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Abstrak: Salah satu bagian dari sistem mesin pemecah batu yang cukup vital 

dalam menentukan kapasitas produksi adalah bagian screening machine atau 

bagian mesin pengayakan. Permasalahan timbul apabila musim penghujan 

terjadi. Abu batu hasil dari proses penggilingan menjadi lengket pada bagian 

mesin saringan (screening machine). Hal ini mengakibatkan pemisahan antara 

batu koral dengan abu batu tidak optimal, karena lubang-lubang ayakan tertutup 

oleh abu batu yang menempel. Fokus ini yang menjadi topik permasalahan 

pengabdian pada mitra usaha, oleh karena itu mesin ayakan tipe Rotary 

Screening Machine yang dimiliki oleh Sumari Teknik akan diganti dengan 

Screening Machine Tipe Vibratory dari tim pengusul pengabdian. Penyelesaian 

masalah mitra dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

desain, tahap produksi, tahap pengujian (unjuk kerja mesin), dan tahap evaluasi. 

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan menunjukkan model yang 

diusulkan dari tim pengabdian memiliki tegangan yang rendah sebesar 44 MPa 

dengan maksimum deformasi akibat pembebanan sebesar 1 ton yaitu 1,3 mm. 

Berdasarkan semua studi yang lain dan perhitungan-perhitungan yang sudah 

dilakukan tersebut mesin dapat dimanufacturing dan sudah diterapkan pada 

UMKM. 

 

Kata kunci: ayakan, batu koral, screening machine,UMKM 

 

Abstract: One part of the stone crushing system that is vital in determining 

production capacity is the screening machine. Problems arise when the rainy 

season occurs. Stone ash results from the grinding process becomes sticky on the 

filter machine (screening machine). This causes the separation between coral 

stone and stone ash is not optimal, because the sieve holes are covered by stone 

ash. This focus is the subject of devotion to business partners, therefore the Rotary 

Screening Machine type owned by Sumari Teknik will be replaced by a Vibratory 

Type Screening Machine from the service proposition team. Partner problem 

solving is done in several stages, namely the planning stage, the design stage, the 

production stage, the testing stage (machine performance), and the evaluation 

stage. Based on the feasibility study conducted, the proposed model from the 

dedication team has a low stress of 44 MPa with a maximum deformation due to 

a loading of 1 ton which is 1.3 mm. Based on all the other studies and calculations 

that have been done, the machine can be manufactured and has been applied to 

MSMEs. 
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PENDAHULUAN 

Pengembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas 

utama untuk meningkatkan hasil kreativitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah menargetkan 8 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di 

Indonesia melakukan perdagangan secara online pada 2019 (Santoso, 2018). 

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar (UU No. 20 Tahun 2008). Peranan UMKM yang menyumbang 

sekitar 60,34% dari PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia dan juga 

memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat dengan penyerapan 

tenaga kerja mencapai 97 persen (Simongkir, 2018) dan (Suryana, 2000). Oleh 

karena itu, keberhasilan UMKM yang didorong oleh civitas akademika dari 

perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Malang. Program hibah PNBP 

ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah secara 

keseluruhan.  

Gambar 1. Profil UMKM Sumari Teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) UMKM Sumari Teknik b) Mesin Press paving block dan produknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Mesin jaw crusher dan Conveyor d) Produk Batako 

 

 

 

 

 

 

 

e) Para pekerja di Sumari Teknik f) Produk Srumbung 
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Pengembangan UMKM yang dilakukan berlokasi di desa Balesono 

kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. “Sumari Teknik” (sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar 1) sebagai mitra usaha pengabdian yang berdiri 

Sejak tahun 1996, dengan hasil produksi batu koral, abu batu, serta produk-

produk turunan berupa paving block, batako dan srumbung.  Hasil produksi 

dengan kualitas yang bagus merupakan daya tarik untuk 

menambah/meningkatkan permintaan yang terdapat di pasar lokal, karena 

memang “Sumari Teknik” mengutamakan kualitas disamping kuantitas.  Pada 

tabel 1 berikut disampaikan kapasitas hasil produksi UMKM Sumari Teknik. 
Tabel 1. Kapasitas hasil produksi UMKM Sumari Teknik 

No Produk Kapasitas produksi  

1 Koral dan abu batu 20-25 m3/hari 

3 Paving Block 500-600 buah/hari 

4 Batako 1500-1600 buah/hari 

5 Srumbung 7 buah/hari 

Sumber: wawancara pemilik 

Untuk mengatasi masalah dalam kekurangan bahan baku memerlukan 

tenaga mesin dalam pengelolaan batu menjadi berbagai macam produk seperti 

menjadi batu koral, batu split serta abu batu. Bahan baku berupa batu kali yang 

akan diolah dengan mesin pemecah batu (Stone Crusher) di dapatkan dari 

pengerukan batu-batu disungai dalam kasus ini UMKM Sumari Teknik 

mendapatkannya dari sungai Brantas dan lereng gunung Kelud dengan 

menggunakan tenaga manual (orang) atau dapat pula dengan alat berat. Stone 

Crusher berfungsi untuk memecahkan batuan alam menjadi ukuran yang lebih 

kecil sesuai dengan spesifikasi (persyaratan gradasi) yang dibutuhkan. Pada 

pekerjaan crushing ini diperlukan beberapa kali pengerjaan pemecahan, tahap-

tahap pekerjaan di UMKM Sumari Teknik ini antara lain adalah sebagai berikut 

1. Pemecahan tahap pertama oleh stone crusher. 

2. Pemecahan tahap kedua setelah batu koral melewati stone crusher pertama, 

sehingga ukuran batu sesuai dengan yang diharapkan. 

Salah satu jenis mesin pemecah batu yang digunakan oleh UMKM Sumari 

Teknik adalah mesin jaw crusher, yang mana memang mesin ini dipilih karena 

mempunyai beberapa kelebihan yaitu memiliki konstruksi yang sederhana, 

ekonomis dan memerlukan tenaga yang relatif kecil. Ukuran material yang 

dapat dipecah oleh crusher ini tergantung pada (bukaan) dan kekerasan batu 

yang akan dipecah. Berikut pada gambar 2 mesin jaw crusher pada UMKM 

Sumari Teknik. 



4 Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Oktober 2019, Hal 1-12 

 

 
Gambar 2. Mesin jaw crusher pada UMKM Sumari Teknik 

 

Salah satu bagian dari sistem Stone Crusher yang cukup vital dalam 

menentukan kapasitas produksi adalah bagian screening machine atau bagian 

mesin pengayakan. Pada proses industri, biasanya digunakan material dengan 

ukuran tertentu dan seragam, maka perlu dilakukan proses pengayakan. 

Pengayakan atau penyaringan adalah proses pemisahan secara mekanik 

berdasarkan perbedaan ukuran partikel (Fellow, 1988). Pada proses 

pengayakan zat padat dalam hal ini batu koral dijatuhkan atau dilemparkan ke 

permukaan pengayak. Partikel yang di bawah ukuran atau kecil (undersize) 

akan lolos melewati bukaan ayakan, sedangkan yang di atas ukuran atau yang 

besar (oversize), akan tidak lolos dari ayakan. Ada beberapa jenis tipe screening 

machine yang sering digunakan antara lain Grizzly Screen, Screening Machine 

Tipe Vibratory, Oscillating Screen, Trommel Screen atau Rotary Screening Machine. 

Berdasarkan paparan data di atas dan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan pemilik UMKM, permasalahan timbul apabila musim penghujan 

terjadi. Pertama, apabila sungai Brantas meluap mengakibatkan pasokan batu 

alam menurun, oleh pemilik UMKM disiasati dengan mencari batu alam di 

daerah lereng gunung Kelud. Disisi lain apabila musim penghujan datang, abu 

batu hasil dari proses penggilingan menjadi lengket pada bagian mesin 

saringan (screening machine). Hal ini mengakibatkan pemisahan antara batu 

koral dengan abu batu tidak optimal, karena lubang-lubang ayakan tertutup 

oleh abu batu yang menempel. Padahal Pada bagian mesin ayakan inilah yang 

merupakan salah satu mesin penentu dalam produktivitas batu koral. Fokus ini 

yang menjadi topik permasalahan pengabdian pada mitra usaha, oleh karena 

itu mesin ayakan tipe Rotary Screening Machine yang dimiliki oleh Sumari 

Teknik, di upgrade dengan Screening Machine Tipe Vibratory usulan dari tim 

pengembang pengabdian.  
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METODE 

Survey ke UMKM Sumari Teknik sebagai mitra telah dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi mitra tersebut. Hal ini sangat penting 

sekali karena setiap UMKM pasti mempunyai permasalahan yang perlu 

penyelesaian untuk kelangsungan produksi sehingga permasalahan yang ada 

dapat dipetakan dan dikelompokkan untuk mempermudah manajemen 

permasalahan secara menyeluruh. 

Mengkaji tentang teori perencanaan dan perancangan mesin ini 

berfungsi untuk memberi landasan dalam perancangan ataupun pembuatan 

mesin, khususnya untuk pembuatan Screening Machine tipe Vibratory. Studi 

juga dilakukan terhadap riset-riset terdahulu, hal ini bertujuan agar proses 

perancangannya dapat dilakukan secara terarah untuk menghasilkan solusi 

terhadap permasalahan dan tututan yang ada. Selain itu, studi literatur 

diperdalam mengenai riset tentang fleksibel kopling yang cocok untuk screening  

model getar yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Konsep dari Screening Machine tipe Vibratory yang diusulkan adalah 

mengatasi partikel halus berupa pasir yang menempel pada batu alam dan 

pada screening setelah melewati jaw crusher (penyumbatan pada lubang). 

Getaran yang timbul dari jenis mesin yang diajukan mengakibatkan pasir 

ataupun partikel kecil yang menempel akan langsung masuk pada bagian 

Bottom Sreening. Keefektifan ayakan dihitung berdasarkan recovery desired 

material dalam produk (batu koral) dan recovery undesired material pada bagian 

reject (abu batu), (Brown, 1950). Efisiensi screen dalam mechanical engineering 

didefinisikan sebagai perbandingan dari energi keluaran dengan energi 

masukan. Dengan demikian dalam proses screening yang menjadi tolok ukur 

adalah nilai keefektifan dari operasi. Pada tabel 2 berikut disampaikan daftar 

perbandingan Teknik Rotary Screening Machine (lama) dengan Screening Machine 

tipe Vibratory (usulan). 

 
Tabel 2. Perbandingan Rotary Screening Machine dan Screening Machine  

No Spesifikasi Teknis 

Rotary Screening 

Machine (Mesin 

Lama) 

Screening Machine 

tipe Vibratory (Mesin 

yang Diusulkan ) 

1 Produksi Indonesia Indonesia 

2 Tahun 2010 2019 

3 Mekanisme Gerakan  Rotary Vibratory 

4 Persentase total area 

ayakan yang terbuka 

30% dengan 

konstruksi serial 

70% dengan 

konstruksi paralel 

5 Penyumbatan lubang ada  Tidak ada 

6 Konstruksi • Menyatu dengan 

penggerak utama  

• Terpisah dan 

memiliki daya 



6 Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Oktober 2019, Hal 1-12 

 

• 3510 mm  sendiri 

• 2155 mm  

7 Kemiringan ayakan 12o 20o 

8 Komponen struktur 

rangka 

Baja Baja 

9 Ketersediaan 

komponen 

Indonesia Indonesia 

 

Berikut pada gambar 3 merupakan desain dari Rotary Screening Machine 

pada UMKM Sumari Teknik. Berdasarkan data tabel 2 dapat diidentifikasikan 

bahwa konstruksi ayakan desain yang lama memakan banyak tempat dengan 

dimensi Panjang keseluruhan sistem 3510 mm dan sering adanya penyumbatan 

pada lubang ayakan. 

 
Gambar 3. Desain Rotary Screening Machine di UMKM Sumari Teknik 

 

Metode yang digunakan untuk mengetahui kelayakan mesin yang akan 

dimanufaktur ini dengan metode elemen hingga yaitu menggunakan bantuan 

software Ansys yang dapat mensimulasikan proses pembebanan pada vibratory 

screening untuk mengetahui tegangan dan deformasi yang terjadi pada model. 

Adapun mechanical properties dari model dengan material st37 dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut 
Tabel 3. Spesifikasi Material St37 pada vibratory screening 

No Spesifikasi  Keterangan 

3 Poisson's Ratio 0,26 

4 Modulus Young(GPa) 200 

5 Density(g/cm3) 7.85 

6 Yield Strength(MPa)  250 
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HASIL & PEMBAHASAN 

 

Desain Prototype 

Berikut pada gambar 4 merupakan spesifikasi dari desain akhir prototype yang 

diusulkan yaitu Screening Machine tipe Vibratory. Cara kerja dari Screening 

Machine tipe Vibratory adalah batu koral dan abu batu (bahan) masuk dari atas 

(hopper), selanjutnya bahan diayak sambil berjalan, bahan akan masuk lubang 

apabila ukuran bahan sesuai dengan besarnya ukuran lubang. Bahan yang 

tidak masuk (Upper Screening) ukuran 3x4 mm maka akan keluar kemudian 

dibawa belt conveyor untuk di recycle dan masuk ke dalam jaw crusher kembali. 

Keunggulan dari desain mesin yang diusulkan dibandingkan dengan mesin 

yang ada antara lain: minim penyumbatan koral serta mengatasi partikel halus 

berupa pasir yang menempel ketika musim hujan karena model getar, efisiensi 

tempat dengan ditunjukkan pada dimensi yang lebih kecil yaitu (P:2155, L:1195, 

dan T:1149 mm), mekanisme individual sistem dengan penggerak motor listrik 

1 HP sehingga kinerja dari mesin utama penggerak jaw crusher tidak terbebani 

oleh screening. 

Saringan atau ayakan menggunakan material SS304 dengan memiliki tiga 

ukuran yang disusun untuk menghasilkan butiran sebanyak 4 gradasi sehingga 

efektif menghasilkan butiran yang optimal sampai dengan abu batu. Ukuran 

ayakan dengan standar US mesh 6 untuk butir 3-4 mm, mesh 10 untuk butir 2-3 

mm, dan mesh 18 untuk butir 1-1 mm (Fellow, 1988). 
 

 
Gambar 4. Desain Screening Machine tipe Vibratory 

Gaya yang bekerja pada rotary screening merupakan gaya pebebanan 

maksimum ketika mesin beroperasi, yaitu ketika batu koral berada di atas 

ayakan dengan volume yang digunakan adalah volume ayakan itu sendiri. 

Perhitungan berat batu koral pada ayakan diperoleh dari persamaan sebagai 

berikut 

Diketahui densitas batu kali= 1,6 g/cm3 
𝑤 =  𝜌 𝑥 𝑣 
𝑤 =  1,6 𝑔/𝑐𝑚3 𝑥 (187,8 𝑥 74,9 𝑥 25,7 𝑐𝑚) 

Keterangan : 

1. Upper Screening 

2. Pegas Tekan 

3. Konstruksi Utama 

4. Pemberat Vibrator 

5. Bottom Screening 

6. Hopper 

3 

1 

2 

4 

5 

6 
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𝑤 =  578402,96 g =  578,4 kg  

Berdasarkan perhitungan di atas maka didapatkan nilai pembebanan 10 

m/s2 x 578,4 Kg = 5784 N. Pada aktualnya simulasi kekakuan konstruksi dengan 

metode elemen hingga /finite element method (FEM) menggunakan 

pembebanan sebesar 1 ton atau 10000 N. Adapun hasil simulasi yang 

didapatkan adalah tegangan dan deformasi. Pada gambar 5 berikut 

disampaikan hasil simulasi FEM pada model. 

 
 

 
Gambar 5. Hasil Von mises Stress Analysis dengan software Ansys 

Pada gambar 5 a) terlihat bahwa secara keseluruhan model ditunjukkan 

dengan warna biru yang bernilai di bawah 106 MPa, dari data ini dapat 

diketahui bahwa struktur model desain rotary screening ini aman untuk 

digunakan dan dioperasikan. Nilai maksimal von mises stress sebesar 320 MPa 

pada komponen baut pengikat, nilai ini melebihi yield strength dari material 

st37. Permasalahan ini dapat diatasi dengan penggantian komponen baru 

dengan baut yang memiliki nilai aksial force lebih besar dengan material baja. 

Pada gambar 5 b) terlihat nilai von mises maximum stress sebesar 44,7 MPa 

untuk komponen landasan screening, nilai ini cukup rendah jika dibandingkan 

dengan yield strength material st37 sebesar 250 MPa, dapat disimpulkan bahwa 

komponen ini aman digunakan untuk proses kerja. 
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Gambar 6 a) menunjukkan hasil deformation analysis dari stress analysis, 

diperoleh hasil simulasi deformasi pada keseluruhan struktur model 

menunjukkan warna biru dengan nilai di bawah 0,58 mm. Sedangkan 

deformasi maksimal yaitu sebesar 1,3 mm pada gaya pembebanan yaitu 10000 

N yang mana nilai terbesar ini teletak pada komponen landasan screening 

bagian belakang. 

 

 
Gambar 6. a) Hasil deformation analysis dengan software Ansys, b) 10 titik 

pengamatan pada komponen landasan screening 

 

Dalam hal untuk mengetahui peningkatan produktivitas pengolahan batu kali 

menjadi batu koral. Maka mesin yang diusulkan (rotary screening machine) diuji 

performanya dengan melakukan eksperimen langsung pada UMKM. 

Eksperimen dilakukan dengan membandingkan waktu tempuh batu koral 

pada proses pemisahan ukuran sampai dengan masuk pada conveyor. 

Perhitungan waktu tempuh dengan menggunakan sampel sejumlah Raw 

material batu kali dengan berat 16,8 Kg yang berdasarkan perhitungan berat 

maksumum satu cikrak (nampan) batu kali sebagai berikut 
𝑉𝑐𝑖𝑘𝑟𝑎𝑘 = 𝑃 𝑥 𝐿 𝑋 𝑇 
𝑉𝑐𝑖𝑘𝑟𝑎𝑘 = 300𝑥500𝑥70 𝑚𝑚 = 10500000 𝑚𝑚3 =  10500 𝑐𝑚3   
𝑊𝑐𝑖𝑘𝑟𝑎𝑘 =  1,6𝑔/𝑐𝑚3 𝑥 10500 𝑐𝑚3 =  16800𝑔 = 16,8𝐾𝑔 

Gambar 6 b) menunjukkan nilai deformasi untuk 10 titik pengamatan 

model pada komponen ayakan, warna merah pada sisi kanan yang bernilai 1 

mm terletak dibagian belakang ayakan, nilai deformasi ini cukup kecil sehingga 

komponen masih aman untuk digunakan. Jika pembebanan aktual hanya 578,4 
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Kg sesuai dengan perhitungan, maka nilai deformasi juga ½ kali lebih kecil dari 

nilai aktual yang didapatkan dari hasil simulasi ini. 

Proses validasi desain mesin berupa perhitungan secara analitis dan 

simulasi FEM telah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah untuk 

manufacturing rotary screening machine. Pada gambar 7 berikut dipaparkan hasil 

manufacturing dari tim pengabdian. Beberapa komponen penting pada mesin 

screening antara lain motor penggerak poros eksentrik, konstruksi utama (st37), 

mekanisme pemindah dan pereduksi kecepatan (puli), pegas tekan, serta 

ayakan itu sendiri. Seperti terlihat pada gambar 7 bahwa putaran poros 

eksentrik direduksi menjadi setengah dari putaran motor, hal ini berdasarkan 

eksperimen yang telah dilakukan di UMKM Sumari Teknik dengan tim 

pengabdian, bahwa kecepatan putar maksimum poros sehingga didapatkan 

getaran yang efektif yaitu sebesar 700 Rpm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Prototype Vibratory Screening Machine hasil pengabdian pada UMKM 

Sumari Teknik 

 
Tabel 4. Hasil uji waktu tempuh batu koral dalam ayakan untuk rotary screening 

machine dan vibratory screening machine 

No Jenis Screening 
Waktu ketuntasan dalam screening (s) Rata-rata 

(s) 
Uji 1 Uji 2 Uji 3 Uji 4 Uji 5 

1 Rotary Screening 8,253 9,128 8,771 7,985 8,567 8,5408 

2 Vibratory Screening 4,501 5,012 4,789 5,661 5,521 5,0968 

 

Nilai yang cukup kecil yakni sebesar 5,0968 detik pada tipe vibratory 

screening machine ini dipengaruhi selain pada sudut screening yang besar (20°) 

yaitu dimensi yang kurang lebih 1/3 kali lebih pendek dari rotary screening 

machine. Selain itu vibratory screening machine yang diusulkan memiliki efisiensi 

tempat dengan ditunjukkan pada dimensi yang lebih kecil yaitu (P:2155, L:1195, 

dan T:1149 mm) dibandingkan dengan rotary screening machine yang telah ada 

sebelumnya. Mekanisme individual sistem  dengan self running machine (Motor 

Mekanisme Rotary Weight 

Reduksi pada puli, n = 700 Rpm 

Pegas tekan d=22.5  

D0=105  

L=125 AC Motor 1 HP, 1400 Rpm 
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listrik 1 HP, 3 Phase) pada model yang diusulkan juga mempengaruhi 

kapasitas produksi dari UMKM Sumari Teknik, ini berpengaruh pada kinerja 

dari mesin utama penggerak gilingan (mesin jaw crusher) yang mana mesin 

tidak terbebani langsung oleh screening. 

 

SIMPULAN 

 

Tipe vibratory screening machine ini sangat minim penyumbatan abu batu serta 

dapat mengatasi partikel yang halus berupa pasir yang menempel ketika 

musim hujan, hal ini karena ayakan model getar, sehingga hentakan atau 

kejutan mengakibatkan semua partikel dapat langsung jatuh. Produktivitas 

meningkat dengan ditunjukkan pada efisiensi tenaga manual yang digunakan 

untuk membersihkan screening serta menurunnya waktu tempuh batu koral 

sebesar 40,3% dalam screening sampai terpisah.  
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