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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu macam/jenis yang mudah dijumpai pada para pedagang kaki lima di 

pinggir jalan adalah keberadaan penjual roti bakar. Pada kenyataannya jenis roti 

bakar  ini  ada  dua  yaitu  dengan  mengusung  merk  roti  bandung  dan  non  roti 

bandung. Hal yang membedakan antara  roti bandung dengan yang bukan roti 

bandung adalah lebih dititk beratkan pada bentuk bahan dasarnya yaitu bentuk roti 

dan rasa khas rotinya. 

UKM yang bergerak dibidang produksi roti bandung ini salah satunya adalah 

milik  bapak  Rohmad  yang  berlokasi  di  wilayah  Sukoharjo  tepatnya  didaerah 

Kramat, Mulur, Sukoharjo. 

Kapasitas produksi  UKM  milik  bapak  Rohmad  ini  membutuhkan  25  kg 

gandum tiap  paketnya, dan tiap paketnya mampu dihasilkan roti sebanyak 150 

roti. Harga satu roti dijual pada para pedagang  Rp. 1500. 

Jadi  satu  paket  mampu  mencapai  Rp.  225.000.  Tiap  bulannya  mampu 

diproduksi sekitar 25.000 sampai 30.000 roti bandung. 

Untuk memproduksi roti bandung ini bapak rohmat membutuhkan peralatan 

antara lain: 
- Mixer  konvensional (masih mempergunakan tangan) 
- Oven roti 

- Loyang khusus untuk roti bandung 

- Meja produksi 

Pangsa pasar yang sudah dicapai adalah: 

- Sukoharjo dan Surakarta 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Rohmad, dikarenakan saat proses 

pencampuran   antara  bahan  baku  (gandum),  bumbu  dan  air  masih 

mempergunakan tangan maka ada beberapa kelemahan yang didapat: 

- hasil pencampuran kurang maximal 

- waktu yang dibutuhkan untuk proses lebih lama 

- hasil roti setelah pengovenan tidak biasa berkembang 

Dengan konsdisdi yang demikian maka tim PKM bersama sama bapak 

Rohmad mencoba untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan membuat 

sebuah alat mixer denganh variasi percepatan. 

 
Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang muncul dari UKM bapak Bodro adalah: 
- Sarana pencampuran dengan media meja kayu 
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- Alat  yang  digunakan  untuk  mencampur  bahan  langsung  dengan 

tangan 
- Kebersihan kurang optimal bila proses dengan konvensional 
- Waktu proses sangat tergantung dengan kondisi SDM 

- Kaulitas hasil proses pencampuran juga tergantung kondisi SDM 

- Jumlah/kapasitas produksi sangat tergantung dengan 

tenaga/kemampuan SDM 

- Hasil akhir roti bandung sangat dipengaruhi oleh kualitas pencampuran 

bahan 

 
Perumusan Masalah 

Didasarkan pada  kondisi  dilapangan/UKM  dan  perihal  yang  disampaikan 

bapak Rohmad, yaitu keinginan untuk menaikan kapasitas produksi dan kualitas 

hasil akhir dimana kunci keberhasilan kualitas produk yang baik ditentukan oleh 

kaulitas  pencampuran maka  tim   PKMM  dapat  menggaris  bawahi  bahwa 

permasalahan  utama  adalah  pada  proses  produksi   yaitu:  pada  item  proses 

pencampuran (mixer). 
 

Tujuan Kegiatan 

Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  menaikan  kapasitas  produksi  roti 

bandung dari  25000-30000 roti per bulan bisa mencapai 40000-50000 roti per 

bulan. Sekaligus menekan terjadinya kerusakan roti akibat tidak maximalnya hasil 

roti. 
 

Kegunaan 

a.  Potensi Ekonomi Produk 
Dengan mempergunakan alat ini maka nantinya proses produksi akan semakin 

cepat khususnya proses pencampuran bahan-bahan baku dan pendukungnya, 

sehingga  konsekuensinya untuk produksi lebih banyak akan terbuka. Satu 

kali proses produksi  pencampuran, jumlah bahan yang dicampur dengan 

jumlah besar maupun sedikit sama saja. Dari sisi ini tentunya jumlah biaya 

proses pencampuran akan lebih efisien dibandingkan dengan 

mempergunakan tangan. 

b.  Nilai Tambah Produk Dari Sisi IPTEKS 

Alat mixer roti bandung ini dibuat khusus, dan tidak sama dengan mixer yang 

ada dipasaran. Hal yang membedakan adalah pada bentuk sudunya. Kondisi 

ini memang nantinya akan berdampak pada kualitas hasil pencampuran. Alat 

ini juga dilengkapi dengan variasi  percepatan, yang memanfaatkan kinerja 

sebuah transmisi. Kualitas hasil pencampuran  akan semakin optimal yang 

pada akhirnya saat dilakukan pengovenan hasilnya akan berkembang lebih 

baik. 

c.  Dampak Sosial 

Seperti  yang   dijelaskan   diatas   bahwa   dengan   mempergunakan   alat   ini 

kemampuan  untuk  proses  akan  semakin  cepat,  sehingga  dengan  kondisi 

seperti ini akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja dikarenakan 

kenaikan kapasitas produksi dan secara tidak langsung juga akan membantu 

pengurangan tenaga pengangguran. 
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METODE PENDEKATAN 
 
 

 

KESEPAKATAN 
 
 

 

PERENCANAAN 
 

 
 
 

KONSEP 
 

 
 

PROSES PEMBUATAN 

ALAT 
 

 

UJI KINERJA ALAT 
 

 
 
 

PROSES PRODUKSI 
 
 

 

Keterangan: 
a. Adanya kesepakatan antara tim PKM dengan UKM 

b. Setelah disepakati masalah yang akan dicari jalan keluarnya maka pihak tim PKM 

membuat sebuah perencanaan yang berujud gambar desain yang kemudian 

didiskusikan dengan pihak UKM 

c. Perencanaan awal selesai dibuat konsep jadi dengan gambar kerja 

d. Proses pembuatan dilakukan di Lab. POLSA 

e. Bila pekerjaan telah selesai sekitar 75%, alat perlu dilakukan uji kinerja alat tahap 

awal. Dilanjutkan uji kinerja alat setelah selesai sebelum finishing. 
f. Finishing dan setting akhir 

g. Penyerahan alat ke UKM 

h. Proses produksi di UKM 

 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
1)  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan program PKMM adalah pada bulan Januari s/d Juli 

Sedang  waktu pelaksanaan proses pembuatan alat adalah pada bulan 

Pebruari sampai Maret dan finishing pada bulan april termasuk setting 

akhir, tempat proses  pembuatan semua dilaksanakan di lab. POLSA, 

hal  ini  bisa  terlaksana  sebab   lab.   POLSA  mampu  memback  up 

pekerjaan dari las sampai bubut. 

2)  Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan program yang  dilaksanakan oleh tim PKMM 

dapat dikelompokkan menjadi dua tahap yaitu: 
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Tahap pertama 

NO BULAN KE: KEGIATAN YANG 

TELAH DICAPAI 

PELAKSANA 

2 3 4 

1.    a.  Pematangan konsep 
b.  Survei 

c.  Proses pengerjaan 

alat 

Tim PKMM 

2.    a.  Finishing akhir 
b.  Setting akhir 

c.  Uji kinerja alat 

d.  Pembuatan laporan 

Tim PKMM 

 

Tahap ke dua 

 
NO BULAN KE: RENCANA KEGIATAN PELAKSANA 

5 6 7 

1.    a.  Laporan kemajuan 
program di UMS 
Ska. 

b.  Pembuatan laporan 

c.   Penyerahan alat ke 

UKM 

Tim PKMM 

2.    a.  Pengiriman laporan Tim PKMM 
 

Tahapan pelaksanaan kegiatan pembuatan alat adalah: 
Tahap 1.   Mixer 

- Proses pengukuran 

- Proses pemotongan bahan 

- Proses penyambungan/pengkondisian 

- Finishing 

Tahap II.  Penggerak 

- Pembuatan chasis/engine stand 

- Perakitan 

- Tune-Up penggerak (mesin hijet 55) 

Tahap III. Perakitan 

- Proses setting mixer dengan penggerak 

- Uji kinerja alat total 

 
Jurnal kegiatan proses pembuatan alat adalah: 

 
TANGGAL JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 

17 – 02 – 2006 
18 – 02 – 2006 

20 – 02 – 2006 

21 – 02 – 2006 

Survei bahan 
Proses pengukuran dan pemotongan 

Proses pembentukan pada mixer dan pengelasan 

Pengelasan dan penggerindaan mixer 
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22 – 02 – 2006 

23 – 02 – 2006 
24 -  02 – 2006 

25 – 02 – 2006 

27 – 02 – 2006 

28 – 02 – 2006 

01 – 03 – 2006 

02 -  03 – 2006 

03 – 03 - 2006 

04 – 03 – 2006 

06 – 03 – 2006 

07 – 03 – 2006 

08 – 03 – 2006 

09 – 03 – 2006 

 
10 – 03 – 2006 

11 – 03 – 2006 

13 – 03 – 2006 

14 – 03 – 2006 

15 – 03 – 2006 

16 – 03 -  2006 

17 – 03 -  2006 

Proses pembentukan poros/as mixer 

Pembubutan tempat bantalan kedua ujung poros mixer 

Pembubutan sok/hubungan antara poros/as mixer dengan 

poros out put/propeler pada mesin 
Pengamplasan dan pengecatan [pada mixer 
Pembelian besi untuk chasis mesin 

Perencanaan bentuk chasis dan pemotongan bahan 

Pembuatan tempat/dudukan radiator 

Pembuatan dudukan mounting mesin 

Pembuatan panel gas dan tuas kopling 

Pembuatan tuas persneleng pada mesin 

Servis radiator 

Setting radiator 

Proses pengelasan chasis mesin dan kelengkapan lain 

pada mesin 

Pengamplasan dan penggerindaan 

Proses pengecatan 

Pemasangan mesin pada chasis 

Finishing 

Finishing 

Setting akhir ke dua komponen 

Uji Kinerja alat dan pengambilan gambar 
 
 
 
 

3)  Instrumen Pelaksanaan 

 
Instrumen alat 

Mixer 

Proses dengan mempergunakan peralatan sebagai berikut: 

- Gorok 
- Gerinda 

- Bor 

- Gerinda sikat 

- Las listrik 

- Mesin bubut 

- Meteran 

 
Penggerak 

Chasis 

Sama seperti pada mixer 

Tune-Up 

Dwell-meter 

Timing Light 

Jack/Dongkrak 

Kunci sok, pas, kombinasi 

Alat stroom accu 
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Instrumen keberhasilan 

- Mixer berputar tanpa hambatan 
- Penggerak mampu hidup stasioner, gigi1 s/d gigi 4 dan gigi R 

- Pengoperasian pemindahan gigi mudah 
 

 
 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil dari program PKMM adalah sebuah alat mixer dengan variasi 

kecepatan 

Hijet 55 (2 pioston), dengan 4 maju dan 1 mundur 

Sistem Penyambungan dengan mempergunakan kreskopel (4 mur-baut) 

Antara penggerak dengan mixer bisa dipisahkan untuk memudahkan proses 

pengangkutan 

Jumlah   bahan   bakar   dalam  proses   pemakaian   tergantung   dari   besar 

kecepatan putar pada saat mempergunakan gigi/persnel. 

Pada prinsipnya kapasitas produksi per sekali proses dapat ditingkatkan akan 

tetapi harus diimbangi dengan besaran percepatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D E 

Keterangan gambar: 
A. Hijet 55 (motor bensin 2 piston) F. Tuas gigi 

B. Rangka Engine G. Tuas kopling 
C. Kopling Universal (kres kopel) 

D. Mur-baut penyambung rangka 

E. Mixer 
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Spesifikasi alat: 

Mixer 
 

60 cm 
 
 
 
 

40 
cm 

 

55 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
cm 

 
 
 
 

3 cm 8 cm 8c 4 cm 

0.8 cm 

4 cm 
 

 
 

- Jumlah sudu 5 

- Tebal sudu  4 mm 

- Bahan sudu logam 

- Bentuk sudu plat memanjang dengan sistem sambung baut 

- Dimensi 40 x 60 x 55 cm 

- Kapasitas pencampuran 25 kg dalam waktu 1.5 jam 

- Panjang total dudukan mixer 90 cm 
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Penggerak 
 
 
 
 

75 
cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prinsip kerja 

 

1. Bahan  baku  dan  bahan  tambahan  dimasukan  ke  dalam  mixer  sesuai 
dengan takaran yang telah ditentukan. 

2. Mesin yang telah dicek kondisinya distater dengan menekan tombol stater 

3. Pedal kopling ditekan selanjutnya pemilihan posisis gigi 

4. Perubahan posisi gigi bisa dilakukan sesuai dengan keinginan pemakai 

dengan terlebih dahulu penekanan pada pedal kopling 

5. Setelah  dirasa  cukup,  untuk  menuangkan  hasil  tinggal  cawan  mixer 

digulingkan ke samping. Proses selesai 

6. Bila  diinginkan  proses  kembali  tidak  perlu  mixer  dibersihkan  bisa 

langsung, kecuali kalau mau betrhenti yang lama 

 
III. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan dari hasil pelaksanaan program PKMM yaitu pembuatan alat 

mixer dengan  variasi percepatan adalah terjalinnya hubungan yang baik antara 

pihak UKM dengan POLSA,  dan dimungkinkan untuk keberlanjutan kegiatan 

yang lain. Dari sisi alat hasil rancang bangun  tim tanggapan dari pihak UKM 

sangat baik sekali, hal ini dibuktikan dengan pengoptimalan pemakaian alat. Pihak 

UKM juga sangat merespon dengan kritikan, masukan terhadap alat hasil rancang 

bangun tim. 

Sedangkan saran yang disampaikan oleh UKM terhadap tim pelaksana 

PKMM   adalah:  adanya  kesinambungan  terhadap  pola  kerjasam  yang  telah 

dibangun  oleh  mahasiswa  bisa  dilanjutkan  oleh  para  dosen  bahkan  lembaga 

POLSA. 

Dari tim  program  PKMM  memberikan  saran  untuk  pemakaian  alat  ini 

tingkat kebutuhan akan bahan bakar tergantung dari kondisi engine dan kecepatan 

yang dipakai, sekaligus kapasitas pencampuran. 

Karena bahan mixer tidak semua dari stenless stell maka setelah proses 

pemakaian hendaknya perlu diperhatikan proses kebersihannya. 

Perlunya pemeriksaan kondisi bantalan. 
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