yang diuji pada tiga taraf diantaranya pada RPM

3500-3600, RPM 4000-4100, dan RPM 4500-4600. Faktor perlakuan kedua yaitu



varietas tanaman singkong yang diuji pada tiga taraf yaitu dengan menggunakan

varietas Kasetsart, varietas Thailand, dan varietas Garuda. Data hasil pengujian

dianalisa dengan analisis sidik ragam menggunakan program SAS.

Kapasitas kerja alat Petokong pada varietas Kasetsart sebesar 9900 bibit/jam pada

RPM 3500-3600, 10620 bibit/jam pada RPM 4000-4100, dan 11340 bibit/jam

pada RPM 4500-4600. Sedangkan pada varietas Thailand, kapasitas kerja alat

Petokong yaitu 5500 bibit/jam pada RPM 3500-3600, 8250 bibit/jam pada RPM

4000-4100, dan 8700 bibit/jam pada RPM 4500-4600. Kapasitas kerja alat

Petokong pada varietas Garuda sebesar 5220 bibit/jam pada RPM 3500-3600,

6300 bibit/jam pada RPM 4000-4100, dan 7020 bibit/jam pada RPM 4500-4600.

Berdasarkan analisis sidik ragam, interaksi antara faktor RPM mesin dan varietas

singkong tidak berpengaruh nyata terhadap kapasitas kerja, konsumsi bahan

bakar, dan tingkat keseragaman hasil kinerja alat Petokong.

Kata kunci : singkong, bibit singkong, petokong, kapasitas kerja.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) atau yang lebih dikenal dengan istilah

singkong merupakan salah satu sumber bahan pangan. Di Indonesia, singkong

menempati posisi ketiga sebagai makanan pokok setelah padi dan jagung. Selain

sebagai bahan makanan untuk manusia, singkong beserta produk hasil olahannya

juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak maupun sebagai bahan industri.

Hal ini tidak terlepas dari kandungan nutrisi yang cukup tinggi serta dengan

komposisi yang lengkap seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium,

fosfor, zat besi, dan beberapa jenis vitamin lainnya (Rukmana, 2002).

Singkong merupakan salah satu komoditi unggulan di Provinsi Lampung. Dalam

rilis Badan Pusat Statistik tahun 2018, mencatat bahwa jumlah produksi singkong

di Lampung pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,39 juta ton ubi basah atau 33,88 %

dari jumlah produksi singkong secara Nasional. Meskipun tren produksi singkong

di Lampung menurun dalam jangka lima tahun terakhir akibat penurunan luas

panen dari tahun 2010 hingga tahun 2015, namun jumlah produksi tersebut masih

menempatkan Lampung sebagai produsen singkong terbesar di Indonesia.

Penentuan varietas pada budidaya tanaman singkong merupakan upaya dalam

meningkatkan produksi tanaman singkong. Dengan varietas unggul, diharapkan
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dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Menurut

Rukmana (2002), varietas unggul memiliki sifat-sifat antara lain; potensi hasil

tinggi, kadar pati (karbohidrat tinggi), berumur genjah, serta tahan terhadap hama

dan penyakit.

Pada umumnya, penggolongan jenis singkong dibedakan pada asas pemanfaatan

dan peruntukannya, yaitu singkong yang digunakan sebagai sumber pangan

(singkong makan) atau singkong untuk bahan baku industri (singkong racun). Hal

ini didasarkan pada kandungan Hidrogen sianida (HCn) yang terdapat pada

hampir semua bagian tanaman singkong. Kadar racun sianida pada singkong juga

beragam, sesuai dengan jenis varietasnya (Danarti dan Najiyati, 2000).

Perbanyakan tanaman singkong dapat dilakukan dengan cara generatif (biji) dan

vegetatif (stek batang). Perbanyakan secara generatif biasanya dilakukan pada

skala penelitian atau pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru.

Sedangkan pada skala usaha tani lebih umum digunakan perbanyakan tanaman

dengan cara vegetatif atau dengan cara stek batang. Perbanyakan tanaman

singkong dengan cara stek batang biasanya menggunakan batang dari tanaman

singkong sebelumnya dengan cara memotong bagian pangkal hingga tengah

batang dengan rata-rata panjang bibit 20-25 cm dengan gergaji atau alat pemotong

lainnya (Rukmana, 2002).

Budidaya tanaman singkong dapat dilakukan secara monokultur (tunggal) maupun

secara tumpang sari. Perbedaan pola budidaya tanaman singkong dapat

menentukan jumlah kebutuhan bibit yang digunakan, hal ini sesuai dengan jarak

tanam tanaman singkong. Pada budidaya singkong secara monokultur (tunggal)
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dengan jarak tanam 1x1 m dengan kebutuhan bibit sebesar 10.000 bibit singkong

per hektar. Namun biasanya petani menyiapkan lebih dari jumlah bibit tersebut

sebagai cadangan dan persiapan untuk penyulaman tanaman singkong.

Penyiapan bibit singkong pada umumnya dilakukan secara manual dengan

menggunakan golok tebas atau dengan menggunakan gergaji tangan.  Namun

dengan perkembangan jaman, penggunaan cara manual dalam proses penyiapan

bibit tanaman singkong dinilai kurang efektif dan efisien. Selain membutuhkan

tenaga dan waktu pengerjaan yang lebih lama, hasil potongan bibit singkong yang

dilakukan secara manual memiliki resiko ketidakseragaman yang lebih tinggi.

Kemudian tingkat kerusakan bibit yang lebih besar akibat pecah dan rusaknya

zona perakaran bibit singkong.

Dengan segala macam permasalahan pada pemotongan bibit singkong secara

manual, dikembangkanlah alat sebagai solusi dari masalah tersebut. Alat

Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1 dibuat sebagai solusi dalam

upaya penyiapan bibit pada budidaya tanaman singkong. Menurut Lestari (2018),

Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1 dengan penggerak berupa

motor bakar dengan power 5 HP yang bekerja pada RPM 1600 memiliki kapasitas

kerja sebesar 1560 batang/jam atau dapat menghasilkan bibit sebanyak 4680 bibit

tanaman singkong per jam. Artinya setiap batang singkong dapat menghasilkan 3

bibit tanaman singkong dengan ukuran 20 cm untuk setiap bibit (stek) tanaman

singkong. Dengan kapasitas kerja tersebut, alat ini dinilai lebih efisien

dibandingkan dengan pemotongan bibit tanaman singkong secara manual.
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Pengujian Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1 telah

dilaksanakan oleh Lestari (2018). Dalam penelitian tersebut hanya menggunakan

batang dari satu varietas tanaman singkong. Hal ini dinilai belum mewakili

keberadaan dari beberapa varietas tanaman singkong yang umum dibudidayakan

oleh petani. Sebab setiap varietas tanaman singkong memiliki karakteristik dan

spesifikasi yang berbeda seperti diameter batang, tinggi batang, umur panen,

ukuran umbi, dan lainnya.

Dengan demikian, pengujian kinerja Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong)

Tipe TEP-1 pada batang 3 varietas tanaman singkong diharapkan dapat sebagai

sumber informasi untuk mengetahui kapasitas kerja alat tersebut pada beberapa

varietas tanaman singkong.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kapasitas kerja Alat Pemotong Bibit Singkong Tipe TEP-1

pada tiga varietas tanaman singkong.

2. Mengetahui pengaruh RPM mesin terhadap kapasitas kerja Alat Pemotong

Bibit Singkong Tipe TEP-1 pada tiga varietas tanaman singkong.

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara RPM mesin yang digunanakan dan

varietas tanaman singkong terhadap kapasitas kerja, konsumsi bahan

bakar, dan tingkat keseragaman hasil pemotongan alat Petokong.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Singkong (Manihot esculenta)

2.1.1 Botani Tanaman Singkong

Ubi kayu atau ketela pohon atau Cassava sudah lama dikenal dan ditanam oleh

penduduk di dunia. Hasil penelusuran para pakar botani pertanian menunjukkan

bahwa tanaman ubi kayu berasal dari kawasan benua Amerika beriklim tropis.

Nikolai Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani Soviet memastikan sentrum

(tempat asal) plasma nutfah tanaman ubi kayu adalah Brazil (Amerika Selatan).

Penyebaran pertama kali ubi kayu terjadi ke wilayah Afrika, Madagaskar, India,

Tiongkok, dan beberapa negara yang terkenal dengan pertaniannya. Dalam

perkembangannya, ubi kayu menyebar ke berbagai negara di dunia yang terletak

pada posisi 30º Lintang Utara dan 30º Lintang Selatan (Rukmana, 2002).

Tanaman ubi kayu atau singkong masuk ke Indonesia pada abad ke-18, tepatnya

pada tahun 1852. Pada saat itu didatangkan plasma nutfah ubi kayu dari Suriname

untuk dikoleksi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan penyebaran ubi kayu di seluruh

wilayah Indonesia terjadi pada tahun 1914 hingga 1918. Pada waktu itu Indonesia

kekurangan bahan pangan beras, sehingga sebagai alternatif pengganti sumber

makanan pokok diperkenalkanlah ubi kayu (Rukmana, 2002).
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Gambar 1. Tanaman singkong

Singkong (Manihot esculenta Crantz) digolongkan kedalam keluarga

Euphorbiaceaea. Batangnya tegak setinggi 1.5 – 4 m. Bentuk batang bulat dengan

diameter 2,5-4 cm, berkayu dan bergabus. Batang berwarna kecoklatan atau

keunguan dan bercabang ganda tiga (Danarti dan Najiyati, 2000).  Sedangkan

menurut Rukmana (2002), kedudukan tanaman ubi kayu (singkong) dalam

sistematika (taksonomi) tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Sub divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas : Dicotyledonae (biji berkeping dua)

Ordo : Euphorbiales

Famili : Euphorbiaceae

Genus : Manihot

Spesies : Manihot esculenta Crantz sin. M. utilissima Pohl.

Menurut Rukmana (2002), batang tanaman singkong berkayu, beruas-ruas dan

panjang, yang ketinggiannya mencapai 3 meter atau lebih. Warna batang

bervariasi tergantung kulit luar, tetapi batang yang masih hijau umumnya
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berwarna hijau dan setelah tua menjadi keputih-putihan, kelabu, hijau kelabu, atau

coklat kelabu. Empulur batang berwarna putih, lunak, dan strukturnya lunak

seperti gabus. Daun ubi kayu mempunyai susunan berurat menjari dengan

canggap 5-9 helai. Daun umbi kayu biasanya mengandung asam sianida atau asam

biru, terutama daun yang masih muda (pucuk).

Ubi kayu bunganya berumah satu (monoecus) dan proses penyerbukan bersifat

silang. Penyerbukan tersebut akan menghasilkan buah yang berbentuk agak bulat,

didalamnya terkotak-kotak berisi 3 butir biji. Di dataran rendah ubi kayu jarang

berbuah. Buah ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan generatif,

terutama pada skala penelitian atau pemuliaan tanaman.

Ubi yang terbentuk merupakan akar yang berubah bentuk dan fungsinya sebagai

tempat menyimpan makanan cadangan. Bentuk ubi biasanya bulat memanjang,

daging ubi mengandung pati, berwarna putih gelap atau kuning gelap, dan tiap

tanaman dapat menghasilkan 5-10 ubi. Ubi mengandung sianida dengan kadar

rendah sampai dengan tinggi.

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Singkong

Meskipun tanaman singkong sangat mudah beradaptasi dengan kondisi

lingkungan, tetapi tanaman ini untuk tumbuh dan berproduksi secara optimum

perlu diperhatikan hal-hal berikut :

a. Tempat mendapat sinar matahari setiap hari.

b. Tanaman akan tumbuh baik pada ketinggian 0 – 800 mdpl. Apabila berada

pada ketinggian lebih dari 800 mdpl maka pertumbuhannya akan lambat,

daunnya berukuran kecil, dan umbinya pun berukuran kecil dan sedikit.
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Apabila tanaman singkong ditanam pada ketinggian diatas 1500 mdpl,

tanaman ini sudah tidak ekonomis lagi.

c. Drainase harus baik. Tanah yang becek dan tergenang akan menyebabkan

akar dan umbi membusuk.

d. Tanah tidak terlalu padat atau keras. Pada tanah yang keras, pertumbuhan

akar akan terhambat.

e. Curah hujan 760 – 2500 mm/th, dengan bulan kering tidak lebih dari 6

bulan, umbi akan mengayu dan berserat serta mudah terserang tungau

merah. Di daerah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm/tahun drainase

harus baik, sehingga tidak terjadi genangan air (Danarti dan Najiyati,

2000).

2.2 Budidaya Tanaman Singkong

2.2.1 Penyiapan Bibit Tanaman

Perbanyakan tanaman ubi kayu dapat dilakukan dengan cara generatif (biji) dan

vegetatif (stek batang). Perbanyakan secara generatif biasanya dilakukan pada

skala penelitian atau pemulian tanaman untuk menghasilkan varietas baru. Untuk

tujuan usaha tani pada tingkat petani, biasanya dipraktikan teknik perbanyakan

vegetatif dengan stek batang. Disamping itu, alternatif teknik perbanyakan

vegetatif lain bertujuan untuk untuk meningkatkan produktivitas tanaman pada

skala kecil, seperti teknik sambungan (okulasi) antara batang jenis ubi kayu biasa

dengan batang atas ubi kayu karet (Rukamana, 2002).
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Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan stek batang ubi kayu adalah stek

tidak boleh rusak, tidak terkelupas atau terbelah. Selain itu, ukuran panjang stek

batang juga perlu diperhatikan. Ukuran panjang stek batang ubi kayu adalah 20-25

cm yang diambil dari batang ubi kayu yang dipersiapkan. Batang tanaman ubi

kayu yang dapat dijadikan bibit tanaman setidaknya harus memenuhi persyaratan

dan kriteria sebagai berikut :

a. Dipilih dari tanaman dari varietas dengan nilai produksi yang tinggi.

b. Tanaman sudah berumur cukup tua (minimum 7 bulan)

c. Memiliki pertumbuhan normal, sehat, dan seragam.

d. Batang kekar, telah berkayu, dan tidak terserang hama dan penyakit.

e. Berbatang lurus, serta belum tumbuh tunas-tunas baru.

Bagian batang tanaman singkong yang paling baik digunakan sebagai bibit adalah

bagian pangkal. Alternatif lain bahan bibit (stek) adalah bagian tengah. Menurut

Molinyawe (1967) dalam Rukmana (2002) menunjukkan adanya pengaruh macam

bagian batang singkong terhadap daya tumbuh dan hasil ubi kayu. Pengaruh

macam bagian batang singkong terhadap daya tumbuh dan hasil ubi kayu terdapat

dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengaruh bagian stek terhadap daya tumbuh dan hasil ubi kayu

No. Macam (Bagian) stek Jumlah yang
tumbuh (%)

Hasil Ubi
(ton/ha)

Hasil tepung
(ton/ha)

1. Pangkal batang 82,7 19,7 2,11
2. Tengah batang 77,8 19,0 2,13
3. Ujung batang 41,4 13,2 1,54

Sumber : Molinyawe CD (1967) dalam Rukmana (2002)
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Stek yang dapat digunakan sebagai bibit yaitu berupa batang singkong yang

ditanam dan dipersiapkan sebagai calon bibit. Batang singkong calon bibit

dipanen pada umur 8-12 bulan setelah tanam, sebab apabila dipanen sebelum

umur 8 bulan menyebabkan bibit akan mudah kering karena berumur masih muda

dan jumlah stek yang dihasilkan juga sedikit yaitu 3-4 stek. Demikian juga apabila

bakal bibit dipanen pada umur lebih dari 12 bulan setelah tanam, kualitas stek

menurun karena stek terlalu tua serta berkuran lebih dari 3 cm. Diameter yang

terlalu besar akan mempercepat transpirasi pada saat stek ditanam, sehingga

mempercepat stek kering.

Tanaman singkong yang layak diambil steknya apabila diameter batang sudah

mencapai 2-3 cm, bagian batang yang layak untuk stek lebih kurang sudah

mencapai 1 m. Produksi stek tergantung pada jenis varietas dan jarak tanam yang

digunakan. Pada varietas yang mempunyai batang yang tinggi akan menghasilkan

stek lebih banyak dibanding varietas dengan batang pendek. Tanaman yang

ditanam rapat akan menghasilkan jumlah bibit yang lebih banyak dibanding

apabila ditanam pada jarak tanam yang normal.

Kebutuhan bibit (stek) per satuan luas lahan sangat tergantung pada varietas

(klon) ubi kayu, jarak tanam, serta kesuburan tanah. Perkiraan kebutuhan bibit

stek ubi kayu per hektar lahan berkisar antara 8.333-40.000 stek. Secara umum,

kebutuhan jumlah bibit singkong per satuan luas lahan dapat dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut := …………………………… Persamaan 1.

Keterangan :

A : Kebutuhan stek batang (bibit)
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L : luas areal
a : Jarak tanam dalam barisan
b : Jarak tanam antar barisan
c : Jumlah stek (bibit) tiap lubang tanam (Rukmana, 2002).

2.2.2 Penyiapan Lahan

Tanaman singkong membutuhkan struktur tanah yang gembur agar perkembangan

ubi dapat tumbuh dengan leluasa. Tanah berat atau miskin hara perlu diperbaiki

dengan cara pengolahan tanah yang baik dan menambahkan pupuk organik. Selain

untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, pengolahan tanah juga

memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Memperoleh tanah yang gembur dan memperbaiki drainase.

b. Menghancurkan rumput liar (gulma) dan memberantas hama yang berada

dalam tanah (soil insect).

c. Meningkatkan aktivitas jasad renik dalam tanah yang akan membantu

peningkatan tersedianya hara dalam tanah.

d. Meningkatkan bahan organik tanah dengan mencampur atau

membenamkan sisa-sisa tanaman.

Pada budidaya tanaman singkong, penyiapan lahan budidaya dapat dilakuakan 3

cara pengolahan tanah sebagai berikut :

1. Guludan : yaitu dengan cara membuat guludan-guludan pada lahan

budidaya, terutama untuk daerah-daerah yang sistem drainasenya kurang

baik atau untuk penanaman pada saat musim hujan.

2. Hamparan : yaitu cara pengolahan tanah dengan cara dibajak atau

dicangkul 1-2 kali, kemudian tanah dirotor (dicampur dan diratakan) pada

seluruh hamparan yang tersedia. Pengolahan tanah dengan cara ini cocok
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dipraktikkan pada lahan dengan drainase yang baik dan pada daerah

dengan lahan yang kering.

3. Bajang : yaitu cara pengolahan tanah dengan cara membuat lubang tanam,

misalnya dengan ukuran 100 cm x 100 cm x 50 cm, kemudian tiap lubang

tanam diisi dengan pupuk organik (kotoran ternak atau kompos).

Pengolahan tanah dengan cara bajang disebut juga dengan sistem mukibat.

2.2.3 Penanaman

Waktu tanam pada budidaya singkong perlu mempertimbangkan musim atau

curah hujan. Tanaman singkong membutuhkan air yang memadai pada stadium

(fase) awal tanam hingga fase pertumbuhan vegetatif pada umur 3-4 bulan.

Penanaman bibit singkong dapat dilakukan secara tegak lurus (vertikal), miring

(condong), atau mendatar (ditidurkan). Penanaman secara tegak lurus (vertikal)

lebih baik dari pada miring atau mendatar karena memberikan keseragaman

perakaran yang baik dan merata, persentase rebah relatif rendah, dam produksi ubi

tinggi. Penanaman miring (condong) 45º biasanya dilakukan pada lahan atau

daerah miring, sedangkan penanaman rebah (mendatar) dipilih apabila

dikehendaki banyak tunas kecil. Besarnya pengaruh cara penanaman bibit

singkong terhadap produksi dan hasil ubi kayu terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh cara penanaman bibit terhadap produksi dan hasil singkong

No. Cara Penanaman
Hasil Panen pada Umur

10 bulan 13.3 bulan

1. Tegak lurus 26,16 33,98
2. Miring 45º 26,91 32,45
3. Mendatar 26,32 33,50

Sumber : J Wargiono (1979) dalam Rukmana (2002)
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Jarak tanam pada budidaya singkong juga berpengaruh terhadap produksi

singkong. Hasil penelitian dari Pustibang Tanaman Pangan menunjukkan bahwa

jarak tanam dan jenis tanah berpengaruh terhadap produksi ubi kayu per satuan

luas lahan yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh jarak tanam terhadap produksi singkong

No. Jarak Tanam
Hasil (ton/ha)

Yogyakarta
(Regosol)

Wonosari
(Grumosol)

Wonogiri
(Latosol)

Bogor
(Latosol)

1. 100 x 100 cm 7,761 8,436 15,526 23,953
2. 100 x 60 cm 8,662 10,595 18,002 28,486
3. 100 x 40 cm 7,767 14,592 20,188 30,472

Sumber : R Sunaryo (1978) dalam Rukmana (2002)

2.3 Varietas Tanaman Singkong

Dalam perkembangan budidaya ubi kayu sejak Pelita 1 sampai dengan sekarang,

Indonesia terus menerus memperkaya bahan pemuliaan ubi kayu, diantaranya

dengan mendatangkan berbagai nomor galur atau varietas pemulian dari luar

negeri. Penelitian tanaman singkong diarahkan kepada penemuan varietas unggul

yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Potensi hasil tinggi, lebih dari 30 ton/ha.

2. Kadar pati (karbohidrat) tinggi, antara 35%-40%.

3. Berumur genjah (pendek), kurang dari 8 bulan.

4. Tahan terhadap hama dan penyakit utama tanaman singkong.

5. Rasa ubi enak, warna daging kuning, dan kadar HCN rendah (dibawah 50

mg/kg). Untuk kebutuhan tepung industri tapioka, kadar HCN tinggi (lebih
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dari 100 mg/kg) masih dapat ditolerir karena warna tepungnya putih

dibandingkan dengan singkong dengan kadar HCN rendah.

Ubi kayu di Indonesia memiliki bermacam varietas antara lain varietas lokal dan

varietas unggul yang memiliki karakteristik berbeda. Secara resmi varietas unggul

ubi kayu yang telah dilepas hingga tahun 2016 berjumlah 12 varietas dan 6

diantaranya sesuai untuk pangan karena memiliki rasa yang enak dan tidak pahit

(Balitkabi, 2012). Sifat dan karakteristik dari ubi kayu varietas uggul dijabarkan

pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Varietas unggul ubi kayu yang sesuai untuk pangan

Varietas Tahun
dilepas

Karakteristik

Umur
(bln)

Hasil Umbi
(t/ha)

Kadar pati

(% bb)

Kadar HCn

(mg/kg)
Keterangan

Adira 1 1978 7-10 22 45* 27,5

- Tidak pahit
- Sesuai untuk pangan
- Agak tahan tungau merah
(Tetranichus bimaculatus)
- Tahan bakteri hawar daun,
penyakit layu Pseudomonas
solanacearum, dan Xanthomonas
manihotis

Malang 1 1992 9-10 36,5 32-36* < 40,0

- Tidak pahit
- Sesuai untuk pangan
- Toleran tungau merah
- Toleran bercak daun
(Cercospora sp.)
-Adaptasi cukup luas

Malang 2 1992 8-10 31,5 32-36* < 40,0

- Tidak pahit
- Sesuai untuk pangan
- Agak peka tungau merah
(Tetranichus bimaculatus)
- Toleran penyakit bercak daun
(Cercospora sp.)

Darul
hidayah

1998 8-12 102,1 25-31 < 40,0

- Tidak pahit
- Sesuai untuk pangan
- Agak peka tungau merah
(Tetranichus sp.)
- Agak peka busuk jamur
(Fusarium sp.)

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi-umbian (2012)
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Tabel 5. Varietas unggul ubi kayu yang sesuai untuk bahan baku industri

Varietas Tahun
dilepas

Karakteristik

Umur
(bln)

Hasil umbi
(t/ha)

Kadar pati
(% bb)

Kadar HCn
(mg/kg)

Keterangan

Adira 2 1978 8-12 22 41* 124,0

- Pahit
- Sesuai untuk bahan baku
industri
- Cukup tahan tungau merah
(Tetranichus bimaculatus)
- Tahan penyakit layu
Pseudomonas
solanacearum

Adira 4 1978 10 35 20-22 68,0

- Pahit
- Sesuai untuk bahan baku
industri
- Cukup tahan tungau merah
(Tetranichus bimaculatus)
- Tahan terhadap Pseudomonas
solanacearum dan Xanthomonas
manihotis

UJ-3
(Thailand)

2000 8-10 20-35 20-27 > 100,0

- Pahit
- Sesuai untuk bahan baku
industri
- Agak tahan bakteri hawar daun
(Cassava Bacterial Blight)

UJ-5
(Kasetsart)

2000 9-10 25-38 19-30 > 100,0

- Pahit
- Sesuai untuk bahan baku
industri
Agak tahan CBB (Cassava
Bacterial Blight)

Malang 4 2001 9 39,7 25-32 > 100,0

- Pahit
- Sesuai untuk bahan baku
industri
- Agak tahan tungau merah
(Tetranichus sp.)
-Adaptif terhadap hara sub-
optimal

Malang 6 2001 9 36,4 25-32 > 100,0

- Pahit
- Sesuai untuk bahan baku
industri
- Agak tahan tungau merah
(Tetranichus sp.)
-Adaptif terhadap hara sub-
optimal

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi-umbian (2012)

Menurut Prastowo (2017), ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai pangan, pakan,

dan bahan dasar berbagai industri. Pemilihan varietas ubi kayu harus disesuaikan
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untuk peruntukannya. Ubi kayu yang dikonsumsi secara langsung untuk bahan

pangan diperlukan varietas ubi kayu yang memiliki rasa enak dengan kandungan

HCN umbi rendah, sedangkan untuk bahan dasar industri diperlukan varietas ubi

kayu yang mempunyai kadar bahan kering dan pati yang tinggi dengan kadar

HCN tinggi tidak menjadi masalah karena bahan racun tersebut akan hilang

selama pemrosesan menjadi tepung dan pati.

Pada penelitian ini menggunakan ubi kayu dari jenis varietas unggul nasional dan

varietas lokal. Ubi kayu varietas unggul yang digunakan yaitu varietas Kasetsart

(UJ-5) dan varietas Thailand (UJ-3) yang keduanya merupakan jenis singkong

racun untuk keperluan industri. Sedangkan varietas lokal yang digunakan yaitu

varietas Garuda dan merupakan singkong dengan jenis singkong makan.

Batang singkong dari ketiga varietas yang diteliti memiliki karakteristik berbeda.

Batang singkong dengan varietas Kasetsart memiliki diameter batang antara 3-5

cm dengan struktur batang yang agak keras. Sedangakan pada varietas Thailand

memiliki diameter batang  antara 2-5 cm serta memiliki struktur batang yang lebih

lunak dibanding dengan varietas Kasetsart dan Garuda. Varietas Garuda memiliki

batang berdiameter antara 2-4 cm dengan struktur batang berkayu paling keras

dibandingkan dengan varietas yang lain. Deskripsi ubi kayu varietas Kasetsart

(UJ-5) dan varietas Thailand (UJ-3) ditunjukkan pada Tabel 6.
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Tabel 6. Deskripsi ubi kayu varietas Thailand (UJ-3) dan Kasetsart (UJ-5)

Deskripsi Thailand (UJ-3) Kasetsart (UJ-5)
SK 82/Kpts/TP.240/2/2000 83/Kpts/TP.240/2/2000

Dilepas tahun 2000 2000
Nama daerah Rayong-60 Kasetsart-50
Asal Introduksi dari Thailand Introduksi dari Thailand
Potensi hasil 20–35 t/ha ubi segar 25–38 t/ha ubi segar
Umur panen 8–10 bulan 9–10 bulan
Tinggi tanaman 2,5–3,0 m >2,5 m
Bentuk daun Menjari Menjari
Warna pucuk daun Hijau muda kekuningan Coklat
Warna petiole Kuning kemerahan Hijau muda kekuningan
Warna kulit batang Hijau merah kekuningan Hijau perak
Warna batang dalam Kuning Kuning
Warna ubi Putih kekuningan Putih
Warna kulit ubi Kuning keputihan Kuning keputihan
Ukuran tangkai ubi Pendek Pendek
Tipe tajuk >1 m >1 m
Bentuk ubi Mencengkeram Mencengkeram
Rasa ubi Pahit Pahit
Kadar pati 20,0–27,0% 19–30%
Kadar air 60,63% 60,06%
Kadar abu 0,13% 0,11%
Kadar serat 0,10% 0,07%
Ketahanan thd penyakit Agak tahan CBB (Cassava

Bacterial Blight)
Agak tahan CBB (Cassava
Bacterial Blight)

Peneliti/pengusul Palupi Puspitorini, Fauzan,
Muchlizar Murkan, Syahrin
Mardik, Koes Hartojo

Palupi Puspitorini, Fauzan,
Muchlizar Murkan, Syahrin
Mardik, Koes Hartojo

Sumber : Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umbi-umbian (2012)

Varietas UJ-3 (Thailand), varietas UJ-5 (Kasetsart), dan Litbang UK-2 dapat

dipanen pada umur 7 bulan. Ketiga varietas tersebut banyak berkembang di

Lampung yang umumnya menanam ubi kayu dua kali setahun. Perkembangan

umbi ketiga varietas tersebut sangat cepat, bobot umbi pada umur 7 bulan

mencapai 70% dari bobot umbi pada umur 9–10 bulan. Dengan pengelolaan yang

baik, produktivitas varietas unggul seperti Malang-4, Malang-6, Adira-4, dan UJ-

5 (varietas Kasetsart) dapat mencapai 57 t/ha hingga 60 ton/ha (Sundari, 2010).
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Deskripsi dan karakteristik ubi kayu varietas Kasetsart dan varietas Thailand

menurut penelitian Mariskha (2017), ditunjukkan oleh Tabel 7.

Tabel 7. Deskripsi dan karakteristik ubi kayu varietas UJ-3 dan UJ-5

No. Variabel UJ-3 (Thailand) UJ-5 (Kasetsart)

1. Warna daun pucuk Hijau muda Ungu
2. Warna tangkai atas daun Hijau kekuningan Hijau kekuningan
3. Warna tangkai bawah daun Hijau kekuningan Hijau kekuningan
4. Warna batang Hujau kekuningan Silver
5. Warna korteks ubi Kuning Kuning
6. Warna kulit ubi Kuning Kuning
7. Warna daging ubi Putih susu Putih susu
8. Tinggi tanaman 231,3 cm 335,3 cm
9. Diameter batang 2 cm 2,3 cm
10. Tingkat percabangan reproduktif 0,1 0
11. Jumlah lobus daun per tanaman 6 6
12. Diameter penyebaran ubi 50,3 cm 53,3 cm
13. Jumlah ubi per tanaman 7 11
14. Bobot ubi pertanaman 2550 gram 2783,3gram
15. Indeks panen 48,5 % 57,6 %
16. Bobot berangkasan 2108,3 gram 2083,3 gram
17. Rendemen pati 24,4 % 18,8 %

2.4 Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong)

2.4.1 Deskripsi Alat Petokong

Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1 adalah alat yang dirancang

dan dibuat sebagai solusi dalam pemenuhan kebutuhan bibit tanaman singkong

baik untuk jenis singkong makan atau pun jenis singkong racun (kebutuhan

industri). Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1 dibuat oleh

Prastyo (2019) dan saat ini telah tersedia di Laboratorium Lapang Terpadu

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat ini diharapakan dapat membantu
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kerja manusia sehingga pekerjaan pembuatan bibit singkong akan lebih ringan dan

efisien.

Alat Pemotong Bibit Singkong Tipe TEP-1 menggunakan mesin penggerak

berupa motor bakar dengan tenaga 10 HP. Pengoperasian alat ini dilakukan secara

manual oleh tenaga manusia dengan jumlah operator dua hinga tiga orang. Alat

Pemotong Bibit Singkong Tipe TEP-1 terbuat dari beberapa komponen seperti

kerangka alat, motor penggerak (motor bakar), pully, V-belt, bearing, mata circle,

rak pendorong, dan bak penampung bibit. Bagian-bagian dari Alat Pemotong

Bibit Singkong Tipe TEP-1 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2. Alat pemotong bibit singkong Tipe TEP-1 tampak samping

3

4

2

1

5
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Gambar 3. Alat pemotong bibit singkong Tipe TEP-1 tampak atas

Keterangan :

1 : V-belt
2 : Bak penampung bibit
3 : Pully
4 : Kerangka alat Petokong
5 : Motor bakar
6 : Stopper
7 : Rell pendorong
8 : Mata circle
9 : Ruang pemotongan bibit

2.4.2 Spesifikasi Alat Petokong

Secara umum Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1 terbuat dari

kerangka besi siku 4 cm dan menggunakan bahan bodi yang terbuat dari multiplek

0,99 mm. Petokong menggunakan 3 buah mata circle dengan diameter 25 cm.

Secara detail, berikut adalah spesifikasi dari Alat Pemotong Bibit Singkong

(Petokong) Tipe TEP-1 menurut Prastyo (2019).

Dimensi alat (p, l, t) : 100 cm, 80 cm, 90 cm

Dimensi bak penampung bibit (p, l, t) : 74 cm, 18 cm, 31 cm

Lubang output : 12 cm

Jarak as mata circle : 50 cm

6

7
9

8
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Dimensi tutup mata circle (p, l, t) : 60 cm, 20 cm, 11 cm

Panjang as rell : 38 cm

Jarak rell ke mata circle : 21 cm

Jarak antar rell : 20 cm

Dimensi pendorong (p, t) : 10 cm, 12

Tinggi pegas pendorong : 10 cm

Dimensi stopper (p, t) : 46 cm, 12 cm

Motor penggerak : motor bakar 10 HP

2.5 Persiapan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan batang singkong yang seluruhnya berasal dari

batang singkong hasil dari kebun petani yang tersebar di tiga desa di wilayah

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Batang singkong dengan varietas

Kasetsart berasal dari Desa Branti, dan batang singkong dengan varietas Thailand

didatangkan dari Desa Mandah. Sedangkan pada varietas Garuda, batang

singkong dalam penelitian ini berasal dari Desa Rulung Raya.

Perbedaan tempat asal didapatkannya batang singkong tersebut berdasarkan

keberadaannya varietas tanamanan singkong yang dibudidayakan oleh petani.

Pada umumnya petani membudidaya singkong dengan varietas yang berbeda di

setiap wilayah berdasarkan dengan periode tanam serta tujuan penjualan yang

diinginkan.
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Gambar 4. Kebun singkong milik petani dengan varietas Kasetsart

Batang singkong dari kebun petani kemudian dikumpulkan dan diangkut ke

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung di Bandar

Lampung dengan menggunakan kendaraan pengangkut. Kemudian batang

singkong tersebut dikelompokkan sesuai dengan varietasnya masing-masing.

Gambar 5. Proses pengangkutan batang singkong

Setelah batang singkong terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan varietasnya

masing-masing, kemudian dilakukan persiapan untuk pengujian pemotongan bibit
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singkong dengan menggunakan alat Petokong Tipe TEP-1. Persiapan yang

dilakukan sebelum dilakukan pengujian diantaranya sebagai berikut :

a. Pengelompokan batang singkong per masing-masing varietas.

b. Pemilahan batang singkong yang baik untuk dijadikan bibit dengan

kriteria diantaranya ukuran diameter batang antara 2-5 cm diamana batang

singkong dalam kondisi baik dan segar, batang singkong relatif lurus

sehingga memudahkan proses pemotongan bibit, serta panjang batang

lebih dari 60 cm sesuai dengan spesifikasi alat Petokong.

c. Pemotongan bagian pangkal (bagian paling bawah) dari batang singkong

dengan  menggunakan salah satu mata circle dari alat Petokong Tipe TEP-

1 sehingga memudahkan pada saat proses pengujian.

d. Persiapan alat dan bahan lainnya seperti bahan bakar motor penggerak

(BBM) dan sumber daya manusia sebagai operator untuk pengoprasian

dan pengujian alat.

Gambar 6. Batang singkong yang telah dipilah dan dipotong bagian pangkalnya



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2019 di Laboratorium Lapang

Terpadu, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain : Alat Pemotong Bibit

Singkong (Petokong) Tipe TEP-1, stopwatch, tachometer, meteran, gelas ukur,

alat tulis, dan kamera.

Sedangkan bahan yang digunakan diantaranya : bahan bakar minyak (BBM),

batang singkong jenis singkong racun (singkong industri) yaitu varietas Kasetsart,

Thailand, dan jenis singkong makan dengan varietas Garuda.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) dengan

menggunakan dua faktor untuk mengetahui kapasitas kerja Alat Pemotong Bibit

Singkong (Petokong) Tipe TEP-1. Faktor yang digunakan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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A :  nilai kecepatan putaran mesin pemotong

B :  jenis varietas tanaman singkong

Masing-masing faktor akan diuji menggunakan tiga taraf (perlakuan). Pada faktor

nilai kecepatan putaran mesin alat pemotong, menggunakan tiga perlakuan yaitu

kecepatan putaran mesin pada RPM 3500-3600, RPM 4000-4100, dan RPM 4500-

4600. Sedangkan pada faktor jenis varietas tanaman singkong, menggunakan tiga

perlakuan yaitu varietas tanaman singkong Kasetsart, varietas Thailand, dan

varietas Garuda.

Setiap perlakuan diuji dengan tiga kali pengulangan selama 2 menit untuk setiap

pengujian. Susunan tabulasi data dari kombinasi antara perlakuan kecepatan RPM

mesin penggerak dan perlakuan varietas tanaman singkong terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kombinasi perlakuan RPM dan varietas tanaman singkong

RPM
Varietas

3500-3600 4000-4100 4500-4600

Kasetsart X1Y1
X2Y1 X3Y1

Thailand X1Y2 X2Y2 X3Y2

Garuda X1Y3 X2Y3 X3Y3

3.4 Diagram Alir Penelitian

Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan berupa unjuk kerja Alat Pemotong

Bibit Singkong Tipe TEP-1 dengan menggunakan batang  dari 3 varietas tanaman

singkong. Varietas tanaman singkong yang digunakan pada penelitian ini yaitu

varietas Kasetsart, Thailand, dan varietas Garuda. Diagram alir penelitian dapat

dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Diagram alir penelitian

3.5 Parameter Pengamatan

Adapun parameter pengamatan yang digunakan dalam Penelitian ini diantaranya

sebagai berikut :

3.5.1 Kapasitas Kerja Alat Pemotong Bibit Singkong

Penentuan kapasitas kerja alat Petokong dilakukan dengan cara menguji alat

dengan menggunakan batang singkong dengan tiga varietas dalam jangka waktu

tertentu. Kemudian hasil kerja Petokong yang berupa bibit atau stek tanaman

singkong kemudian dihitung dan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan dalam

Mulai

Selesai

Pemotongan bibit singkong

Persiapan alat dan bahan

Pengamatan dan pengambilan data

Analisis data
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proses pemotongan. Persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan

kapasitas kerja alat adalah sebagai berikut := ……………………………. Persamaan 2.

Keterangan :

Ka : Kapasitas kerja alat pemotong bibit (stek) singkong (bibit/jam)
Jb : Jumlah bibit singkong (bibit)
t : Waktu potongan (jam)

3.5.2 Konsumsi Bahan Bakar

Cara untuk mengetahui konsumsi bahan bakar yang digunakan dalam setiap kali

proses pengujian alat dilakukan secara manual. Caranya yaitu dengan mengisi

penuh tangki bahan bakar dari motor bakar yang digunakan sebelum proses

pengujian, kemudian melakukan penambahan bahan bakar setelah pengujian

hingga penuh seperti posisi diawal. Jumlah penambahan bahan bakar setelah

proses pengujian adalah konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan alat Petokong

selama proses pengujian.

Setelah mengetahui jumlah bahan bakar yang terpakai, Penghitungan konsumsi

bahan bakar Alat Pemotong Bibit Singkong dapat menggunakan rumus sebagai

berikut : = ……………………………. Persamaan 3.

Keterangan:

BB : Konsumsi bahan bakar (liter/jam)
BBT : Jumlah bahan bakar yang terpakai (liter)
T : Waktu pemotongan (jam)
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3.5.3 Tingkat Keseragaman Hasil Pemotongan

Tingkat keseragaman hasil pemotongan dari Alat Petokong dihitung dengan cara

membandingkan hasil pemotongan bibit singkong. Keseragaman yang dihitung

dan dibandingkan berupa keseragaman panjang bibit hasil pemotongan, serta

bentuk bibit dari hasil pemotongan.

3.6 Analisis Data

Data hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis sidik ragam

menggunakan program SAS. Apabila terdapat pengaruh interaksi antara nilai

RPM mesin dan jenis varietas tanaman singkong terhadap respon yang diamati

maka akan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %.

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk

mengetahui :

a. Kapasitas kerja Alat Pemotong Bibit Singkong (Petokong) Tipe TEP-1

pada 3 varietas tanaman singkong.

b. Mengetahui konsumsi bahan bakar alat Petokong pada 3 varietas tanaman

singkong.

c. Mengetahui tingkat keseragaman hasil pemotongan bibit singkong pada 3

varietas tanaman singkong.

d. Mengetahui pengaruh interaksi antara RPM mesin yang digunakan dan

varietas tanaman singkong terhadap parameter pengamatan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya semua tahapan-tahapan penelitian, diperoleh kesimpulan

berikut :

1. Adanya peningkatan konsumsi bahan bakar yang digunakan berbanding

lurus dengan peningkatan RPM mesin dan kapasitas kerja alat Petokong

Tipe TEP-1 dimana semakin besar beban kerja alat maka akan semakin

besar pula bahan bakar yang diperlukan.

2. Terjadinya perbedaan kapasitas kerja Alat Petokong Tipe TEP-1 pada

setiap varietas akibat perbedaan sifat dan karakteristik batang singkong

seperti batang yang tidak lurus, tingkat kekerasan, diameter, dan panjang

rata-rata batang singkong, serta perbedaan kontinuitas masukan pada saat

pengumpanan pada alat Petokong.

3. Perbedaan RPM mesin pada uji kinerja alat Petokong tidak berpengaruh

nyata terhadap kapasitas kerja alat Petokong.

4. Tidak ada pengaruh interaksi antara RPM mesin dan varietas tanaman

singkong terhadap paramater pengamatan.
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5.2 Saran

Adapun saran sebagai masukan yang membangun untuk peningkatan kinerja dan

perbaikan alat diantaranya sebagai berikut :

1. Perlunya kontinuitas masukan yang baik pada saat pengumpanan sehingga

diperoleh  hasil kinerja alat yang tinggi.

2. Perlunya penggunaan komponen-komponen standar yang dipasaran ketika

merancang suatu alat sehingga ketika terjadi kerusakan seperti aus pada

komponen alat dapat dengan mudah diperbaiki dan dicarikan sparepart-

nya.

3. Perlu adanya modifikasi alat guna peningkatan kapasitas dan efisiensi

kerja alat terutama pada bagian-bagian berikut :

a. Peningkatan ukuran dari ruang pengumpanan yang saat ini sangat

terbatas, dimana semakin banyak ruang pengumpanan menampung

batang singkong maka akan mempercepat waktu pemotongan guna

peningkatan kapasitas kerja alat.

b. Pada bagian saluran keluaran bibit hasil pemotongan sampai dengan

bak penampung bibit, dimana perlu perubahan menjadi bersekat-sekat

untuk memisahkan bibit agar posisi bibit tidak bercampur antara

bagian pangkal dan ujungnya.
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