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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia dapat menghasilkan banyak hasil pertanian seperti padi-padian, 

pada tahun 2011 Indonesia memperoleh 17,64 juta ton jagung, 65,76 juta ton 

beras dan 851.290 ton kedelai (BPS, 2011). Saat memanen hasil pertanian, hasil 

gabah yang lebih tinggi juga harus diimbangi dengan sektor teknologi maju untuk 

mengatasinya. Dengan perkembangan teknologi terkini dibidang pertanian maka 

memiliki berbagai mesin penunjang kegiatan pasca panen jagung, seperti 

pemanenan, perontokan, pengangkutan, penjemuran, pembersihan dan 

penyimpanan. Petani biasanya masih menggunakan cara konvensional atau 

manual untuk pengangkutan dan pengemasan. Dengan perkembangan teknologi 

saat ini, maka diperlukan peningkatan efisiensi proses, yaitu melalui penggunaan 

peralatan dan sistem mekanik. Proses produksi dengan menggunakan peralatan 

mesin mekanik merupakan proses pemindahan material. Salah satu alat yang 

dibutuhkan adalah pneumatic conveying. 

Jagung merupakan komoditas terpenting kedua tanaman pangan Indonesia 

setelah padi. Namun, selama perkembangan pesat peternakan, jagung merupakan 

komponen utama pakan ternak (terhitung 60%). Indonesia membutuhkan lebih 

dari 55% jagung untuk pakan ternak, tetapi hanya 30% untuk konsumsi pangan, 

sebagian digunakan sebagai bahan baku industri lainnya dan benih. Sebab, jagung 

sebenarnya telah berubah dari bahan pangan menjadi bahan baku 

industri.(Kasryno et al, 2005). 

Sektor pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai 

mata pencaharian menumbuhkan berbagai jenis tanaman, seperti jagung sebagai 

tanaman pangan. Bahan baku utama pakan ayam adalah jagung. Hal ini terlihat 

dari pakan ternak yang digunakan masyarakat semakin banyak dibutuhkan jagung 

sehingga petani harus memperoleh produksi jagung yang lebih banyak. Saat ini, 

cara tradisional atau manual digunakan untuk mengangkut hasil panen dari tempat 

penampungan ke mesin penggilingan atau pengemas, yang tentunya 
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membutuhkan banyak tenaga dari para petani. Oleh karena itu, Peru mencari 

alternatif dalam pengangkutan biji jagung. 

Pneumatic Conveying merupakan salah satu dari alat pemindah bahan. 

Sistem pneumatic conveying dapat diartikan sebagai suatu proses yang mana 

bahan curah akan dialirkan atau dipindahkan menggunakan aliran gas/angin 

sebagai tenaga pengangkut dari satu tempat atau lebih ke satu atau banyak lagi 

tempat (Bhatia, 1986). Perdana (2009) menyatakan bahwa pneumatic conveying 

banyak diterapkan pada bermacam jenis industria seperti contoh: industri 

makanan dan minuman, pengolahan plastik, kimia, farmasi, dan semen. 

Pneumatic conveying mempunyai tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan 

dengan macam-macam alat pengangkut yang lainnya (Perdana, 2009). 

Ghafori, dkk (2011) melakukan penelitian pneumatic conveying untuk 

pemindahan biji jagung dan gandum, menggunakan jenis hisap, mengukur 

penurunan tekanan serta konsumsi daya dengan variasi kecepatan udara. Ghafori, 

dkk (2011) menjelaskan bahwa kerusakan mekanis biji meningkat secara linier 

ketika kecepatan udara meningkat. Kecepatan udara merupakan faktor penting 

dalam penentuan konsumsi daya dan kerusakan mekanis pada biji. Kecepatan 

udara dalam pengangkutan pneumatic harus dikurangi selama kapasitas 

pengangkutan dapat diterima. 

Syahna, dan Priambodo (2018) melakukan penelitian tentang pengangkut 

pneumatic pada small adsober sphere shutdown system untuk pemadam kedua 

reaktor daya eksperimental (RDE). Pada penelitian ini parameter-parameter yang 

berpengaruh pada sistem pengangku peneumatik adalah durasi pemindahan dan 

diameter pipa. Di samping itu, penurunan tekanan terjadi karena gesekan antar 

pipa dan gas helium. 

Satria dkk, (2017) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

penggunaan pneumatic conveying di berbagai dunia industri adalah perawatan 

yang murah, konsumsi daya yang minim, dan fleksibilitas dalam 

penggangkutannya. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu penelitian lebih lanjut 

melalui pengembangan dan pembuatan mesin pneumatic conveying untuk biji 

jagung dengan kapasitas 200kg/jam. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dihadapi adalah: 

a. Bagaimana pembuatan Mesin Pneumatic Conveying untuk 

pemindahan biji jagung kapasitas 200 kg/jam? 

b. Bagaimana tahap-tahap dan cara pembuatan Mesin Pneumatic 

Conveying untuk pemindahan biji jagung kapasitas 200 kg/jam. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Agar tidak memperluas masalah penelitian dan dapat mencapai sasaran, 

maka masalah yang perlu dibatasi adalah sebagai berikut: 

a. Material yang dipindahkan adalah biji jagung kering. 

b. Sistem pemindahannya menggunakan udara bertekanan dari 

kompresor. 

c. Sistem pengumpanannya menggunakan Rotary valve. 

d. Pembuatan  mesin meliputi komponen Rangka, hopper input, hopper 

output, body rotary valve, rotor, tutup body rotary valve, ventury, 

nozzle, sambungan pipa, flange sambungan pipa, katup keluaran. 

e. Jarak pemindahan sepanjang 6 meter di dalam pipa akilik. 

 

1.4.  Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat mesin pneumatic 

conveying untuk pemindahan biji jagung yang mampu memindahkan biji 

jagung dengan kapasitas 200 kg/jam. 

 

1.5.  Manfaat  

 

Adapun manfaat dari pembuatan Mesin Pneumatic Conveying untuk 

pemindahan biji jagung adalah sebagai berikut :  

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang 

manufaktur.  

2. Mengetahui prinsip kerja dari sistem Pneumatic Conveying 
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3. Masyarakat dapat menggunakan produk dari mesin  Pneumatic Conveying 

yang mempunyai karakter yang baik, sederhana, mudah pada 

operasionanya dan harga yang lebih dijangkau. 


