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ABSTRAK 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan hak 

untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi bagi seluruh mahluk hidup 

sebagaimana tertuis dalam pasal 27 UUD 1945 dan tertulis dalam Deklarasi roma 

(1996) yang menyatakan hak asasi makhluk hidup membutuhkan pangan dan 

mendapatkan pangan. Tidak terlepas dari kebutuhan pangan, Susu adalah cairan bergizi 

berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia yang salahsatunya adalah 

sapi menyebabkan kebutuhan susu di Indonesia sangat besar.Penghasil susu itu sendiri 

adalah sapi perah yang pada dasarnya membutuhkan makanan pokok berupa rumput 

gajah yang dijadikan sebagai makanan pokok walaupun banyak jenis pakan yag lainya 

selain rumput gajah yang dicacah. Jumlah populasi sapi perah khususnya di Jawa 

Tengah pada tahun 2015 adalah 122.568 ekor. Disamping itu, kebutuhan listrik nasional 

oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) masih belum mencukupi terutama dirasakan oleh 

masyarakat pinggiran maka banyak peternak yang juga menggunakan alternatif 

pembangkit listrik mandiri seperti gense,. Berternak sapi dalam pengadaan dan persiaan 

pangan yang tentunya secara kontinu dan struktur dari rumput gajah yang keras dan 

berserat membuat persiapan pangan menjadi terkendala pada pencacaan menggunakan 

sabit yang panjang hasil cacahan rata-rata 30 cm, dimaksudkan untuk memudaahkan 

dalam proses pencernaan sapi. Dari hal ini, peneliti merancangkan dan membuat alat 

pencacah rumput dan generator listrik dengan menggunakan metode reverse 

engineering yang bertujuan untuk membantu memudahkan dalam persiapan pakan 

ternak sapi perah. Membantu pengguna mesin pencacah rumput dengan proses 

pencacahan yang lebih mudah dan membantu proses persiapan pakan dengan 

penambahan generator pembangkit listrik.Tahapan reverse engineering yaitu 

pembongkaran produk untuk mencari dimensi dan ukuran dari mesin pencacah rumput 

yang ada di pasaran, penggabungan komponen, benchmarking, penentuan desain dan 

pembuatan mesin pencacah rumput yang juga menghasilkan listrik.Dari penelitian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mesin pencacah rumput memiliki daya yang cukup 

untuk menggerakkan pisau pemotong dan generator sekaligus sehingga dapat digunakan 

untuk memcacah dan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. 

 

Kata Kunci: Generator, Mesin Pencacah Rumput, Reverse Engineering 

 

ABSTRACT 

 

Food is a basic human need that must be met at all times and to obtain food is one of the 

rights of every living being as tertuis in Article 27 UUD 1945 and written in the 

Declaration of roma (1996) which states rights living things need food and get food , 

Not in spite of the need for food, milk is nutritious white liquid produced by the 
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mammary glands of mammals which one of them is the cause of dairy cows in 

Indonesia is very large. Producing milk itself is a dairy which basically requires a staple 

food in the form of elephant grass that is used as a staple food even though many other 

types of feed Yag enumerated besides grass. Total population of dairy cows, especially 

in Central Java in 2015 was 122 568 birds. In addition, the national electricity demand 

by PLN (State Electricity Company) is still inadequate especially in rural communities 

felt by the many farmers who also use a standalone alternative power generation as 

gense ,. Beef cattle in procurement and persiaan food must continuously and structures 

of elephant grass make hard and fibrous food preparation became mired in a long 

crescent pencacaan using the results of counts an average of 30 cm, is intended to 

facilitate the digestive process of cows. From this, researchers design and create grass 

count tool and electric generator using reverse engineering method that aims to help 

facilitate the preparation of animal feed dairy cows. Help users thrasher grass with the 

counting process easier and help the process of preparation of feed with the addition of 

power generators. Stages of reverse engineering that is dismantling the products to find 

the dimensions and sizes of thrasher grass on the market, combining components, 

benchmarking, determining the design and manufacture of a thrasher grass which also 

produces electricity. From the research conducted, it can be concluded that the thrasher 

grass has enough power to drive the cutting blades and the generator at the same time so 

that it can be used for chopping and drive a generator to produce electricity. 

 

Keyword: Counting machines Grass, Generator, Reverse Engineering 

 

1. PENDAHULUAN 
 Kebutuhan dasar manusia pada umumnya adalah pangan seperti yang terulis 

pada pasal 27 UUD 1945 dan tertulis dalam Deklarasi roma (1996) yang menyatakan 

hak asasi makhluk hidup membutuhkan pangan dan mendapatkan pangan. Tidak 

terlepas dari pangan adalah susu  yang merupakan kelenjar mamalia seperti sapi, dalam 

setiap 100 gram susu sapi terkandung 70.5 kilo kalori, 3.4 gram protein, 3.7 gram 

lemak, dan nutrisi lainya seperti vitamin B2, A, protein, dan asam amino lainya yang 

mempunyai prosentase penyerapan terhadap tubuh sebesar 98 % - 100%.Disamping itu, 

kebutuhan listrik nasional oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) masih belum 

mencukupi terutama dirasakan oleh masyarakat pinggiran menyebabkan masyarakat 

beralih menggunakan genset. 

 Sapi itu sendiri memiliki makanan pokok berupa rumputgajah, dalam proses 

pencernaan perlu dibantu dengan pencacahan. Sedangkan pencacahan masih 

menggunakan sabit yang memiliki tingkan konsekuensi rendah pada hasil cacahan. Rata 

– rata seekor sapi membutuhkan rumput 20 kg/hari maka untuk 20 ekor sapi 

membutuhkan rumput sebanyak 400 kg/hari. (Andasuryani, 2009). Nilai ketercernaan 

daun muda rumput gajah diperkirakan mencapai 70%, akan tetapi akan terus menurun 

drastis setara dengan bertambahnya usia (penuaan) hingga 55% dan batang yang keras 

kurang disukai sapi terkecuali batang yang masih muda yang mengandung lebuh banyak 

air. (Agribusines Cooperative, 2005). 

 Dari hal ini, peneliti merancangkan dan membuat alat pencacah rumput dan 

generator listrik dengan menggunakan metode Reverse Engineering. Dengan 

menggunakan metode ini peneliti akan melakukan pembuatan alat tersebut dengan 

fungsi alat yang dibutuhkan. Metode Reverse Engineering ini akan menggamati 

kelebihan dan kekurangan alat yang sudah ada kemudian membandingakan dengan alat 
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yang yang akan dibuat dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekuranganya. 

Dengan alat yang dirancang ini nantinya supaya dapat membantu  mitra untuk 

menghadapi kendala persiapan pakan ternak sapi perah yang lebih efisien dan 

kebutuhan listrik. 

 

1.1 Landasan Teori 

Pengembangan Dan Perancangan Produk 

Menurut Andasuryani dkk (2009), Pengembangan dan perancangan produk 

merupakan bagian pendukung yang penting dalam dunia pertanian dan peternakan, 

terutama dalam perancangan dan inovasi alat bantu yang mendukung dan meringankan 

pekerjaan namun dengan menjadikan kinerja lebih maksimal.  

Pengertian Produk 

Konseptual dari reverse engineering pada dunia industri merupakan suatu langkah 

proses meniru produk yang sudah ada (dari produsen lain) untuk digunakan sebagai 

dasar pembuatan produk baru yang sejenis dengan cara merubah desain, memperkecil 

kelemahan dan meningkatkan keunggulan dari produk pendahulunya (Raja V, 2008) 

Tahapan-tahapan reverse engineering adalah sebagai berikut : 

1.1.1 Kegiatan Pembongkaran Produk 

Pada tahap ini ada beberapa macam hal yang akan dilakukan selain dari 

pembingkaran produk, yaitu untuk mendapatkan data dari produk yang ditiru. 

Antara lain adalah sebagai berikut: 

 Mempelajari dari prinsip kerja mesin dan fungsi dari setiap komponen. 

 Melakukan pengukuran setiap dimensi dari sertiap komponen. Dalam proses 

pengukuran dimensi ada dua metode pegukuran yang sering digunakan, yaitu 

metode kontak dan metode non kontak. 

2.1.1 Kegiatan Penggabungan Komponen 

Penggabungan komponen atau assembling terdiri dari: 

 Menganalisa faktor kemudahan dalam breakdown dan assembling. 

 Melakukan perakitan kembali (assembling part) 

3.1.1 Kegiatan Pembandingan 

Pada kegiatan pembandingan atau sering disebut dengan benchmarking adalah 

proses pembandingan dari beberapa produk yang sejenis mengenai keunggulan dan 

kelemahanya. Kegiatan pembandingan diantaraya: 

 Memilih produk yang sejenis 

 Melakukan pembongkaran produk 

 Pendataan fungsi setiap komponen 

 Pendataan setiap material yang digunakan 

 Pendataan kelemahan dan keunggulan produk 

 Memasukkan semua data yang diperoleh kedalam tabel 

 Melakukan survei pasar dan respon konsumen terhadap produk yang 

bersangkutan 

4.1.1 Proses Desain Produk Baru 

Pada proses pendesainan produk baru penulis menggunakan software solidworks 

karena pada software ini banyak terdapat fitur pendukung untuk melakukan proses 

desain ini. Dikarenakan material dari produk ini adalah besi, jadi penggabungan 

antar komponen banyak menggunakan las dan baut.  
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1.2 Mesin Pencacah Rumput 
Mensin pencacah rumput adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu kinerja 

manusia sepaya lebih ringan dalam pekerjaannya dan meminimalisir biaya dengan cara 

mencacah atau memeotong rumput menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga apabila 

dijadikan makan ternak akan lebih mudah untuk dicerna dan prosentase penyerapan 

nutrisinya lebih maksimal. (Andasuryani, 2009). Mesin pencacah rumput ada 4 bagian 

pokok yaitu kerangka mesin, box cutting, pisau pemotong, dan mesin pemutar. 

1.3 Generator 

Generator set adalah sebuah mesin yang ditemukan oleh dua ilmuwan dunia, yaitu 

Michael Faraday dan Rudolph Diesel. Pada tahun 1831, Faraday menemukan sebuah 

induksi elektromagnetik yang kemudian penemuan ini berkembang menjadi generator 

modern. Sedangkan generator diesel ditemukan oleh Rudolph Diesel yang kemudian ia 

mengeluarkan hak paten atas mesin yang ditemukannya tersebut pada tahun 

1892.(Bimo, 2009). Generator dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu poros pemutar, 

badan utama dan kabel output. 

1.4 Harga Pokok Produksi 
Menurut ahli, harga pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dikeluarkan 

dan digunakan untuk keperluan memperoleh aktiva.(mulyadi, 1993). Harga pokok 

merupakan sebagian dari harga perolehan aktiva yang ditunda pembebanya dimasa yang 

akan datang.(Abdul Halim, 2003) 

1.4.1 Biaya Bahan Baku 

Bahan merpakan benda berwujud yang digunakan untuk membuat barang jadi, bahan 

pasti menjadi bagian yang intrgral, tidak dapat terpisahkan atau menempel menjadi 

barang jadi.  

2.4.1 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga langsung menurut Supriyono (1982) adalah jasa yang diberikkan 

kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan atau diikuti 

jejaknya pada produk tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. 

3.4.1 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan baiya 

tenaga kerja langsung yang dikeluarkan selama proses produksi. 

 

 

2. METODE 

Untuk melakukan penelitian ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti. 

Dari tahapan – tahapan yang dilakukan ini saling terintegrasi satu dengan yang lainya 

yang akan digambarkan sebagai berikut: 

2.1 Identifikasi Permasalahan 

 Studi literatur digunakan sebagai penunjang dalam penyelesaian masalah 

berdasar dari teori yang sesuai untuk melakukan analisa penelitian 

 Studi lapangan untuk mengetahui dan mempelajari mesin  pencacah rumput agar 

bisa direalisasikan. 

2.2 Pengumpulan Data 

 Studi lapangan merupakan sautu teknik pengumpulan data awal dari obyek 

secara langsung dengan cara wawancara, observasi maupun kuisioner. 

 Studi litelaur bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari referensi 

teori yang sesui dengan penelitian guna melakukan analisis terhadap penelitian. 

 



5 
 

2.3 Prosedur Reverse Engineering 

Pada pembuatan mesin pencacah rumput dengan menggunakan metode reverse 

engineerinng ini peneliti menggunakan beberapa tahapan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

 Pembongkaran produk untuk memahami fungsi setiap komponen dan melaukan 

pengukuran setiap dimensi. 

 Prnggabungan komponen ini peneliti berfokus pada sistem pemindahan belt 

untuk mencacah dan generator.\ 

 Benchmarkingbertujuan untuk membandingkan produk yang sudah ada 

dipasaran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanya. 

 Pembuaan konsep desain baru untuk mengapresiasikan ide dan gagasan. 

2.4 Pembuatan Produk 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari reverse engineering yakni perealisasian 

desain yang dibuat menjadi produk nyata yaitu mesin pencacah rumput dengan 

generator. Didalam tahap ini, proses produksi berkolaborasi denga chrsty motor 

desa jetak, kecamatan getasan, kabupaten semarang. 

2.5 Analisa Produk 

Analisa produk bertujuan untuk mengetahui hasil cacahan, torsi yang diperlukan, 

daya yang dihasilkan dan proses pembuatan produk hingga harga pokok 

produksiuntuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk pembuatan mesin pencacah 

ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengumpulan Data 

3.1.1 Analisa Diskriptif Hasil Kuisioner 

Pada tahap ini diberika pada pengguna mesi pencacah rumput yang sudah ada 

dipasaran dan dari pertanyaan yang diajukan mendapatkan hasil berupa analisis 

diskriptif dari jawaban responden yaitu kebutuhan hasil cacahan yang lebih halus dan 

mesin pencacah rumput yang multi fungsi. 

3.1.2 Analisa Diskriptif Hasil Wawancara  

Pada tahap ini dilakukan pada pihak terkait yang memiliki spesialisasi pada bidang 

terkait dan mendapatkan kasil berupainformasi mengenai bahan baku untuk 

kerangka, mesin, pulley, belt, dan generator. Dalam sesi wawancara ini juga 

didapatkan mekanisme penggabungan antar bagian mesin, pisau, dan generator. 

3.2 Tahapan Reverse Engineering 

3.2.1 Disassembly 

Pada tahap ini peneliti melakukan pembongkaran pada produk yang suda ada 

dipasaran, pada tahap ini peneliti berfokus pada dimensi dan ukuran – ukuran dari 

komponen, baik dari ukuran kerangka, ukuran box cutting sampai dengan ukuran 

pisau potongan dari alat yang sudah ada di pasaran. Pengukuran – pengukuran yang 

dilakukan antara lain sebagai berikut: 
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 Disassembly Mesin Pencacah Rumput Yang Ada Dipasaran 

Tabel 1 Dimensi Dan Ukuran Mesin Yag Ada Dipasaran 

 
Sumber : data sekunder yang diolah pada tahun 2016 

 Generator Yang Akan Dijadikan Benchmarking 

Tabel 2 Dimensi, Daya Dan Ukuran Generator Yang ada Dipasaran 

 
Sumber : data sekunder yang diolah pada tahun 2016 

3.2.2 Assembly 

Pada tahapan ini peneliti melakukan penggabungan komponen dari mesin yang akan 

dilakukan benchmarking yaitu mesin pencacah rumput dan generator yang sudah ada 

dipasaran, berikut adalah proses assembly mesin yang sudah ada dipaaran: 

 Assembly Mesin Pencacah Rumput Yang Ada Dipasaran 

Kerangka

Box Cutting Bawah

Box Cutting Atas

AS

Mata Pisau

Pulley AS

Belt

Pulley Mesin

Mesin

1 2 3 4 5 6 7

Mesin 

Pencacah 

Rumput

 
Gambar 1 Bagan Assembly Mesin Pencacah Rumput Yang Ada Dipasaran 

Keterangan : 

 Kerangka diassembly dengan box cutting bawah  

 Kemudian diassembly dengan box cutting atas 

 Kemudian diassembly dengan AS 

 Kemudian diassembly dengan mata pisau 

 Kemudian diassembly dengan pulley AS 

 Kemudian diassembly dengan belt 

 Kemudian dengan pulley mesin 

No Nama Bagian Ukuran cm No Nama Bagian Ukuran cm

1 Tinggi Total 95 13 Tinggi Out Hole 17

2 Panjang Total 70 14 Panjang Out Hole 13

3 Lebar Total 97 15 Tebal Kerangka Utama 0,4

4 Tinggi Kerangka 60 16 Tebal Kerangka Box Cutting 0,2

5 Panjang Kerangka 66 17 Tebal Pisau 0,5

6 Lebar Kerangka 70 18 Panjang Pisau 17

7 Tinggi Box Cutting 33 19 Lebar Pisau 6

8 Panjang Box Cutting 58 20 Diameter Pulley Engine 3"

9 Lebar Box Cutting 13 21 Diameter Pulley AS 7"

10 Tinggi In Hole 13 22 Panjang AS 20

11 Panjang In Hole 44 23 Diameter AS 2,5

12 Lebar In Hole 55

No Nama Bagian Ukuran 

1 Tinggi Total 37 cm 

2 Panjang Total 62 cm 

3 Lebar Total 43 cm 

4 Rpm Mesin Maksimal 4000 rpm 

5 Rpm Dengan Generator 3200 rpm 

6 Daya Yang Dihasilkan 2300 watt 

 



7 
 

 Terahir diassembly dengan mesin 

 Sehingga menjadi sebuah mesin pencacah rumput  

 Assembly Generator Yang Ada Dipasaran 

Generator

Mesin

Generator Set

 
Gambar 2 Bagan Assembly Generator 

Berdasarkan dari hasil pembongkaran mesin menjadi bagian – bagian per part, 

kemudian dilakukan proses assembly yaitu mesin penggerak diassembly dengan 

generator menggunakan pulley  poros. 

3.2.3 Benchmarking  

Pada tahap benchmarking ini peneliti melakukan observasi pada mesin pencacah 

rumput yang ada di pasaran kemmudian alat cacah berupa sabit hingga pada 

generator dan memiliki ide untuk menggabungkan ketiga alat tersebut menjadi satu 

kesatuan dalam mesin pencacah rumput yang memiliki banyak fungsu dan kelebihan. 

Peneliti merancangkan untuk menggunakan mesin pencacah rumut guna 

mempermudah dalam proses pencacahan namun dengan hasil cacahan yang lebih 

halus tetapi juga meiliki kelebihan untuk menghasilkan listrik. 

Mesin Pencacah 

Rumput yang Ada 

Dipasaran

Mesin 

Pencacah 

Rumput Yang 

Juga 

Menghasilkan 

Listrik

Generator Set

Sabit (Alat 

Pencacah Rumput 

Manual)

Mesin 

Pencacah 

Rumput 

Dengan Pisau 

Berlandasan

 
Gambar 3 Flow Diagram Benchmarking 

Berdasarkan pada tahap pembandingan produk, peneliti menemukan 

kelebihan dan kekurangan dari alat yang sudah ada dipasaran dan berdasarkan 

benchmarking ini peneliti menentukan desain baru alat yang akan didesain berupa 

mesin pencacah rumput yang juga dapat menghasilkan listrik dengan menggunakan 

dua bilah mata pisau yang memiliki tambahan hummer pada setiap mata pisau untuk 

mengoptimalkan hasil cacahan yang bilamana terjasi sisa energi untuk mencacah 

rumput akan digunakan untuk memutar generator. 

3.2.4 Desain Mesin Pencacah Rumput 

Pada tahap ini peneliti merancang sebuah mesin pencacah rumput dengan tambahan 

hummer pada mata pisau dari beberapa tahapan reverse engineering sebelumnya 

diimplementasikan dalam bentuk 3D dengan menggunakan software solidworks. 
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 Membuat desain kerangka mesin 

 
Gambar 4 Desain Kerangka Mesin Pencacah Rumput 

 Membuat desain pisaudan hummer pada pisau 

 
Depan             Samping 

Gambar 5 Desain pisau dan hummer pada pisau Tampak Depan Dan Samping 

 Pada tahap desain yang telah dibuat, peneliti menentukan dimensi dan ukuran 

sesuai dengan kebutuhan pengguna yang juga memperhatikan faktor ergonomi 

pada kerangka mesin untuk kenyamanan pengguna serta penentuan ukuran mata 

pisau untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Berikut ukuran dari desai mesin 

pencacah rumpt dengan tambahan generatot yang dirancang oleh peneliti: 

Tabel 3 Dimensi Dan Ukuran Mesin Pencacah Rumput Dengan Tambahan 

Generator 

 
Sumber : data sekunder yang diolah pada tahun 2016 

Setelah dilakukan desain dari mesin pencacah rumput, maa selanjutnya dilakukan 

proses pengujian mesin. Dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 

analisa data sebagai berikut : 

No Nama Bagian Ukuran cm No Nama Bagian Ukuran cm

1 Tinggi Total 110 15 Tebal Kerangka Utama 0,5

2 Panjang Total 120 16 Tebal Kerangka Box Cutting 0,2

3 Lebar Total 50 17 Tebal Pisau 0,8

4 Tinggi Kerangka 78 18 Panjang Pisau 50

5 Panjang Kerangka 67 19 Lebar Pisau 7

6 Lebar Kerangka 50 20 Tebal Hummer 0,5

7 Tinggi Box Cutting 30 21 Panjang Hummer 50

8 Panjang Box Cutting 58 22 Lebar Hummer 5

9 Lebar Box Cutting 12 23 Diameter Pulley Engine 3"

10 Tinggi In Hole 18 24 Diameter Pulley AS 7"

11 Panjang In Hole 29 25 Panjang AS 43

12 Lebar In Hole 30 26 Diameter AS 2,5

13 Tinggi Out Hole 20 27 Lebar Tumpuan Mesin 13

14 Panjang Out Hole 12 28 Lebar Tumpuan Box Cutting 23
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7"

3"

Pulley 1

Pada mesin

Pulley 2

Pada pisau

 
Gambar 6 Skema Torsi Mesin Pencacah Rumput 

 Berdasar gambar 4.8 skema torsi mesin pencacah rumput diatas maka dilakukan 

pengujian torsi maksimum: 

Kapasitas rpm dari mesin adalah 4000 rpm 

Daya dari mesin adalah 5,5 Hp 

Maka torsi maksimum =7,218 lb ft= 9,78 Nm (1 lb ft = 1,3558 Nm) 

 Setelah diketahui torsi maksimum dari mesin yang sebesar 9,78 Nm yang 

dihasilkan pada pisau pencacah. Pertama adalah melakukan perbandingan rpm 

untuk mengetahui rpm yang dihasilkan ileh pulley pada pisau pencacah: 

n1 (rpm pada pulley mesin) = 4000 rpm 

n2 (rpm pada pulley pisau)  = 1716,216 rpm 

D1 (diameter pulley mesin) = 3 inchi = 7,62 cm 

D2 (diameter pulley pisau) = 7 inchi = 17,78 cm 

Panjang pisau ( r )              = 25 cm = 0,25 m 

Putaran rpm pada pulley pisau yang digunakan 1716,216 rpm maka torsi yang 

dihasilkan adalah5,68 Nm, maka daya yang dihasilkan oleh torsi untuk mencacah 

rumput yang digunakan tidak sepenuhnya terpakai, torsi yang terpakai hanya 4,19 

Nm dari torsi maksimum 9,78 Nm dan menghasilkan gaya sebesar 16,79 N maka 

akan dirancang kembali suatu mesin pencacah rumput yang juga dapat 

menghasilkan listrik yaitu dengan penambahan generator yang akan digerakkan 

oleh sisa gaya dari mesin. 

 Pada tahap ini peneliti merancang sebuah mesin pencacah rumput yang juga dapat 

menghasilkan listrik didesain dengan perbedaan pada spesifikasi yang sudah 

dipilih dari beberapa tahapan reverse engineering sebelumnya, dan 

diimplementasikan dalam bentuk 3D dengan menggunakan software solidworks.  

a) Membuat desain kerangka mesin 

 
Gambar 7 Desain Kerangka Mesin 

  Pada tahap desain yang telah dibuat, peneliti menentukan dimensi dan 

ukuran sesuai dengan kebutuhan pengguna yang juga memperhatikan faktor 

ergonomi pada kerangka mesin untuk kenyamanan pengguna serta penentuan 

ukuran mata pisau untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Berdasar dari tabel 4.3 
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Dimensi dan Ukuran Mesin Pencacah Rumput ini dilakukan penambahan. Berikut 

penambahan ukuran dari desain mesin pencacah rumpt yang juga dapat 

menghasilkan listrik yang dirancang oleh peneliti: 

Tabel 4 Penambahan Dimensi Dan Ukuran Mesin Pencacah Rumput Dengan 

Tambahan Generator 

No Nama Bagian Ukuran cm 

1 Panjang total  120 

2 Diameter Pulley Generator 3" 

3 Panjang Kerangka Generator 54 

4 Lebar Tumpuan Generator 23 

Berdasar dari desain mesin pencacah rumput yang  aru ini, dilakukan 

pengujian – pengujian. Dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 

analisa data sebagai berikut : 

7"

3"

Pulley 1

Pada mesin

Pulley 2

Pada pisau

3"

Pulley 3

Pada generator  
Gambar 8 Skema Torsi Dengan Penambahan Generator 

Daya yang dihasilkan mesin    = 5,5 Hp 

Diameter pulley mesin (D1)    = 3 inchi = 7,62 cm 

Diameter pulley pisau (D2)     = 7 inchi = 17,78cm 

Panjang lengan gaya (pisau)    = 25 cm = 0,25 m 

Putaran rpm mesin (pulley 1)  = 4000 rpm 

Putaran rpm pisau (pulley 2)   = 1614,87 rpm 

Putaran rpm generator (pulley 3)   = 2385,13 rpm 

Berdasarkan dari data analisa diatas dapat dilakukan analisa berikutnya yaitu analisa 

torsi yang digunakan pada pulley pisau sebesar 3,95 Nm dan pada Generator adalah 

8,56 Nm.Setelah diketahui torsi maka dilakukan analisa selanjutnya yaitu analisa daya 

yang dihasilkan 1260watt. Jadi mesin dengan rancangan baru dinyatakan mampu dan 

dapat memenuhi kebutuhan sehingga desain mesin rancangan dengan penambahan 

generator akan direaliasaikan. 

3.2.5 Pembuatan Mesin Pencacah Rumput Yang Sekaligus Menghasilkan Listrik 

Pada tahap ini penelitian dalam pembuatan atau perealisasian alat bantu berupa 

mesin pencacah rumput dilakukan dibengkel christy motor Jl. Merbabu raya II. Boyolali 

– Magelang KM 7.  

  Mombuat pola kerangka untuk penggabungan mesin pemutar dengan poros 

pemutar pisau dan peletakan generator. 

 Pemotongan bahan baku besi siku 5x5 cm SNI dengan mesin pemotong 

menggunakan tools resibon potong untuk pembuatan masing – masing dari 

komponen kerangka mesin pencacah rumput. 

 Penggabungan kerangka menggunakan las listrik dengan dioda las RD26 2,6 mm. 
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 Membuat pola pada besi pelat dengan ketebalan 2 mm untuk pembuatan box 

cutting dengan menggunakan jangka hand made kemudian dilakukan 

pemotongan. 

 Penggabungan bagian box cutting menggunakan las listrik dengan dioda las RD26 

2,6 mm. 

 Membuat pola pada silinder 1” untuk pembuatan AS pemutar pisau, solinder 0,3” 

untuk AS engsel dan silinder pipa 0,4” untuk pengait engsel kemudian dilakukan 

pemotongan silinder menggunakan mittersaw dengan tools resibon potong 14”. 

 Membuat pola landasan pisau beserta pisau pemotong kemudian dilakukan 

pemotongan dan marking lubang menggunakan mesin drilling dengan mata bor 

10 cm. 

 Pengasahan atau penajaman mata pisau dengan gerinda tangan dilanjutkan dengan 

penyepuhan. 

 Kemudian proses pengecatan kerangka dengan meni besi menggunakan 

kompresor. 

 Penggabungan mata pisau, landasan, AS dan bearing pada cuttung box dan 

rangka. 

 Terahir penggabungan mesin dan generator pada rangka dengan menggunakan 

baut dan mur beserta  penyesuaian belt. 

3.2.6 Analisa Hasil 

 Hasil Output Mesin Pencacah Rumput Yang Juga Dapat Menghasilkan Listrik 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis hasil output yang dihasilkan oleh 

mesin pencacah rumput yang juga dapat menghasilkan listrik. 

Tabel  5  Hasil Output Mesin Pencacah Rumput Yang Juga Dapat Menghasilkan 

Listrik 

  Mesin Yang Sudah Ada Mesin Rancangan 

Panjang Hasil Cacahan 1 cm 0,5 cm 

Waktu Cacahan 8,55 menit/100kg 10,73 menit/100kg 

Konsumsi BBM 0,46 liter/100kg 0,74 liter/100kg 

Daya yang Dihasilkan 0 watt/4000 rpm 1260 watt/4000 rpm 

Sumber : data sekunder yang diolah pada tahun 2016 

 
Gambar 9  Mesin Pencacah Rumput Dengan Tambahan Generator 

Dari hasil analisa diatas dapat diletahui bahwa hasil output mesin pencacah 

rumput yang juga sekaligus menghasilkan listrik (generator) sebagai berikut: 

 Hasil cacahan memiliki panjang rata – rata 0,5 cm. 

 Mampu mencacah rumput seberat 100 kg dengan waktu 10,73 menit. 
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 Menghabiskan bahan bakar sebanyak 0,74 liter untuk mencacah rumput 

sebanyak 100kg. 

 Menghasilkan daya sebesar 1260 watt dengan rpm 4000 

 Analisa Harga Pokok Produksi 

Setelah produk mesin pencacah rumput dengan tambahan generator selesai 

dibuat, peneliti melakukan perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan harga 

jual yang sesuai berdasarkan dari biaya baha baku, biaya tenaga kerja dan biaya over 

head. Jadi diketahui jumlah biaya bahan baku langsung (direct materials) adalah 

sebesar Rp 3.808.144,- dan jumlah biaya pembantu atau penolong (indirect modals) 

adalah sebesar Rp 1.014.000,- sehingga total keseluruhan biaya untuk pembuatan mesin 

pencacah rumput dengan tambahan generator adalah sebesar Rp 4.822.144,- serta harga 

jual pasaran yang sesuai untuk mesin pencacah rumput dengan tambahan generator 

adalah sebesar Rp 5.500.000,- jadi keuntungan yang didapat adalah Rp 677.856,- per 

unitnya. 

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 
Berdasarkann penelitian yang dilakukan mengenai perancangan ulang mesin 

pencacah rumput dengan menggunakan metode reverse engineering dapat disimpulkan 

bahwa: 

4.1.1  Dari hasil tahap – tahap reverse engineering yang telah dilakukan dalam 

pembuatan alat bantu berupa mesin pencacah rumput dengan tembahan generator 

antara lain sebagai berikut: 

 Pembongkaran produk dilakukan guna mengetahui ukuran aktual atau 

sesungguhnya yang nantinya dgunakan sebagai patokan dalam pembuatan mesin 

pencacah rumput yang juga dapat menghasilkan listrik. 

 Penggabungan komponen antara mesin, poros pemutar pisau dan generator 

dilakukan untuk mengetahui dan menjadikanya prosedur kerja. 

 Benchmarking dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menilai 

apakah tambahan dan modifikasi pada alat bantu ini sudah sesuai dengan konsep 

yang dibuat. 

 Penentuan konsep pada komponen dan desain merupakan ujung dari proses 

perancangan deain produk yan nantinya keseluruhan dari konsep yang ada akan di 

implementasikan dalam desain 3D. 

 Pembuatan sketa rancangan produk merupakan suatu hasil output dari software 

solidworks yang mengikuti dari konsep terpilih dengan tahapan reverse 

negineering yang berwujud 3D. 

 Pembuatan produk adalah titik punncak dari akhir proses reverse engineering 

yang diakhiri dengan dihasilkanya suatu produk yaitu alat bantu berupa mesin 

pencacah rumput dengan tambahan generator. 

4.2.1 Dari hasi output yang dihasilkan alat ini mampu mencacah rumput dengan 

jumlah 100kg dalam waktu 10,73 menit. Hasil cacahan rata – rata dengan panjang 

0.5 cm. Dan menghasilkan listrik sebesar 1897 watt dengan menghabiskan bahan 

bakar sebanyak 0,74 liter. 

4.3.1  Dari perhitungan harga pokok produksi alaat bantu berupa mesin pencacah 

rumput ini dapat diketahui bahwa biaya bahan baku yang digunakan sebesar Rp 

4.822.144,- sudah meliputi biaya tenaga kerja, dan harga jual dari alat bantu berupa 
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mesin pencacah rumput ini Rp 5.500.000,- jadi diketahui keuntungan dari penjualan 

alat bantu berupa mesin pencacah rumput ini sebesar Rp 677.856,- per unit. 

4.2 Saran  

Berdasarkann penelitian yang dilakukan mengenai perancangan ulang mesin 

pencacah rumput dengan menggunakan metode reverse engineering dapat disarankan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Untuk penelitian selanjutnya mengenai alat ini dapat mencakup dalam 

pembuatan promosi ataupun pemasaran seperti website maupun online. 

4.2.2 Sangat diperlukanya ide dan gagasan – gagasan baru yang kreatif dan inovatif 

yang dapat di implementasikan sehingga nantinya dapat semakin memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

4.2.3 Perlunya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah maupun masayarakat dan 

resiler atau toko terutama guna peningkatan produksi dan perluasan pemasaran. 
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