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Motto : 

 

➢ Waktu terus berputar 

➢ Sementara kamu terus berdiam diri. 

➢ Mari berdo’a, bangkit, bergerak dan berjuang. 

➢ Siapkan dirimu untuk hari keberhasilanmu. 

➢ Karna keberhasilan selalu menunggu usahamu. 

➢ Yang lebih, lebih dan slebih lagi. 

 

 

Kupersembahkan UntuK : 

 

❖ Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah 

memberikan nasehat, dorongan, serta kasih sayang 

yang menyertai setiap langkahku dalam mengejar 

jenjang gelar sarjana. 

❖ Saudara dan saudariku yang yang telah memberikan 

semangat. 

❖ Teman – teman seperjuangan teknik mesin angkatan 

2016. 

❖ Almamaterku. 
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ABSTRAK 

 

 Alat molen ini adalah alat yang berguna untuk memproses pencampuran 

semen, pasir, dan air. 

 Pada alat molen bagian utama alat direncanakan mengunakan drum 

kapasitas 145,66 kg dan rangka dibentuk memiliki kemiringan 60° - 65°. 

Pembuatan alat molen yang digerakan secara manual ini di mulai dari 

proses desain gambar. Dilanjutkan dengan perhitungan dan pembuatan. Ini 

dimaksud agar diketahui bahan dan ukuran komponen pembuatan alat molen 

manual ini. 

 

 

Kata Kunci : Alat molen, kapasitas drum, menentukan kemiringan, semen dan 

pasir. 
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ABSTRACK 

 

  

 This molen tool is a useful tool for mixing cement, sand, and water. 

In the molen tool, the main part of the tool is planned to use a drum with a 

capacity of 145.66 kg and the frame is formed to have a slope of 60 ° - 65 °. 

 The manufacture of this manually driven molen tool starts from the 

image design process. Followed by calculations and manufacturing. This is 

intended to determine the material and size of the components for making this 

manual molen tool. 

 

 

Keywords : molen tool, drum capacity, determine the slope, cement and s 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan sangat berperan penting pada kehidupan masyarakat namun 

apabila proses pembuatannya tidak dilakukan dengan baik maka akan berakibat 

fatal. Terutama untuk material yang dipergunakan, sering kali orang tidak 

memikirkan bahan yang akan dipakai untuk membuat suatu bangunan tersebut 

layak dipergunakan atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat pada saat orang 

melakukan pengadukan terhadap campuran semen, pasir dan air, mereka hanya 

menggunakan cangkul dan alat seadanya untuk mencampur bahan atau material 

tersebut. Proses pencampuran dengan cara yang seperti itu bisa menghasilkan 

adonan yang tidak merata. 

Dalam pembuatan adukan semen, sebelum dicampur air, campuran semen 

dan pasirnya harus rata terlebih dahulu. Yang sering terjadi, tukang menambahkan 

air padahal campuran semen dan pasir belum rata. Padahal, semen dan pasir yang 

tidak tercampur rata membuat kualitas permukaan dinding jadi tidak sama, ada 

bagian yang kuat dan ada bagian yang mudah rontok. Melihat dari resiko 

pengadukan yang dilakukan secara manual meskipun dalam skala yang kecil 

maka alat bantu untuk proses pencampuran menjadi sangat penting. Salah satu 

alat yang dapat membantu proses tersebut yaitu dengan menggunakan molen. 

Molen dapat membuat adonan antara semen, pasir dan air dapat tercampur secara 

merata dengan cara memutar adonan yang dimasukkan ke dalam wadah atau drum 
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dengan kemiringan antara 60-65°. Adonan yang terdapat di dalam drum dapat 

tercampur dikarenakan adonan terdorong oleh sirip-sirip yang terdapat pada drum 

molen kemudian jatuh dan terdorong kembali sehingga menjadikan hasil yang 

semakin homogen antara pasir, semen dan air.  

Alat molen adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengaduk adonan 

berupa semen, pasir dan air agar tercampur menjadi satu adonan yang siap untuk 

dipergunakan sebagai bahan cor bangunan maupun sebagai bahan pencetakan 

batako ataupun paving. Untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga, keluarga 

kecil ataupun lingkungan perumahan maka dibutuhkan molen ukuran kecil. 

Dengan kapasitas molen yang hanya mencapai 50 kg/proses diharapkan alat dapat 

dengan mudah dioperasikan dengan hanya membutuhkan sedikit tenaga manusia. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan menemukan desain yang 

baik dari alat molen manual yang dapat membantu masyarakat mengatasi masalah 

saat proses pencampuran adonan. Oleh sebab itu penyusun tugas akhir membuat 

judul “pembuatan alat molen untuk mengaduk semen dengan pasir kapasitas 50 

kg/proses yang digerakan secara manual” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang 

didapat adalah sebagai berikut  

1. Bagaimana membuat alat molen ? 

2. Dapatkah alat yang dibuat mengaduk semen, pasir dan air ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Untuk perancangan alat molen yang sesuai dengan tujuan dan terarah pada 

konsep alat dibuatlah batasan masalah. Batasan masalah dalam tugas akhir yang 

ditulis ini meliputi : 

1. Menghitung besaran gaya yang diberikan untuk memutar lengan. 

2. Mecari volume drum. 

3. Mengabaikan masalah perhitungan biaya. 

 

1.4.Tujuan 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan alat ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk membantu masyarakat mengatasi masalah saat proses pencampuran 

adonan dengan menggunakan alat molen ini.  

2. Untuk menyediakan alat pengaduk semen,pasir dan air yang tidak 

tergantung dengan tenaga listrik dan bahan bakar minyak. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari fungsi alat tersebut :  

1. Perkerjaan tukang ataupun masyarakat dapat terbantu dengan dibuatnya 

alat ini. 

2. Alat ini tidak tergantung dengan tenaga listrik dan bahan bakar minyak. 

3. Campuran semen, pasir, dan air jika diaduk atau dikelolah dengan rata 

maka bangunan akan mejadi lebih kuat atau kokoh. 
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1.6. Sistematika penulisan 

  Dalam penulisan laporan ini akhir ini, penulis membuat suatu sistematika 

penulisan yang yang terdiri dari beberapa bab dimana masing masing bab tersebut 

terdapat uraian uraian yang mencangkup tentang laporan ini. Maka penulis 

membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang tujuan dan manfaat, 

pembatasan masalah, metode pengumpulan data secara sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang pemilihan bahan dan rumus dasar yang dipakai 

menghitung komponen alat. 

BAB III. METODOLOGI PEMBUATAN ALAT 

 Pada bab ini berisikan tentang perhitungan dalam pembuatan alat molen 

BAB IV. PERHITUNGAN ALAT DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang tugas dari pembuatan, di mana tugas khusus 

ini dibagi menjadi dua yakni: proses pembuatan alat, pengjuian alat. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, yang merupakan kesimpulan 

dari hasil pembahasan alat yang telah dilakukan dan saran yang dapat 

mengembangkan lebih lanjut tentang penelitian. 
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