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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini mendorong bidang ilmu 

teknik untuk terus melakukan penyempurnaan dari segi produktivitas, kreativitas, 

dan efektivitas.Tujuan yang  ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

merencanakan, menghitung, mendesain dan  membuat conveyor toaster 

multifungsi yang  efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh kalangan restoran / rumah makan yang membutuhkan kapasitas tinggi dalam 

waktu yang cepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

kalangan restoran / rumah makan agar mendapat penyediaan toaster multifungsi 

yang aman, murah dan hemat listrik. Hasil akhir dari penelitian ini adalah model 

desain  conveyor  toaster  multifungsi  dengan  kapasitas  tinggi,  kebutuhan  daya 

listrik yang tidak terlalu besar (sesuai peralatan listrik standar di Indonesia) 

dengan harga yang kompetitif, dengan dimensi panjang x lebar x tinggi = 700 x 
350 x 350 mm. 

 
Kata kunci : merencanakan, mendesain, efektif, efisien dan kontribusi. 

 
PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Salah satu hal yang turut melatarbelakangi perkembangan teknologi ini 

adalah  tuntutan  dalam  dunia  kepariwisataan,  dimana  maju  mundurnya  dunia 

kepariwisataan  tergantung  dari  sarana  dan  prasarana  pendukung.  Sarana  dan 

prasarana pendukung ini  menjadi penting karena secara langsung maupun tidak 

langsung  akan  menentukan  tingkat  kepuasan  dari  konsumen.  Terkait  dengan 

penelitian yang dilakukan, conveyor toaster ternyata  menjadi bagian dari salah 

satu prasarana pendukung tersebut, dimana dalam prakteknya  conveyor toaster 

tersebut  harus  dapat  menyajikan  dalam  waktu  yang  relative  singkat  dengan 

kapasitas tertentu. 

Salah satu kekurangan atau kelemahan dunia kepariwisataan kita adalah 

kurangnya sarana dan prasaran pendukung tersebut. Kaitannya dengan conveyor 

toaster, survey di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas conveyor toaster yang 

beredar saat ini merupakan produk luar negeri. Salah satu dilema yang dihadapi 

yaitu ketergantungan kita terhadap produk luar dengan  konsekuensi harga beli 

yang terlampau tinggi, belum lagi ditambah keterbatasan suku cadang yang sulit 

diperoleh di pasaran. Untuk itu, maka diharapkan conveyor toaster yang kami 

rancang ini dapat menjadi sebuah “import substitution”. Maksud dari hal tersebut 

ialah conveyor toaster ini dapat menggantikan kebutuhan kita akan toaster impor, 

tentu dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, diantaranya penawaran harga 

beli yang lebih rendah hingga terjaminnya ketersediaaan suku cadang di pasaran. 
 

RUMUSAN MASALAH 

Dalam  penelitian  ini  ditekankan  mengenai  mekanisme  conveyor  dan 

perpindahan  kalor pada conveyor toaster. Sebagaimana diketahui bahwa toaster 
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merupakan  sebuah  alat  yang  melibatkan  berbagai  macam  proses  yang  cukup 

kompleks, meliputi pergerakan mekanis pada sistem rantai conveyor, heat transfer 

( perpindahan kalor ) yang terjadi ketika berlangsungnya proses pemanasan pada 

roti oleh heater ( pemanas ), sistem  elektris pada motor DC yang digunakan 
dengan memanfaatkan potensiometer. 

Parameter perpindahan kalor yang harus diperhatikan pada conveyor toaster 

adalah  dihasilkannya suhu yang tinggi pada ruang toaster tersebut. Perpindahan 

kalor secara konveksi  dan konduksi nilainya sangat kecil dibandingkan dengan 

perpindahan secara radiasi sehingga perhitungannya dapat diabaikan. Oleh karena 

itu perpindahan kalor yang harus menjadi perhatian dalam perancangan conveyor 

toaster adalah perpindahan kalor secara radiasi.  Disain conveyor toaster  ini juga 

menyesuaikan  dengan  spesifikasi  konsumen,  yaitu  kalangan  restoran  /  rumah 

makan yang menggunakan toaster untuk memenuhi kebutuhan dengan kapasitas 

tinggi dan waktu yang cepat. 

 
TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  kegiatan  dengan  tema conveyor  toaster 

multifungsi ini antara lain: 

• Mendesain conveyor toaster multifungsi yang efektif dan efisien sesuai 
dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kalangan restoran / rumah makan 

yang membutuhkan kapasitas tinggi dalam waktu yang cepat. 

• Memberikan  kontribusi  kepada  kalangan  restoran  /  rumah  makan  agar 
mendapat  penyediaan toaster multifungsi yang aman, murah dan hemat 

listrik. 

 
MANFAAT KEGIATAN 

Tujuan pemilihan conveyor toaster multifungsi ialah kami ingin 

meningkatkan  efisiensi  dari  conveyor  toaster  yang  telah  beredar  di  pasaran 

sebelumnya, disamping  juga faktor nilai guna barang bagi konsumen dimana alat 

ini juga dapat menjadi  subtitutor untuk oven konvensional yang telah banyak 

beredar dalam masyarakat. Conveyor toaster yang kami rancang ini memadukan 

fungsi dua macam barang yang berbeda, sehingga memiliki nilai guna yang sangat 

ekonomis.  Efisiensi  yang  kami  maksud  meliputi  efektivitas  penggunaan  daya 

mengingat  sasaran  pengguna  dari  conveyor  toaster  yang  kami  rancang  ialah 

kalangan restoran / rumah makan yang intensitas penggunaannya sangat tinggi. 

Efisiensi juga memperhatikan faktor jumlah roti yang dihasilkan dalam satu waktu 

tertentu,  selain  juga  memperhatikan  faktor  desain  agar  tampak  menarik  bagi 
pengguna. Satu  hal  yang  juga  tidak  boleh  dilupakan  yaitu  faktor  safety  agar 
conveyor toaster ini aman ketika digunakan. 

Industri dalam negeri juga turut memiliki andil dalam hal memajukan 

sektor pariwisata itu sendiri. Terkait dengan conveyor toaster yang kami ajukan, 

maka produk ini dapat dikatakan sebagai ”produk dalam negeri dengan kualitas 

luar negeri”. Produk ini diharapkan dapat menyamai kualitas produk luar, dengan 

melibatkan  industri  lokal,  baik  nantinya  akan  berperan  sebagai  pembuat  atau 

penyedia suku cadang. 

 
METODE PENDEKATAN 

Tahapan dalam melakukan pembuatan conveyor toaster ini antara lain : 



PKMK-1-3-3  
 

 
 
 

1. Menentukan topik perancangan, yaitu perancangan conveyor toaster 

dengan kapasitas tinggi. 

2. Mencari  data-data  dan  sumber  informasi  yang  mendukung  topik 

tersebut. 

3. Membuat  disain  baru  berikut  gambar  kerja  awal  sesuai  spesifikasi 

konsumen. 
4. Membuat algoritma dari perancangan produk yang akan dibuat. 
5. Mengembangkan konsep, evaluasi dan pemilihan produk rancangan 

(conveyor toaster). 

6. Membuat   aliran   dan   perhitungan   proses   thermal   dan   dinamika 

(mekanika) yang merujuk pada standar. 

7. Menghitung proses thermal  dinamika (mekanika) secara lanjutan dan 

pemilihan komponen sesuai dengan standar. 

8. Finalisasi perhitungan dan pemilihan komponen. 

9. Membuat gambar kerja akhir. 

10. Asistensi dengan pembimbing. 

11. Proses produksi prototipe benda/alat. 

12. Proses assembly prototipe benda/alat. 

13. Pengujian prototipe benda/alat dan pengambilan data 

14. Proses produksi final benda/alat. 

15. Pemasaran produk. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Hasil perhitungan perpindahan kalor yang didapatkan merupakan dasar utama 

dalam menentukan komponen conveyor toaster multifungsi.Pada perancangan 

conveyer toaster multifungsi ini, direncanakan sebuah conveyer toaster 

multifungsi dengan spesifikasi sebagai berikut : 

• Temperatur proses mencapai ≥ 250
0  

C 

• Heater yang digunakan sebanyak 2 buah. 

• Daya yang dipakai adalah maksimum 500 Watt, sehingga total 2 buah 

Heater menjadi 2 x @ 500 Watt = 1000 Watt 

• Ruangan conveyer toaster multifungsi tersebut berukuran 70 cm x 35 cm x 

35 cm. 
Terkait dengan perhitungan perpindahan kalor ini, maka terlebih dahulu 

kita  menentukan  jenis  heater  yang  akan  dipakai.  Adapun  setelah  menimbang 

berdasarkan  kondisi  kebutuhan  dan  pertimbangan-pertimbangan  yang  lainnya, 

maka  heater  yang  direncanakan   akan  dipakai  memiliki  spesifikasi  sebagai 

berikut : 

• Maximum temperature = 1500 F = 815
0  

C 

• Daya yang digunakan = @ 500 Watt 

• AC Voltage required =  240 Volts 

• Current Required   =  20 Ampere 

 
Heater berbentuk coil dengan rincian : 

Diameter dalam coil = 0,5 inch = 1,27 cm 

Diameter luar coil  = 0,75 inch = 1,91 cm 

Panjang Coil = 5,5 Inch = 13,97 cm 
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Pada  conveyer  toaster  multifungsit  ersebut,  digunakan  2  buah  heater 

sesuai  dengan  spesifikasi di atas. Sehingga total watt heater yang dibutuhkan 

adalah 2 x 500 watt = 1000 Watt. 

Dalam penghitungan  perpindahan  kalor  yang  terdapat  dalam Conveyer 

toaster  multifungsi  tersebut,  kita  dapat  mengasumsikan  beberapa  hal  sebagai 

berikut : 

1.  Pada permukaan 1 dan 6 ( seperti tertera pada gambar di bawah ) 

kondisinya  diasumsikan adalah terisolasi, dengan tujuan panas yang 

keluar melalui permukaan tersebut, tidaklah terlalu besar. Bahan yang 

digunakan pada sekeliling Conveyer toaster multifungsiini adalah Jenis 

Baja Tahan Karat Tipe 301 ; B dengan emisivitas = 0,54. 

2.  Di sekeliling permukaan 1 dan 6  terdapat permukaan 3,4 dan 5 dengan 

masing-masing  memiliki  nilai emisivitas  yang  sama dengan 

permukaan 1. Dengan demikian bahan yang digunakan pada 

permukaan tersebut juga sama. Keempat permukaan tersebut berada 

dalam neraca  radiasi dengan permukaan 1 dan 6 serta   ruang kamar 

yang memiliki suhu sebesar 27
0  

C. 

3.  Ruang  kamar  yang  besar  tersebut  kita  asumsikan  sebagai  Sebuah 

ruangan  yang  berlaku  seakan-akan  ε 2 =  1,  dimana  seakan-akan 

bukaan tersebut adalah permukaan hitam. Hal ini dengan tujuan bahwa 

pada  akhirnya  kita  akan  dapat  memprediksi suhu  dalam  ruangan 

tersebut. 

Adapun penggambaran dari asumsi permukaan Conveyer toaster 

multifungsi tersebut adalah sebagai berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada permukaan 1dan 6  tersebut dibangkitkan fluks kalor dengan analisa 

sebagai berikut : 

Luas permukaan yang berada dalam pengaruh heater baik pada permukaan 

1 dan 6 adalah sebesar luas permukaan total yakni 4(70 cm x 35 cm) + 2(35 cm x 

35 cm ) = 11025 cm
2  

= 1,1025 m
2
 

Fluks kalor yang terjadi pada tiap – tiap permukaan adalah : 

q 
=   

500 
A 1,1025 

 

= 453,515 Watt m 
2

 

Jadi pada permukaan  1 tersebut  dibangkitkan fluks kalor tetap sebesar 

453,515 Watt/m
2
, dengan fluks kalor yang sama juga terdapat pada permukaan 6. 

Faktor-faktor bentuk permukaan dalam didapat dari gambar 13.4 dan 13.6 

(Heat and Mass Transfer ; Frank P. Incropera ) 

F16 = F61    Î 0,3 

F13 = F15 = F31 = F51 = F63 = F65 = F36 = F56 Î 0,25 
F12 = F14 = F62 = F64 Î 0,12 
F24 = F42 Î 0,07 
F35 = F53 = Î 0,3 
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F32 = F34 = F52 = F54 Î 0,12 

F25 = F23 = F45 = F43 = F41 = F21 = F26 = F46 Î 0,23 
F11 = F22 = F33 = F44 = F55 = F66Î 0 

 
Untuk permukaan luar  = 

F‟32 = F „42 = F‟52 =1 

Dimana tanda aksen menunjukkan Permukaan luar, tanda aksen ini akan kita 

gunakan untuk menandai radiositas permukaan luar untuk ruang kamar, 

J2 = Eb2 = σ .T 4 = ( 5,669 x 10
-8 

) ( 300 )
4 

= 459,189 Watt m 2 

Untuk permukaan 1 dengan fluks kalor tetap, kita gunakan persamaan  : 
 

J i (1 − Fii ) − ∑ 
j ≠1 

qi
 

F
ij 

J 
j    

= 
Ai 

Dan kita dapatkan persamaan : 

J1  − (F12 J 2   + F13 J 3   + F14 J 4   + F15 J 5   + F16 J 6 ) = 95.435,58 Watt m 

Karena kondisi neraca radiasi, kita dapatkan : 

( ) 
ε 2 A2

 

( ) 
ε 2 A2

 

J 
2   

− Eb
2 = 

1 − ε 2 

Eb
2   

− J '
2 

 

1 − ε 2 

 

Dan 
 

Eb2 
J  + J ' 

= 2 2
 

2 
Tanda aksen akan menunjukkan radiositas luar. Hubungan yang sama berlaku 
pula untuk permukaan 3,4 dan 5. jadi dapat kita gunakan persamaan : 

J i [1 − Fii (1 − ε i )] − (1 − ε i )∑ Fij J j 
j ≠i 

Untuk permukaan dalam 3 

= ε .Ebi 

 

 
ε 3

 

J 3  − (1 − ε 3 
)(F31 J1  + F32 J 2   + F34 J 4   + F35 J 5   + F36 J 6 

) 
= 

(J 3  + J '3 ) ……………c 
2 

 

Dan untuk permukaan  luar didapatkan persamaan : 

ε 3
 

J '3 −(1 − ε 3 )(F '32   J 2 ) 
= 

(J 3  + J '3 
)………………………………………………d 

2 

 

Persamaan seperti c dan d ditulis pula untuk permukaan 4 dan 5. dan setelah 
disisipkan faktor benuk dan emisivitas didapatkan perangkat persamaan berikut : 

Persamaan  1. 

J1  − (55,10268 + 0,25J 3 + 0,12J 
4 + 0,25J 

5 + 0,3J 
6 ) = 453,515Watt m 

2
 

J1  − 0,25J 3  − 0,12J 4   − 0,25J 5   − 0,3J 6   = 508,617 

Persamaan 6. 

J 6   − (55,10268 + 0,25J 3 + 0,12J 
4 + 0,25J 

5 + 0,3J
1 ) = 453,515Watt m 

2
 

J 6   − 0,3J1  − 0,25J 3  − 0,12J 4   − 0,25J 5   − 0,3J 6   = 508,617 

Persamaan 3 

− 0,115J1  + 0,73J 3  − 0,27 J '3 −0,0552J 4   − 0,138J 5   − 0,115J 6   = 25,3472 

Persamaan 3‟ 

− 0,27 J 3  + 0,73J '3  = 211,22694 
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Persamaan 4 

− 0,1058J1  − 0,1058J 3  + 0,73J 4   − 0,27 J '4 −0,1058J 5   − 0,1058J 6   = 14,7859 

Persamaan 4‟ 

− 0,27 J 4   + 0,73J '4  = 211,22694 

Persamaan 5 

− 0,115J1  − 0,138J 3  − 0,0552J 4   + 0,73J 5   − 0,27 J '5 −0,115J 6   = 25,3472 

Persamaan 5‟ 

− 0,27 J 5   + 0,73J '5  = 211,22694 

Dengan menggunakan penyelesaan matriks, maka didapatkan nilai dari J1  sampai 

J6, dengan nilai – nilai sebagai berikut : 

J1   = 1,7376 x 10
3
,J3   = 1,1475 x 10

3
, J‟3  = 0,7138 x 10

3
,J4   = 1,1163 x 10

3
 

J‟4  = 0,7022 x 103,J5   = 1,1475 x 103, J‟5  = 0,7138 x 103,J6   = 1,7376 x 103
 

Suhu dihitung dari persamaan sebagai berikut : 

• Suhu  asumsi permukaan 3 dan 5 
 

Eb3   = 
J 3  + J '3 

2 
4
 

= 
1,1475 ×10 + 0,7138 ×10

3
 

2 

 

= 930,65 

Eb
3   

= σ .T 

930,65 = 5.669.10 
−8

.T 
4 
Î T3  = T5 = 357 

o
C 

Didapatkan suhu asumsi permukaan 3 dan 5 adalah 357 
o
C 

• Suhu asumsi permukaan 4 
 

Eb4   = 
J 4   + J '4 

2 
4
 

= 
1,1163 ×10 + 0,7022 ×10

3
 

2 

 

= 909,25 

Eb
4   

= σ .T 

909,25 = 5.669.10 
−8

.T 
4  
Î T4 = 355 

o
C 

Didapatkan suhu asumsi permukaan 4 adalah 355 
o
C 

• Suhu asumsi  permukaan 1 dan 6 

q 
= 

ε 
A 1 − ε 

(Eb1  − J1 ) 

 

Sehingga 
 

Eb1 

 
4

 

(508,617)(1 − 0,54) 3
 

= + 1,7376 ×10  = 2170,86 
0,54 

o
 

Eb
1   

= σ .T Î T1 dan T6  = 442  C 
 

Didapatkan suhu asumsi permukaan 1 dan 6 adalah T1   = T6  = 442 
o
C 

 
Melalui data – data asumsi suhu – suhu pada tiap dinding tersebut, maka 

pada  akhirnya kita akan dapat mengasumsikan besar suhu yang pada akhirnya 

diterima  oleh   ruangan  dalam  conveyer  toaster  multifungsitersebut.  Dengan 

menggunakan  perhitungan  perpindahan  kalor,  kita  mendapatkan  asumsi  suhu 

ruangan dalam conveyer toaster multifungsi tersebut adalah 296 
o
C. Suhu – suhu 

yang didapatkan tersebut merupakan sebuah asumsi suhu  yang didapatkan dan 

bukan merupakan suhu ideal yang akan terjadi. Hal ini disebabkan pada dasarnya 

di  saat  kita  untuk  menentukan  heater  apapun  yang  kita  maka  pada  dasarnya 

Heater tersebut, juga mempunyai kekuatan terkait dengan suhu maksimum yang 

dapat ia keluarkan. 
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Namun demikian, suhu-suhu yang didapatkan tersebut pada akhirnya akan 

dapat  digunakan untuk menentukan berapakah kuantitas dari jumlah roti yang 

dapat diproses dalam suatu waktu tertentu. 

Dalam perancangan conveyor toaster multifungsi ini, pada dasarnya kita 

akan menemukan berbagai alat yang berhubungan dengan komponen elektronik, 

seperti heater,  thermostat, transformer, motor listrik dan variabel resistor. Oleh 

karena itu, secara tidak langsung kita akan menghitung berbagai komponen dari 

sistem elektrik yang telah direncanakan. 

 
Perhitungan Conveyer 

Pada conveyer toaster multifungsi akan dirancang intermitten conveyer 

dimana conveyer rancangan akan digunakan untuk mengangkut atau 

memindahkan beban berupa roti. Conveyer rancangan bersifat stationary machine 

transport  tanpa   komponen  penarik  beban  dengan  arah  gerak  dalam  bidang 

horizontal.  Berikut  ini  akan  direncanakan  spesifikasi  conveyer  sesuai  dengan 

uraian teori sebelumnya, yaitu : 
- Material yang diangkut : roti 
- Kapasitas angkut yang diinginkan : 300  roti / jam 

- Jarak pemindahan : 545 mm 

- Sistem conveyor : rantai conveyor dengan arah gerak 

dalam bidang horizontal. 

Perhitungan yang dilakukan terkait dengan komponen conveyer ini, secara 

umum terbagi dalam 3 hal, yakni : 

1.  Perhitungan kecepatan conveyer 

Kecepatan conveyer ( V )  = s / t = 545 mm / 120 s = 4,54 mm/s 

Jadi nilai kecepatan conveyer yang dihasilkan adalah sebesar 4,54 mm/s = 

0,045 m/s 

2.  Perhitungan kecepatan putaran motor 

Dalam melakukan perhitungan kecepatan motor ini, kita menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Vkonveyer   = π × droller  × nmotor 

 
nmotor = 

Vconveyer 

π x d roller 

= 
0.045 m /s . 60 

π x 0.02 m 

 
= 4.297rpm 

Dengan demikian didapatkan nilai dari kecepatan putaran motor adalah 

sebesar 4.297 rpm 

3.  Perhitungan dan penentuan jenis sproket dan rantai 

Dalam melakukan  perhitungan  dan  penetuan  jenis  sproket  dan  rantai, 
maka  terlebih  dahulu  kita  harus  mendapatkan  data  seperti  daya  yang 

ditransmisikan ( P ), kecepatan putaran motor ( rpm ). Adapun langkah – 

langkah dalam melakukan perhitungannya adalah sebagai berikut : 
1)  Daya yang ditransmisikan ( P ) =  120 watt = 0.12 KW 

Kecepatan putaran motor ( n2 ) = 4.297 rpm 

2)  Perbandingan reduksi putaran ( i ) = n1  / n2 = 7 / 4.297 = 1.63, 
Jarak smbu poros ( C )= 200 mm 

3)  Dalam perhitungan dan penentuan dari sproket dan rantai ini, kita 

menentukan besar nilai dari faktor koreksi ( fc ) = 1.4 

4)  Daya rencana yang diinginkan ( Pd  )= 1. x 0.12 KW = 0.168 KWatt 
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Dengan demikian daya rencana yang diinginkan memiliki nilai = 

0,168 KWatt 

5)  Momen rencana yang diinginkan ( T )   = 9.74 x 10
5  

x ( 0.168 / 

150 ) = 1090.88 kg. mm 

6)  Di sini kita mengasumsikan bahan poros yang ingin digunakan. 

Dalam hal  ini  bahan  poros  yang akan  digunakan  adalah  bahan 

poros S40C-D, σB  = 65 kg/mm 

7)  Penentuan nilai safety factor dilakukan pada tahap ini, dalam hal 

ini nilai yang direncanakan adalah Sf1 = 6, Sf2 = 2, τa   = 65 / 
( 6x2) = 5.41 kg/mm

2
 

8)  Kt = 2, Cb  = 2 
9)  ds1 = { ( 5.1/5.41) x 2 x 2 x 1090.88}1/3 = 16. 02 mm, dbaik = 20 mm 
10) Nomor rantai 40, dengan rangkaian tungggal, sehingga: 

p = 12.70 mm, FB = 1950 kg, FU = 300 kg 

11) Harga z1  = 8, yang sedikit lebih besar dari pada z1min = 6 
12) Jumlah gigi sproket besar ( z2  )  = 8 x 1.63 = 13.04 = 15 

Diameter jarak bagi sproket kecil ( dp ) = 15,875 / sin (180/8) 
= 41.48 mm 

Diameter jarak bagi sproket besar ( Dp ) = 15.875 / sin (180/15) 

= 76.35 mm 

Diameter luar sproket kecil (dk ) = {0.6 + cot (180/8 ) } x 15.875 

= 47.85 mm 

Diameter luar sproket besar ( Dk ) = { 0.6 + cot ( 180/15) } x 

15.875  = 84.21 mm 

Diameter naf maksimum sproket kecil ( dBmax  )  = 15.875 { cot 

( 180/8) – 1 } – 0.76 = 21.69 mm 
Diameter naf maksimum sproket besar ( DBmax   ) = 15.875 { cot 

( 180/15) – 1 } – 0.76 = 57.71 mm 
Diameter naf sprocket besar cukup besar, sehingga cukup untuk 

diameter  poros. Sedangkan untuk sprocket kecil, (5/3)ds1  + 10 = 

21.69 

ds1   = 7.05 mm, karena lebih kecil dari dsi   yang diambil 20 mm 

maka baik. 

13) Kecepatan rantai yang dihasilkan adalah ( v ), dimana nilai dari 

v =  
10x15.875x4.297 

= 0.0114m / s , 
60x1000 

14) Daerah kecepatan rantai maksimum 10 m/s, karena 0.0114 m/s 

lebih kecil maka baik. 

15) F =  10x 40 g = 0.40 kg 

16) 6 < 18.85, baik 

0.04 kg < 520 kg, baik 

17) Akhirnya rantai No. 40 baik untuk rancangan. 
 

18) Lp  = 
10 + 15 

2 

 

+ 2 x 
200 

15.875 

{(15 − 10) / 6.28}
2

 

+ 
200 

 

= 45.95 = 46 
 

2 
 

19) CP  = ¼ { (46 – (10+15)/2 ) + ⎛ 
⎜ 46 − 

10 + 15 ⎞ 
⎟     − 

2  
(15 − 10)2    

} 
 

 

= 16.73 

⎝ 2 ⎠

 

9.86 



PKMK-1-3-9  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

C = 12,73 x 15.875 = 265,58 mm 

Jadi jarak sumbu poros yang baik adalah 265.58 mm 
20) Sehingga didapatkan output : 

Diameter poros = 20 mm 

Jumlah gigi sprocket = 10 dan 15 mm 

Jarak sumbu Poros = 265.58 mm 

Bahan poros S40C 

Detail Desain 

Pembuatan Alat 

Pembuatan alat ini memerlukan beberapa tahap pengerjaan. Secara umum 

terdapat  2  tahapan  pembuatan  alat  Conveyor  Toaster,  yaitu  prototipe  I  dan 

prototipe final. Dalam laporan akhir ini, conveyor toaster yang kami rancang telah 

melewati tahap pembuatan prototipe I beserta pengujian performa terkait dengan 

hal – hal yang ingin dicapai pada prototipe I. Terkait dengan prototipe final, akan 

dijelaskan pada laporan kemajuan berikutnya 
Prototipe I 

Prototipe I berfungsi sebagai alat uji coba untuk 

mengetahui  kesesuaian  dimensi,  penggunaan  alat,  dan 

performa  heater dalam upaya mengetahui performa dari 

heater,   sehingga   didapatkan   temperatur   yang   sesuai 

dengan  conveyor  toaster  296  –  300  
o
C. Terlihat  hasil 

pembuatan prototipe I adalah sebagai  berikut : 
Gambar Prototipe I 

Proses pengerjaan protipe I dilakukan dengan tahapan pembuatan sebagai 

berikut: 

1.  Pembuatan Rangka 

Pembuatan  rangka  dilakukan  dengan  membeli 

bahan  baku  berupa  besi  siku  rak,  yang  sesuai 

dengan ukuran desain. Setelah menemukan besi 

siku yang  cocok maka  dilakukan  proses 

pemotongan   sesuai  dengan dimensi    yang 

diinginkan. Rangka   ini berfungsi sebagai 

dudukan   heater,   termokopel   ,   motor,   rantai 

conveyor dan perangkat elektronik. 
 

2.  Pembuatan Dudukan Bearing 

Bahan yang digunakan pada dudukan bearing 

ini  adalah stainless steel. Proses pembuatan 

dudukan bearingini dilakukan dengan 

menggunakan  mesin  CNC  (Computer 

Numerical  Control)  EMCO  pada 

Laboratorium   Teknologi Manufaktur 

Gambar Rangka 

Departemen  Teknik  Mesin  FTUI.  Proses  pembuatan  dilakukan  dengan 

menggunakan mesin CNC, memiliki tujuan agar didapatkan hasil produk 

dengan tingkat presisi yang tinggi. Kepresisian menjadi salah satu faktor 

penting dalam  pembuatan dudukan bearing ini, dikarenakan fungsi dan 

perannya mencegah terjadinya defleksi pada poros. 



PKMK-1-3-10  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

3.  Pemasangan rantai 

Rantai yang digunakan pada conveyor toaster 

prototipe  I  adalah  roller  chain  short  pitch 

attachment.  Rantai  tipe  ini  dipilih  karena 

memiliki   kemudahan   dalam   hal   perakitan 

dengan conveyor. Rantai ini dipasang dengan 

menggunakan  dua  buah  poros  yang  diikatkan  pada  dudukan  bearing. 

Posisi dari rantai yang sejajar antara rantai bagian kanan dan kiri conveyor 

toaster, merupakan bagian paling penting dalam pemasangan rantai ini. 
 

4.  Pemasangan Heater dan Termokopel 

Heater yang digunakan sebanyak dua buah, 

dengan  daya  heater  300  Watt.  Posisi  dari 

heater ini,  diletakkan pada bagian atas dan 

bawah  dari  conveyor  toaster.  Panas  yang 

diberikan heater ini diatur dengan 

menggunakan  komponen   elektronik,  yakni 

temperatur  controller  autonics  tipe  TZ4S. 

Nilai yang ditunjukkan oleh heater diketahui 

melalui termokopel. 

 
5.  Pemasangan Komponen Elektronik 

Komponen elektronik yang digunakan pada pembuatan conveyor toaster 

ini meliputi : 

a.  Motor 

Motor yang  digunakan  merupakan 

dengan putaram  maksimal  12 

putaran/ menit. Motor ini memiliki 

dimensi yang cukup kecil, sehingga 

memudahkan  dari  segi 

penempatannya.. Fungsi dari motor 

ini adalah sebagai penggerak 

conveyor serta  memiliki  kemampuan  untuk  dapat  bergerak  dua 

arah. 
 

b.  Voltage Regulator 

Untuk mengoperasikan Conveyor Toaster Multifungsi digunakan 

power  supply jenis DC Voltage Regulator yang dilengkapi alat 

ukur voltase dan  arus yang dapat diubah nilai tegangan dan arus 

aktualnya.  Power  supply  tersebut  menggunakan  tegangan  input 

sebesar 220 VAC kemudian akan diubah menjadi arus DC dengan 

range tegangan maksimum 30VDC dan arus 2 Ampere. 

 
c.  Switch Control 

Switch control digunakan sebagai panel pengendali 

pergerakan  conveyor.  Switch  control  membagi 

perintah   pergerakan  conveyor  ke  dalam  status 

manual ataupun otomatis. Status otomatis berarti 
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laju pergerakan  conveyor  diatur  berdasarkan 

kecepatan putaran yang telah ditetapkan, 

sedangkan   manual   berarti   laju   pergerakan 

conveyor diatur menurut keinginan pengguna. 
Hal ini nantinya akan terkait dengan apa yang hendak dipanggang 

oleh pengguna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengujian 

d.  Sistem Keamanan 
Dalam proses perancangan, keamanan merupakan 

hal  yang  mutlak diterapkan. Begitu pula halnya 

dengan   conveyor  toaster  yang  kami  rancang. 

Sistem keamanan yang diterapkan meliputi alarm 

suara maupun lampu. Apabila panas yang 

dihasilkan  telah  melewati  batas  toleransi,  maka 

secara  otomatis   alarm   akan   berbunyi   disertai   nyala   lampu 

emergency. 

Pengujian yang dilakukan meliputi : 
a.  Performa Heater 

Heater yang digunakan telah sesuai dengan rancang bangun. Parameter 

yang  digunakan  dalam  pengukuran  performa  heater  adalah  temperatur 

yang dihasilkan. Pengukuran temperatur menggunakan termokopel tipe K. 

Setelah dilakukan pengujian,  didapat hasil pengukuran temperatur heater 

maksimum sebesar 400 
o
C. Hasil ini menunjukkan bahwa performa heater 

sesuai dengan karakterisasi perancangan yang telah ditetapkan. 
b.  Performa Motor 

Parameter  yang  digunakan  dalam  pengujian  performa  motor  meliputi 

kecepatan  putaran, daya yang dikonsumsi dan kemampuan motor untuk 

berputas  secara  dua  arah  (bolak  –  balik).  Pada  pengukuran  kecepatan 

putaran, diperoleh hasil kecepatan maksimum sebesar 12 putaran tiap detik 

dengan daya yang digunaklan sebesar 12 watt  DC. Selain itu, dengan 

mengubah kutub positif dan negatif, akan diperoleh arah  putaran motor 

yang berbeda. Dengan demikian, motor yang digunakan telah memenuhi 

spesifikasi teknis perancangan. 

c.  Performa Komponen elektronik. 

Pengujian  yang   dilakukan   pada   komponen   elektronik   berlandaskan 

parameter  dimensi,  kemampuan  fungsi  dan  kemudahan  pengoperasian. 

Dalam  hal  parameter   dimensi,  pembuatan  dan  pemilihan  komponen 

elektronik prototipe I telah memenuhi  target perancangan awal dimana 

dimensi yang dibutuhkan tidak melewati batas – batas toleransi yang telah 

ditetapkan  di  awal.  Dalam  hal  kemampuan  fungsi  dan   kemudahan 

pengoperasian, pemilihan komponen dilakukan berdasarkan target awal 

perancangan menurut batas – batas toleransi yang telah ditetapkan. 
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KESIMPULAN 
Setelah melakukan penelitian dan perancangan conveyor toaster 

multifungsi ini,kami dapat mengambil beberapa kesimpulan  yaitu : 

1.  Perancangan merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum 

kita  membuat  sebuah  produk  agar  produk  yang  dihasilkan  sesuai 

dengan perencanaan dan spesifikasi awal. 

2.  Target sebuah perancangan adalah untuk menghasilkan suatu 

rancangan  alat  yang  baru,  inventif,  inovatif,  kreatif,  dan  dapat 

diaplikasikan dalam dunia industri dan masyarakat luas. 

3.  Conveyor toaster mekanik  adalah  alat yang   digunakan    untuk 

memanggang  suatu  benda  tertentu  sehingga  hasil  yang  didapatkan 

sesuai dengan keinginan ataupun selera  si pengguna, dengan 

menggunakan prinsip perpindahan kalor. 

4.  Hasil dari perancangan conveyor toaster multifunsi  ini adalah sebuah 

rancangan dan analisa perhitungan serta menghasilkan sebuah gambar 

kerja untuk sebuah conveyor toaster mekanik dengan batasan-batasan 

tertentu, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian atau tugas 

akhir yang berhubungan atau saran  penunjang  suatu usaha tertentu 

yang membutuhkan kapasitas tinggi dan waktu  relatif cepat terkait 

dengan output yang dihasilkan. 
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