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ABSTRAK 

 

 

PEMBUATAN DAN PENGUJIAN MESIN PENGIRIS BAHAN BAKU 

KERIPIK DENGAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK UNTUK 

MENGHASILKAN KERIPIK YANG BERKUALITAS  

Oleh :  

YOHANES DEO LUCKY W. 

 

Keripik merupakan makanan ringan yang seringkali dijadikan oleh-oleh di 

Indonesia, salah satunya yaitu daerah Lampung. Keripik sendiri terbuat dari bahan 

baku yang beraneka ragam antara lain dari buah-buahan, sayuran maupun umbi-

umbian. Bahan baku yang akan dijadikan keripik harus melalui proses 

pembersihan dan pengirisan terlebih dahulu. Kulit dan kotoran yang menempel 

pada bahan baku keripik dikupas hingga bersih. Proses selanjutnya, bahan baku 

yang sudah bersih, diiris secara tipis. Yang pastinya untuk menghasilkan kualitas 

yang baik. Untuk mempercepat waktu pengirisan dan keseragaman ketebalan 

maka diperlukan alat pendukung yang sesuai. 

 

Alat pendukung yang dibutuhkan untuk mempercepat waktu pengirisan bahan 

baku keripik dibandingkan dengan cara manual adalah mesin pengiris keripik. 

Pembuatan mesin pengiris keripik ini menggunakan antara lain, besi siku yang 

dilas untuk rangka motor listrik, pemotongan plat aluminium menjadi berbentuk 

lingkaran untuk tempat mata pisau, pemotongan triplek untuk cover penutup 

bagian mata pisau dan selanjutnya dirangkai menjadi mesin pengiris keripik. 

Pengujian pada mesin pengiris keripik ini menggunakan bahan baku buah pisang, 

ubi jalar dan kentang. Tujuan pengujian menggunakan bahan baku yang berbeda 

yaitu untuk mengetahui waktu pengirisan setiap bahan baku, mengetahui 

keseragaman tebal hasil irisan dan mengetahui persentase kerusakan hasil irisan 

yang terjadi karena putaran mesin. Maka dibutuhkan mesin pengiris keripik untuk 

membantu proses produksi sebelum dilakukan penggorengan. 

 

 

 

Kata kunci : keripik, bahan baku keripik, pembuatan mesin pengiris keripik, 

pengujian mesin pengiris keripik.
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ABSTRACT 

 

MANUFACTURING AND TESTING OF CHIPS RAW MATERIAL 

SHIPPING MACHINE WITH ELECTRIC MOTOR DRIVEN TO 

PRODUCE QUALITY CHIPS  

By : 

YOHANES DEO LUCKY W. 

 

Chips are snacks that are often used as souvenirs in Indonesia, one of which is the 

Lampung area. The chips themselves are made of a variety of raw materials, 

including fruits, vegetables, and bulbs. The raw materials used for chips must go 

through the cleaning and slicing process first. The skin and dirt attached to the raw 

materials of chips is peeled clean. The next process, clean raw materials, thin 

slices. Which is definitely for good quality. The time of incision and the depth of 

thickness will require the appropriate support tools. 

 

Support tools needed to speed up the flow of the raw material of chips as 

compared with the manual distribution of chips. Among other things, a welded 

elbow iron for the frame of an electric motor, a cut of aluminum plate that serves 

as a loop for the edge of a knife, a cut of plywood for the cover of the part of the 

blade and then is squeezed into a chip slicing machine. Testing the fringing 

machine was used in raw bananas, yams, and potatoes. The purpose of testing 

uses a different raw material in order to measure the time of each of the 

ingredients, to know the thick uniformity of the cut and to know the percentage of 

the damage produced by the machine's rotation. So it takes a fram slicer machine 

to help with the production process before the fryer is done. 

 

 

 

Keywords:  Chips,  raw material for chips, the production of that chip slicing 

machine, testing the chip slicer.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

Pisang, ubi jalar dan kentang merupakan tanaman pangan yang mudah ditemui 

di Indonesia, salah satunya di provinsi Lampung. Tanaman pangan ini 

mengandung  nilai gizi yang baik bagi tubuh manusia. Selain dapat diolah 

menjadi makanan pokok, pisang, ubi jalar dan kentang dapat diolah menjadi 

makanan ringan yaitu keripik. Sering kali keripik dijadikan salah satu oleh-

oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke provinsi Lampung. Untuk memenuhi 

kebutuhan oleh-oleh keripik ini maka diperlukan alat produksi keripik yang 

bermutu agar proses produksi dapat berjalan lancar. Dengan memakai mesin 

pengiris keripik dapat membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan 

efisien. 

 

Proses pembuatan mesin pengiris bahan baku keripik ini memakai beberapa 

alat produksi yaitu mesin las, gerinda tangan, mesin bor tangan dan alat lain 

yang diperlukan. Sedangkan bahan-bahan yang dipakai yaitu besi siku, plat 

aluminium, plat besi, plat stainless, motor listrik, triplek, baut dan mur 

pengikat. Pengerjaan yang dilakukan saat membuat mesin pengiris keripik ini 

adalah memotong besi siku dan mengelas sehingga menjadi rangka mesin 

pengiris keripik, memotong plat aluminium sebagai piringan tempat mata 

pisau, memotong plat besi dan mengasah potongan tersebut sehingga menjadi 

pisau yang tajam, memotong triplek dan plat stainless sebagai cover mesin 

pengiris keripik, pengeboran pada rangka sebagai tempat motor listik, 

merangkai komponen yang sudah dibuat, dan proses pengecatan. 
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Pengujian terhadap mesin pengiris keripik ini dilakukan menggunakan bahan 

baku keripik yang berbeda-beda, bertujuan untuk mengetahui waktu 

pengirisan pada setiap bahan baku yang berbeda. Dari hasil pengujian 

menggunakan mesin pengiris keripik yaitu hasilnya lebih cepat dibandingkan 

melakukan pengirisan bahan baku secara manual. Untuk membantu proses 

produksi dalam pembuatan keripik agar lebih efisien dan cepat maka akan 

dibuat mesin pengiris keripik menggunakan motor 1 fasa. Alat ini dapat 

memangkas waktu pengirisan bahan baku keripik saat proses produksi keripik 

dilakukan. 

 

Alat ini dapat dioperasikan secara mudah yaitu dengan cara memasukan bahan 

baku keripik seperti pisang, ubi jalar dan kentang kedalam corong mesin, 

kemudian mata pisau pada mesin pengiris keripik yang sudah dinyalakan akan 

berputar untuk mengiris atau memotong bahan baku yang sudah dimasukan. 

Hasil dari pengirisan bahan baku keripik tersebut akan jatuh kedalam wadah 

yang sudah disiapkan dari lubang keluar pada mesin. 

 

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Membuat alat pengiris keripik menggunakan motor listrik 1 fasa  

b. Menguji coba alat pengiris keripik menggunakan motor listrik 1 fasa 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

Dalam penyusunan  laporan tugas akhir ini, penulis  hanya membatasi pada 

pengujian mesin pengiris keripik menggunakan motor listrik 1 fasa  untuk 

membantu mempercepat waktu pengirisan bahan baku keripik pada suatu 

proses produksi keripik.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Sistematika pada penulisan laporan tugas akhir ini disusun menjadi  5 (lima) 

bab, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan laporan, tujuan penulisan tugas 

akhir, batasan masalah , dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukan dalam landasan penulisan 

laporan tugas akhir ini. 

 

BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 

Bab ini berisi tentang waktu dan tempat dilakukan pengujian, alat dan bahan, 

prosedur pengujian mesin pengiris keripik. 

 

  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang cara kerja dan proses pengujian pada mesin  Pengiris 

Keripik serta pengambilan hasil dari pengujian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir. 

 

DAFTAR   PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

Berisikan lampiran yang terdapat gambar, dan hasil pembuatan.



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2. 1 Pengertian Keripik 

 

Keripik merupakan makanan ringan atau camilan yang bahan bakunya 

terbuat dari  buah-buahan, sayuran, atau umbi-umbian.  Produk keripik sangat 

digemari oleh masyarakat Indonesia maupun wisatawan yang berkunjung ke 

Indonesia karena praktis dan lebih awet dibandingkan makanan ringan 

lainnya. Keripik juga sering dijadikan buah tangan atau oleh-oleh khas 

Indonesia. Pada gambar 2.1 dapat dilihat keripik memiliki berbagai jenis rasa 

yang berbeda-beda seperti manis, asam, pedas, gurih dan lain-lainya. 

 

 

Gambar 2.1 Berbagai jenis keripik 

https://www.alamatelpon.com 

 

Dalam pembuatan keripik, bahan baku tersebut diiris tipis agar menghasilkan 

keripik yang renyah. Biasanya sebelum dilakukan penggorengan bahan baku 

keripik  yang sudah dilakukan pengirisan, diberi berbagai bumbu dapur untuk 

https://www.alamatelpon.com/
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menghasilkan rasa yang nikmat. Pembuatan keripik yang berkualitas yaitu 

meliputi pemilihan bahan baku yang baik, pengupasan bahan baku dari 

kulitnya, pembersihan sisa kotoran pada bahan baku, pengirisan bahan baku, 

pemberian berbagai jenis bumbu dan melakukan penggorengan dengan 

tingkat kematangan yang tepat (Regina Amalia, 2021). 

 

2. 2 Jenis Bahan Baku Keripik 

Jenis-jenis keripik yang sering ditemukan di Indonesia yaitu keripik yang 

terbuat dari bahan bahan baku umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan.  

Berikut bahan baku keripik yang sering digunakan yaitu sebagai berikut; 

 

2.2.1 Umbi-umbian 

Umbi-umbian dikenal sebagai salah satu sumber karbohidrat yang 

cukup baik disamping gizi dan mineral yang terkandung pada setiap 

jenis umbi-umbian. Pengolahan umbi-umbian memang sangat mudah 

yaitu dengan cara direbus, dikukus, digoreng atau juga dibakar. Namun 

pada saat ini pengolahan umbi sangat bervariasi dan kreatif. Umbi-

umbian merupakan bahan baku pembuatan keripik yang sering 

digunakan karena mudah ditemui dan harganya yang terjangkau. 

Keripik dari umbi-umbian dasarnya terbuat dari umbi-umbian seperti 

ubi kayu, ubi jalar dan sebagainya yang melalui proses pembersihan 

kulit sebagai awal pembuatannya. Pengolahan keripik umbi tidak terlalu 

rumit hanya membutuhkan pengetahuan serta pengalaman dalam 

pemilihan jenis umbi, mengolah umbi yang benar termasuk 

menggoreng dengan tingkat kematangan yang tepat, dan pencampuran 

bumbu yang sesuai agar menghasilkan keripik umbi yang berkualitas 

baik. 

a. Singkong 

  Ketela pohon  atau yang lebih dikenal dengan Singkong, merupakan 

pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. 

Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil 
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karbohidrat. Bentuk fisik umbi singkong biasanya berdiameter 3-

7cm dan memiliki panjang umbi 30-50 cm, tergantung dari jenis 

singkong yang ditanam. Daging umbinya berwarna putih atau lebih 

berwarna kekuning-kuningan. Singkong merupakan tumbuhan yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku keripik selain sebagai sayuran 

atau makanan pokok. Keripik yang terbuat dari bahan baku 

singkong biasanya memiliki rasa gurih atau pedas sesuai dengan 

bumbu yang ditambahkan. Pada gambar 2.2 dapat dilihat gambar 

dari ubi singkong. 

 

Gambar 2.2 Singkong 

https://www.lombokita.com 

 

b. Ubi jalar 

  Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting dalam 

sistem ketahanan pangan kita. Selain karbohidrat sebagai 

kandungan utamanya, ubi jalar juga mengandung vitamin, mineral, 

fitokimia (antioksidan) dan serat. Ubi jalar sekilas memiliki bentuk 

fisik seperti singkong. Bentuk fisik dari ubi jalar biasanya 

berdiameter 3-7cm dan memiliki panjang ubi 10-40 cm. Daging 

ubinya berwarna kuning dan ada juga yang berwarna ungu. Ubi 

jalar cenderung memiliki rasa manis dan tekstur daging yang lembut 

dibandingkan singkong. Pembuatan keripik menggunakan ubi jalar 

https://www.lombokita.com/
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diawali dengan mengupas kulitnya dan dibersihkan dari sisa kotoran 

yang menempel. Lalu dilakukan pengirisan dan penggorengan 

hingga keripik ubi jalar matang.  Keripik yang terbuat dari ubi jalar 

akan terasa manis tanpa diberi bumbu tambahan karena daging ubi 

jalar ini sendiri sudah mengeluarkan rasa manis Pada gambar  2.3 

dapat dilihat gambar dari ubi jalar. 

 

 

Gambar 2.3 Ubi jalar 

https://www.faunadanflora.com 

 

 

2.2.2 Buah-buahan 

Keripik buah ini sudah sangat populer bagi masyarakat kita, bahkan 

sangat mudah ditemui di tempat penjualan oleh-oleh. Jenis-jenis buah 

buahan yang dapat dibuat keripik yaitu buah pisang, buah nangka, buah 

apel, buah salak dan sebagainya. Pada umumnya buah yang banyak 

digunakan untuk bahan keripik yaitu buah pisang. Akan tetapi keripik 

buah umum yang banyak digunakan adalah  buah pisang dan apel. 

a. Pisang 

Pisang dapat dijadikan pengganti beras, karena pisang merupakan salah 

satu komoditas yang memiliki kandungan karbohidrat dan kalori 

yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

https://www.faunadanflora.com/
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karbohidrat alternatif. Hal ini mengurangi ketergantungan terhadap 

beras. Kandungan gizi buah pisang mengandung energi protein, 

lemak, berbagai vitamin dan mineral. Selain itu, pisang kaya akan 

mineral (kalium, magnesium, fosfor, zat besi, dan kalsium). Pisang 

juga mengandung vitamin yaitu C, B kompleks, B6, dan serotonin 

yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. 

Pada gambar 2.4 dapat dilihat gambar dari buah pisang. 

 

 

Gambar 2.4 Pisang 

https://www.sehatq.com 

 

b. Salak  

  Salak adalah sejenis palma dengan buah yang biasa dimakan. Bentuk 

buah salak seperti kerucut dengan ujung membulat dan pangkalnya 

mengerucut tajam. Kulitnya berwarna coklat, bersisik dan 

permukaannya ditumbuhi duri halus yang tajam. Daging buah salak 

berwarna, rasanya manis sedikit sepat. Selain dimakan segar, salak 

juga biasa dibuat manisan, asinan, atau dikemas sebagai keripik 

salak. Pada gambar 2.5 dapat dilihat gambar dari buah salak. 

https://www.sehatq.com/
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Gambar 2.5 Buah Salak 

https://www.beritafakta.id 

2.2.3 Sayuran 

 Sayuran kaya akan kandungan gizi yang  mampu membantu menambah 

vitamin dan gizi bagi tubuh. Keripik sayuran dibuat dengan cara  

menggoreng sayuran yang sudah diiris dan diberi sedikit tepung  agar 

lebih renyah. Aneka sayuran yang dapat dibuat menjadi  keripik seperti 

brokoli, sawi, bayam, seledri, kacang panjang, buncis, kentang, dan 

aneka jenis sayuran lainnya. Keripik dari bahan sayuran memiliki rasa 

yang gurih dari hasil proses pembuatan yang tepat (Dwiyana Pangesthi, 

2020). 

 

2.3 Mesin Pengiris Keripik 

Mesin pengiris keripik adalah mesin berpenggerak yang mempunyai mata 

pisau yang berfungsi mengiris atau memotong bahan baku keripik menjadi 

irisan yang lebih tipis. Mesin pengiris keripik sangat membantu proses 

produksi keripik. Mesin pengiris keripik ini memangkas waktu produksi lebih 

banyak dibandingkan melakukan pengirisan secara manual. Pengoperasian 

mesin pengiris keripik  ini sangat mudah dan dapat dioperasikan oleh siapa 

saja. Untuk memproduksi keripik dengan waktu yang singkat, maka mesin 

pengiris keripik ini sangat cocok untuk pengusaha keripik rumahan atau home 

industri (Suherman, 2021). 

 

 Adapun beberapa jenis alat pengiris bahan baku keripik adalah sebagai 

berikut : 

 

https://www.beritafakta.id/
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2.3.1 Alat Pengiris Keripik Sederhana 

Alat pengiris bahan baku keripik ini terbuat dari papan kayu yang 

terdapat mata pisau ditengahnya. Cara kerja alat ini yaitu bahan baku 

keripik didorong secara manual kearah mata pisau yang berada diatas 

papan dan hasil irisan tersebut akan masuk kedalam wadah yang sudah 

disediakan. Pada gambar 2.6 dapat dilihat gambar dari alat pengiris 

keripik sederhana. 

 

 

Gambar 2.6 Alat pengiris keripik sederhana 

https://www.pengiriskeripik.com  

 

2.3.2 Alat Pengiris Keripik Manual 

Alat pengiris bahan baku keripik ini menggunakan penggerak manual 

tetapi mempunyai lebih dari satu mata pisau. Alat ini digerakkan  

dengan cara memutar handle sehingga mata pisau tersebut berputar dan 

mulai mengiris bahan baku keripik. Alat ini lebih efisien dibandingkan 

dengan alat pengiris sederhana yang membutuhkan waktu pengirisan 

lebih lama. Pada gambar 2.7 dapat dilihat gambar dari alat pengiris 

keripik manual. 

https://www.pengiriskeripik.com/
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Gambar 2.7 Alat Pengiris Keripik Manual 

https://www.grahamesin.com 

 

2.3.3 Mesin Pengiris Keripik Dengan Motor Penggerak 

Seiring berjalannya waktu  maka munculah mesin pengiris bahan baku 

keripik dengan penggerak motor. Mesin pengiris ini cara kerjanya 

hampir sama dengan alat pengiris manual, tetapi pada mesin pengiris ini 

mata pisau digerakkan menggunakan motor penggerak. Kecepatan 

putaran pada mesin ini lebih cepat dibandingkan dengan alat pengiris 

secara manual maka hasil pengirisan memerlukan waktu yang lebih 

sedikit. Pada gambar 2.8 dapat dilihat gambar dari mesin pengiris 

keripik dengan penggerak motor listrik. 

 

Gambar 2.8 Mesin Pengiris Keripik Dengan Penggerak Motor 

https://www.grahamesin.com/
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2.4 Komponen Pada Mesin Pengiris Keripik 

Adapun komponen-komponen yang terdapat pada mesin pengiris keripik ini 

adalah sebagai berikut; 

2.4.1 Besi Siku 

 

Gambar 2.9 Besi Siku 

https://www.klopmart.com 

 

Pada gambar 2.9 menunjukkan gambar dari besi siku. Besi siku terdiri 

dari material logam yang berbentuk dua garis tegak lurus atau siku 

dengan sudut 90 derajat atau menyerupai segitiga siku-siku namun satu 

sisinya tidak ditutup. Penggunaan besi siku dalam konstruksi sudah 

menjadi hal yang wajar karena besi siku ini memiliki kekuatan dan 

ketahanan yang baik. Beberapa penggunaan besi siku di lingkungan 

rumah tinggal dan bangunan komersial, antara lain untuk pagar, 

gerbang, dan konstruksi tangga, konstruksi menara/penyangga tangki 

air, rangka pintu dan jendela, rangka rak etalase, dan sebagainya. 

Ketebalannya berada pada kisaran 1,4 mm hingga 3,4 mm. Akan 

berbeda-beda, tergantung pada ukuran tiap penampang yang ada. Besi 

siku tergolong cukup kokoh jika dimanfaatkan untuk berbagai macam 

kontruksi umum. Dari segi daya tahan, besi siku juga relatif tahan lama, 

tahan terhadap karat dan anti rayap. 

 

 

 

 

https://www.klopmart.com/
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2.4.2 Motor Listrik 

 

Gambar 2.10 Motor Listrik 

https://www.niagamas.com 

 

Pada gambar 2.10 menunjukkan gambar dari motor listrik. Motor listrik 

adalah suatu mesin yang menggunakan energi listrik untuk 

menghasilkan energi mekanis atau gerak. Pada motor listrik terdapat 

poros yang dapat berputar untuk menyalurkan energi gerak yang 

dihasilkan. Putaran yang dihasilkan motor listrik juga berbeda-beda 

sesuai dengan spesifikasi motor listrik itu sendiri. Motor listrik dapat 

ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, 

pompa air, penyedot debu. dan masih banyak lagi. 

 

2.4.3 Mata Pisau 

 

 

Gambar 2.11 Mata pisau 

https://www.biggo.id 

 Mata pisau adalah alat yang berfungsi untuk mengiris atau memotong 

https://www.niagamas.com/
https://www.biggo.id/
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sebuah benda menjadi bagian yang lebih tipis atau kecil. Pada gambar 

2.11 dapat dilihat gambar dari mata pisau. Ketajaman mata pisau saat 

melakukan memotongan sangatlah penting untuk mendapatkan hasil 

potongan yang baik dan rapi. Mata pisau dapat ditajamkan 

menggunakan batu gerinda atau batu asah. Mata pisau biasanya dibuat 

menggunakan stainless, besi maupun baja. Pada mesin pengiris keripik 

mata pisau yang digunakan yaitu mata pisau dari plat besi. Mata pisau 

dari plat besi dengan ketebalan 2-3mm ini mampu memotong berbagai 

jenis bahan baku keripik. Kelemahan mata pisau yang terbuat dari plat 

besi ini yaitu mudah berkarat. Oleh sebab itu, mata pisau yang terbuat 

dari plat besi harus dilakukan perawatan atau pengasahan dengan rutin. 

Dengan melakukan pengasahan pada mata pisau yang terbuat dari plat 

besi maka akan mengurangi pengaratan dan menjaga ketajaman mata 

pisau tersebut. 

 

2.4.4 Sambungan As Motor Listrik  

 

 

Gambar 2.12 Sambungan as motor listrik 

https://www.biggo.id 

Pada pengunci pada as motor listrik biasanya menggunakan spy. Maka 

diperlukan adaptor tambahan untuk mengunci piringan mata pisau 

dengan kuat. Pada gambar 2.12 dapat dilihat gambar dari adaptor atau 

https://www.biggo.id/
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sambungan as. Sambungan as ini terbuat dari bahan besi yang berfungsi 

untuk mengunci piringan mata pisau dengan menggunakan mur. Cara 

memasang sambungan ini dengan cara memasukan as motor listrik ke 

dalam lobang adaptor dengan ukuran yang sama. Lalu melakukan 

penguncian pada as mengunakan baut maka adaptor dan as akan 

terpasang kuat dan tidak mudah lepas. 

 

2.4.5 Plat Besi 

 

Plat besi merupakan material plat yang berupa lembaran yang dipakai 

sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai macam peralatan dan 

perlengkapan untuk kebutuhan industri seperti mesin, badan atau body 

kendaraan, dan juga banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

kebutuhan peralatan rumah tangga. Plat besi  ini adalah lembaran plat 

yang ringan dan kuat. Plat besi memiliki sifat tidak mudah terbakar dan 

tahan terhadap segala jenis cuaca. Plat jenis ini sendiri mudah ditekuk 

sehingga banyak dipakai untuk bidang industri. 

 

Gambar 2.13 Plat Besi 

https://www.betonbesibaja.com 

 

Pada gambar 2.13 dapat dilihat gambar dari plat besi. Dalam pembuatan 

mesin pengiris keripik plat besi digunakan untuk membuat piringan 

mata pisau dan penutup bagian samping mesin. Plat besi yang dipilih 

https://www.betonbesibaja.com/
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dalam pembuatan mesin pengiris kripik ini berjenis plat besi anti karat 

agar irisan yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik. 

 

2.4.6 Baut dan Mur 

 

Gambar 2.14 Baut dan mur 

https://www.motorplus-online.com 

 

Mur dan baut merupakan suatu komponen pengikat atau alat bantu 

penyambungan suatu benda. Baut memiliki bentuk seperti batang besi 

yang berulir. Sedangkan mur berbentuk segi enam yang ditengahnya 

terdapat lubang ulir sebagai pengunci antara baut dengan suatu benda. 

Pada gambar 2.14 dapat dilihat gambar dari mur dan baut. Mur dan baut 

digunakan pada mesin pengiris keripik pada setiap sambungan antara 

komponen, bertujuan untuk dapat dilakukannya perawatan pada 

komponen mesin. Pada mesin pengiris keripik baut digunakan untuk 

memasang cover penutup, mengunci as piringan pisau, mengunci pisau 

pengiris, dan dudukan mesin dinamo (Venditias Yudha, 2020).

https://www.motorplus-online.com/


 

 

 

BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

 

 

3.1 Waktu Dan Tempat 

 

Adapun tempat pelaksanaan dilakukan pembuatan dan pengujian mesin 

pengiris keripik adalah sebagai berikut : 

 

Pembuatan dan pengujian mesin pengiris keripik dilakukan  di JL. Padat 

Karya Sinar Harapan Kecamatan Rajabasa Jaya Bandar Lampung pada 

tanggal 13 Mei 2022 sampai 2 Juni 2022. 

 

3.2 Perancangan Dan Gambar Skematik Mesin Pengiris Keripik 

 

Dalam proses pembuatan mesin pengiris keripik ini perlu mempertimbangkan 

beberapa aspek seperti ekonomis dan efisensi dari mesin pengiris keripik ini 

sendiri. Mesin pengiris keripik ini dibuat bertujuan  untuk membantu 

memudahkan industri kecil atau home industry dalam melakukan proses 

produksi berbagai macam keripik agar lebih cepat dan efisien untuk 

memenuhi permintaan pasar keripik tersebut. 

 

1. Gambar skematik tampak depan 

 

Gambar tampak depan dapat dilihat pada gambar 3.1, terdapat beberapa 

komponen seperti cover penutup bagian depan untuk menutup bagian 

piringan mata pisau dan rangka kaki besi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skematik tampak depan 
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Tabel 3.1 Spesifikasi gambar skematik tampak depan 

Panjang 

 Luar 

Panjang 

Dalam  

Lebar 

 Tiang 

Tinggi  

Alat 

460mm 400mm 30mm 550mm 

 

2. Gambar Skematik Tampak Atas 

 

Gambar tampak atas dapat dilihat pada gambar 3.2, terdapat komponen 

yang dapat dilihat seperti motor penggerak, tabung pengirisan, corong  

masuk bahan baku keripik dan rangka dudukan motor penggerak. 

 

Gambar 3.2 Skematik Tampak Atas 

 

Bagian bawah yang terdapat pada gambar yaitu bagian tabung pengirisan, 

bahan baku yang akan dilakukan pengirisan dimasukan melalui corong 

yang berada pada tabung pengirisan. Sedangkan bagian atas pada gambar 

merupakan dudukan motor penggerak dan motor penggerak itu sendiri. 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi gambar skematik tampak atas 

 

Panjang 

Rangka 

Luar 

Panjang 

Rangka 

Dalam 

Lebar 

Rangka 

Luar 

Lebar 

Rangka 

Dalam 

Lebar 

Dudukan 

Motor 

Diameter 

Corong 

Masuk  

Panjang 

Tabung 

Pengiris 

460mm 400mm 250mm 190mm 120mm 76mm 460mm 
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3. Gambar Skematik Tampak Samping 

 

Pada bagian mesin pengiris keripik tampak samping dapat dilihat bentuk 

dari rangka dudukan motor penggerak, letak motor penggerak dan cover 

penutup tabung pengiris pada bagian samping. 

 

Gambar 3.3 Skematik Tampak Dari Samping 

 

Pada gambar 3.3 dapat dilihat gambar skematik tampak samping, posisi  

motor penggerak sejajar dengan corong masuk pengirisan.  

 

Tabel 3.3 Spesifikasi Gambar Skematik Tampak Samping 

 

Lebar Tabung 

Pengiris 

Lebar Mesin 

Pengiris Keripik 

150mm 400mm 

 

 

3.3 Langkah-langkah Pembuatan Mesin Pengiris Keripik 
 

Adapun langkah-langkah pada proses pembuatan mesin pengiris keripik ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Memotong besi siku menggunakan gerinda tangan dengan panjang 

potongan yang sesuai pada gambar rancangan. 
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3. Mengelas besi siku yang sudah dipotong menjadi rangka dudukan motor 

listrik. 

4. Membersihkan dan meratakan hasil pengelasan menggunakan gerinda. 

5. Membuat piringan  tempat mata pisau berada  menggunakan plat besi yang 

sudah dipotong menjadi bentuk lingkaran. 

6. Membuat lubang pada bagian bawah mata pisau sebagai lubang hasil 

pengirisan. 

7. Membuat mata pisau menggunakan plat besi dan mengasah mata pisau 

sampai mata pisau tajam. 

8. Memasang mata pisau pada piringan plat besi  menggunakan baut dan mur 

hingga mata pisau terpasang dengan kuat pada piringan.. 

9. Melakukan pengeboran pada  rangka besi untuk membuat lubang baut 

dudukan motor listrik. 

10. Membuat dan memasang cover bagian belakang dengan cara membautnya 

pada rangka besi. 

11. Melubangi cover sebagai tempat corong masuknya bahan baku keripik. 

12. Memasang plat yang sudah dibulatkan sebagai corong masuknya bahan 

baku keripik. 

13. Memasang piringan pisau pada motor listrik kemudian mengencangkan 

mur serta ring sebagai pengunci piringan pisau pada as motor listrik. 

14. Membuat cover atas dan samping menggunakan plat stainles hingga 

menutupi piringan pisau. 

15. Menutup bagian depan piringan pisau dengan triplek sesuai dengan ukuran 

mesin tersebut. 

16. Melakukan tes pada mesin pengiris keripik. 

17. Melakukan pengecetan pada rangka dan cover mesin pengiris. 

 

 

3.4 Alat Dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan pengujian mesin 

pengiris keripik ialah sebagai berikut 
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1. Alat-alat yang digunakan pada saat pengujian 

a. Mesin pengiris keripik 

Mesin pengiris keripik berfungsi untuk mengiris berbagai macam 

bahan baku pembuatan keripik menjadi irisan yang lebih tipis dan 

kecil. Gambar mesin pengiris keripik dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Mesin pengiris keripik 

 

b. Pisau dapur 

Pisau dapur digunakan untuk mengupas bahan-bahan yang akan 

dilakukan pengirisan. Karena biasanya bahan yang digunakan kulitnya 

tebal dan juga kotor maka bahan baku keripik harus dikupas dan di 

bersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengirisan. Gambar 

pisau dapur dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Pisau Dapur 
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c. Timbangan 

Timbangan digunakan untuk menimbang berat bahan baku yang akan 

dilakukan pengujian maupun sesudah dilakukan pengujian. Tujuannya 

untuk mengetahui bobot sebelum pengirisan dan sesudah. Timbangan 

yang digunakan untuk pengujian merupakan timbangan manual  atau 

analog. Gambar timbangan analog dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Timbangan 

 

d. Baskom 

Pada pengujian mesin pengiris keripik ini baskom diperlukan untuk 

wadah hasil irisan keripik,  besar baskom yang digunakan disesuaikan 

dengan banyaknya bahan baku yang akan diuji. Gambar baskom dapat 

dilihat pada gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 Baskom 



 

23 
 

e. Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu pengirisan atau waktu 

pemakanan berbagai macam bahan baku yang berbeda saat dilakukan 

pengujian pada mesin pengiris keripik ini. Gambar stopwatch dapat 

dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 stopwatch 

 

f. Alat pengiris keripik manual 

Alat pengiris keripik manual ini digunakan untuk mengiris bahan baku 

keripik dengan cara mendorong bahan baku hingga teriris mata pisau. 

Alat pengiris keripik manual ini digunakan untuk mengetahui 

perbandingan waktu yang dibutuhkan antara manual dengan 

menggunakan mesin. Gambar alat pengiris keripik manual dapat 

dilihat pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Alat pengiris keripik manual 
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2. Bahan-bahan yang digunakan pada pengujian mesin pengiris keripik 

Adapun bahan-bahan yang akan diuji menggunakan mesin pengiris keripik 

ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pisang 

Buah pisang sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan keripik. 

Tidak semua pisang dapat dijadikan keripik karena memiliki tekstur 

yang lembek. Salah satu buah pisang yang dapat dijadikan keripik 

yaitu pisang kepok. Pada pengujian mesin pengiris keripik ini 

menggunakan bahan baku buah pisang kepok dengan berat 500gr 

dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Pisang kepok 500gr 

b. Ubi jalar 

Ubi jalar adalah salah satu ubi yang dapat digunakan untuk bahan 

baku keripik. Pada pengujian kali ini menggunakan ubi jalar dengan 

berat 500gr dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 ubi jalar 500gr 
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c. Kentang 

Keripik kentang adalah salah satu makanan yang sangat digemari 

karena kentang bila dijadikan keripik mempunyai kerenyahan yang 

berbeda dari keripik-keripik lainnya. Pada pengujian ini menggunakan 

bahan baku kentang dengan berat 500gr dapat dilihat pada gambar 

3.12. 

 

Gambar 3.12 Kentang 500gr 

 

3.5  Prosedur Pengujian 

 

Adapun prosedur dari pengujian pada proses pengujian mesi pengiris keripik 

ini ialah sebagai berikut: 

1. Menempatkan mesin pengiris ke tempat yang           lebih luas 

2. Menyiapkan alat-alat yang akan digunakan pada saat pengujian. 

3. Menyiapkan bahan baku yang akan dijadikan  keripik. 

4. Menyiapkan pisau untuk mengupas bahan baku keripik. 

5. Mengupas bahan-bahan yang akan diuji. 

6. Mencuci bahan sebelum dilakukan pengirisan. 

7. Menimbang setiap bahan baku seberat 500gr sebelum dilakukan 

pengujian. 

8. Menyiapkan baskom atau wadah untuk tempat hasil pengirisan. 

9. Melakukan pengirisan menggunakan alat iris manual dan menghidupkan 

stopwatch untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan. 
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10. Mencatat waktu pengirisan dengan cara manual pada setiap bahan baku 

yang diuji. 

11. Menghidupkan mesin dengan menekan tombol on pada motor penggerak. 

12. Menyiapkan stopwatch  untuk menghitung waktu pengirisan pada setiap 

bahan baku yang berbeda. 

13. Memasukan bahan baku pisang ke lubang pengirisan dan menghidupkan 

stopwatch untuk mngetahui waktu pengirisan. 

14. Menimbang  kembali hasil irisan keripik. 

15. Mencatat data yang didapatkan dari pengujian. 

16. Mengulang setiap langkah-langkah pada saat pengujian menggunakan 

bahan baku ubi jalar dan kentang 

17. Sesudah melakukan pengujian selanjutnya mematikan mesin dengan 

menekan tombol off pada motor penggerak. 

18. Membersihkan  mesin pengiris keripik setelah selesai proses pengujian. 
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3.6 Diagram Alur Pembuatan Dan Pengujian Mesin Pengiris Keripik 

 

Adapun proses pembuatan laporan tugas akhir ini terlampir pada diagram alur  

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Diagram Alur Pelaksanaan Tugas Akhir

Perancangan Mesin Pengiris 

Keripik 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembuatan Kerangka Mesin Pengiris 

Keripik 

Perakitan Mesin Pengiris Keripik 

Pengujian Mesin Pengiris 

Keripik 

  Pembuatan  Laporan 

MULAI 

SELESAI 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat pada pengujian mesin pengiris keripik ini 

adalah  sebagai berikut : 

1. Prinsip kerja dari mesin pengiris keripik ini adalah bahan baku yang 

dimasukkan melalui corong akan teriris oleh mata pisau dari posisi atas 

bahan baku dan hasil irisannya pun akan masuk kedalam wadah yang 

sudah disediakan dengan ketebalan irisan sekitar 1,5mm. 

2. Setiap bahan baku yang berbeda dilakukan pengirisan maka akan 

memiliki waktu pengirisan yang berbeda juga walaupun memiliki berat 

yang sama. 

3. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengirisan 500gr pisang yaitu 

40 detik memakai mesin pengiris keripik dan 3 menit 50 detik secara 

manual, 500gr ubi jalar yaitu 25 detik memakai mesin pengiris keripik 

dan 2 menit 45 detik secara manual, dan kentang yaitu 29 detik memakai 

mesin pengiris keripik dan 3 menit 5 detik secara manual. 

4. Mesin pengiris bahan baku keripik ini sangat cocok dilakukan pengirisan 

menggunakan bahan baku kentang karena persentase kerusakan yang 

dihasilkan yaitu 0%. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran yang didapat pada pengujian mesin pengiris keripik ini adalah 

sebagai    berikut: 
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1. Sebaiknya setiap komponen mesin pengiris bahan baku keripik ini dibuat 

dengan material stainless agar lebih aman dari korosi dan memiliki daya 

tahan yang baik. 

2. Pisang kurang cocok dilakukan pengirisan menggunakan mesin ini karena 

biasanya pisang dipotong secara memanjang, maka disarankan dapat 

menggunakan alat yang lain. 

3. Pemilihan bahan baku keripik harus dilakukan dengan baik agar hasil 

irisan yang didapatkan juga baik untuk menghasilkan keripik yang 

berkualitas. 

4. Pada saat pengoperasian mesin pengiris keripik ini harus memperhatikan 

keselamatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 
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