
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengenalan Alat Penggiling Daging 

Alat penggiling adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan 

daging. Alat penggiling ini di dukung oleh tenaga dinamo mesin motor bakar 

yang berfungsi sebagai penggerak penggiling daging yang membantu manusia 

dalam mempersingkat waktu penghalusan daging.alat ini memanfaatkan tenaga 

manusia / dinamo yang diteruskan ke puli dengan mengunakan V-belt sebagai 

penghubung ke penggiling daging. Sehingga terjadilah putaran pada penggiling 

yang digunakan untuk penghalusan daging. 

2.2 Prinsip kerja alat penggiling   

Pada prinsipnya alat penggiling ini menggunakan proses penekanan ( 

press) daging yang masuk melalui saluran pemasukan dibawah oleh ulir 

keruang diantara ulir, daging yang berkumpul di luar,ditekan (press) dan keluar 

melalui lubang saringan. 

Motor berfungsi sebagai sumber energi gerak untuk memutar puli yang 

diteruskan ke sabuk yang menghasilkan putaran pada puli yang di gerakan 

penggiling,sehingga terjadilah putaran pada penggiling. poros ulir (poros 

penggiling) yang di pasang puli akan berputar dan memindakan/mendorong 

ikan, kacang dan daging yang sudah dimasukan melalui corong dan pisau, 

poros ulir mendorong daging menuju pisau, dan pisau menghaluskan daging, 

daging yang sudah di haluskan tadi keluar melalui saringan akibat dorongan 

dari poros penggiling. 

2.3 Komponen utama pada mesin 

1. Rumahan penggiling daging 

Rumahan ini berfungsi sebagai tempat dimasukannya daging yang 

akan digiling. 



 

Gambar 2.2 Rumah Penggiling 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Pisau pemotong daging. 

Pisau pemotong berfungsi sebagai alat pemotong daging yang 

berbahan stainless steel food grade type 304 yang mengandung 17% - 25% 

chrome, 8% - 20% nikel dan 0,08% karbon. 

 

Gambar 2.3 pisau pemotong 

Sumber : Dokumen Pribadi 

3. Poros ulir penghalus daging. 

Sebelum  di masukan ke dalam penggiling, daging keluar melalui 

penampang, poros ulir ini berfungsi untuk menghaluskan daging. Poros ini 

terbuat dari bahan ST.37.  

 

 

 

  



Gambar 2.4 poros penggiling 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4. Strainer / saringan  

Strainer atau lubang saringan penggiling ini berfungsi sebagai 

tempat keluarnya daging yang sudah digiling. 

 

 

 

. 

Gambar 2.5 lubang tempat keluar daging 

Sumber : Dokumen Pribadi 

5. Tutup penggiling 

Tutup penggiling ini berfungsi sebagai penguji dan juga sebagai 

pengepress yang bertujuan untuk mengeluarkan daging yang ada pada 

penampang dan pisau penampang. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 penutup penggiling 

Sumber : Dokumen Pribadi 

6. Motor Bakar 

 Motor bakar adalah sumber penggerak yang berfungsi untuk 

menggerakan mesin.  



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 motor bakar 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 Spesfikasi motor bakar : 

1. Puataran  = 3600 Rpm 

2. Kapasitas Tangki = 3, 6 liter 

3. Berat   = 15 kg 

7. Kerangka  

Kerangka merupakan bagian yang penting dalam merancang alat, 

karena tanpa kerangka maka alat yang kita rancang tidak dapat menyatu. 

Adapun alat yang penulis rancang ini menggunakan besi profil L dengan 

ukuran adalah  40 × 40 ×  6 [m]  dan profil U yang berukuran 40 × 40 × 6 

[m]. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 profil L 

Sumber : Dokumen Pribadi 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 profil U 

Sumber : google 

8. Pulley 

  Pulley merupakan suatu elemen mesin berbentuk lingkaran mesin 

yang berjari-jari menyerupai lingkaran sepeda yang berfungsi sebagai 

dudukan sabuk. Pulley ini ditempatkan disebuah poros yang diikat dengan 

menggunakan pasak. Adapun poros  Pembuatan pulley ini, yaitu dengan 

cara di cor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 pulli 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 



9. Sabuk 

Sabuk merupakan alat transmisi pemindah daya/putaran yang 

ditempatkan pada sebuah pulley. Penggunaan sabuk pada motor peggerak 

pada alat penggiling ini bertujuan menstransmisikan daya dari motor ke 

pulley pada poros. Penggunaan sabuk sebagi alat transmisi karena jarak 

yang jauh antara dua poros yang sejajar tidak mungkin lagi akan 

ditransmisikan dengan roda gigi. Ada banyak sabuk yang digunakan orang 

diantara nya adalah 1.sabuk rata, 2.sabuk gilir, 3.sabuk –V. Adapun sabuk 

yang digunakan penulis untuk merancang alatnya yaitu sabuk –V. yang 

dimana sabuk ini tebuat dari karet dan mempunyai penampang trapezium, 

sabuk –V dibelitkan disekeliling alur pulley yang berbentuk V.Bagian sabuk 

yang membelit pada pulley ini mengalami lengkungan,sehngga bagian 

dalam nya akan bertambah besar.Gaya gesek akan bertambah karena 

berbentuk baja yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada 

tegangan relative rendah, hal ini merupakan suatu keunggulan darisabuk -V 

dibandingkan dengan sabuk rata. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 sabuk 

Sumber : google 

 

 



10.Plat Pengarah 

Plat pengarah merupakan bagian yang berfungsi untuk 

mengarahkan daging yang telah dipotong untuk masuk ke bagian 

penggilingan. Plat ini dibuat dengan maksud agar daging yang dipotong 

tidak tertumpuk dibagian yang tidak berhubungan dengan bagian 

penggiling. 

 


