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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan peninjauan di lapangan pada Pondok Pesantren Abdurrahman 

Bin Auf yang memiliki luas lahan kurang lebih mencapai lima hektar mempunyai 

beberapa unit usaha, diantaranya peternakan ayam, dan peternakan sapi. Pondok 

Pesantren berkapasitas 120 orang santri ini memiliki sekitar 4000 ekor ayam dan 

100 ekor sapi yang dipisahkan dalam empat kandang ayam dan dua kandang sapi. 

Dengan jumlah sapi mencapai 100 ekor, volume kotoran yang dihasilkan sekitar 

2360 kg/hari. Kotoran ini dikumpulkan dan digunakan untuk membuat biogas. 

Sisa kotoran setelah dibuat biogas digunakan untuk pupuk pertanian. Sebagian 

pupuk ini digunakan sendiri dan yang lain dijual.   

Penggunaan pupuk ini masih dalam bentuk serbuk. Sehingga 

menimbulkan beberapa masalah antara lain: pemerataan pupuk dalam bentuk ini 

dirasa kurang begitu mudah dan berdebu. Permasalahan pemerataan dan berdebu 

ini dapat diatasi dengan mengolahnya menjadi pellet. Pembuatan pellet 

membutuhkan teknologi dan mesin-mesin tepat guna. 

 Pembuatan pellet adalah proses mengkompresikan kotoran sapi berbentuk 

serbuk untuk menghasilkan pupuk yang berbentuk silindris. Pellet memberikan 

keuntungan: pupuk tidak berdebu, pemerataan pupuk lebih mudah sehingga akan 

meningkatkan nilai ekonomi pupuk. Beberapa keuntungan mesin inilah yang 

mendorong kami untuk membuat mesin pellet. 

1.2. Perumusan Masalah  

Melihat latar belakang yang ada, maka yang menjadi masalah adalah 

bagaimana merancang, membuat, dan mencoba Mesin Pembuat Pellet dari 

Kotoran Sapi. 
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1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada proyek akhir ini adalah: 

- Tidak menghitung thermo control, heater, dan kekerasan pellet. 

1.4. Tujuan Proyek Akhir 

 Tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang, membuat, dan mencoba 

mesin pembuat pellet pupuk dari kotoran sapi dengan sistem kerja power screw.

1.5. Manfaat Proyek Akhir 

 Proyek akhir ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa 

- Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang perencanaan, 

pembuatan, dan pengujian alat rekayasa mesin pellet dengan sistem 

kerja power screw.

- Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

khususnya dalam bidang mata kuliah kerja bangku dan plat, 

permesinan, mekanika teknik, elektronika, elemen mesin serta mata 

kuliah lain yang mendukung dalam perencanaan mesin ini.  

2. Bagi institusi  

- Mesin ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian lebih jauh 

mengenai proses pembuatan pellet pupuk dari kotoran sapi. 

3. Bagi pondok pesantren Abdurrahman Bin Auf 

- Mempermudah penggunaan pupuk dari kotoran sapi. 

- Meningkatkan nilai jual pupuk dari kotoran sapi. 
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1.6. Metode Pemecahan Masalah 

 Dalam penyusunan laporan ini penulis mengunakan beberepa metode 

untuk merancang mesin pellet antara lain: 

a. Studi pustaka. 

 Yaitu data diperoleh dengan merujuk pada beberapa literatur sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Perencanaan. 

 Yaitu melakukan perencanaan dalam merancang mesin agar memperoleh 

hasil pellet yang dikehendaki. 
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