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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu penghasil utama kelapa namun dalam 

pengolahan pasca panen masih banyak kendala penerapan teknologi. Masyarakat 

dalam melakukan pengupasan sabut (fibre) masih secara manual. Pengupasan 

sabut kelapa secara manual tidak efektif apabila pengupasan dilakukan dalam 

jumlah yang besar (Suhardiyono,1995).  

Untuk mengatasi keterbatasan ataupun kelemahan dari alat pengupas sabut 

kelapa manual itu maka dibuatlah suatu alat pengupas sabut kelapa mekanis yang 

mampu mengupas sabut kelapa dengan kapasitas yang tinggi serta dapat 

digunakan atau dioperasikan oleh siapapun operatornya. Pada penerapan alat ini 

menggunakan sumber tenaga motor bensin. Kemudian motor bensin dihubungkan 

dengan roller agar berputar. Putaran roller yang telah terdapat pisaunya tersebut 

nantinya akan mengupas sabut dari bahan (Silaban, 2012).  

Tidak jarang kita mengalami ketidak nyamanan dan kurangnya 

produktivitas dalam melakukan pekerjaan. Banyak orang kurang menyadari kalau 

ketidak nyamanan kerja yang dirasakan oleh seorang pekerja ternyata diakibatkan 

kesalahan di dalam perancangan fasilitas kerja. Ketidak nyamanan bisa juga 

disebabkan oleh posisi kerja yang tidak benar dan memerlukan energi tambahan 

yang akhirnya mempercepat datangnya kelelahan, penurunan kinerja, dan 

produktivitas (Widananto dan Purnomo, 2013). 

Alat pengupas sabut kelapa otomatis saat ini banyak yang sudah dirancang 

dan dibuat, akan tetapi pengoperasian alatnya sangat sulit dan kurang efektif. 

Perancang ingin memodifikasi alat pengupas sabut kelapa agar lebih efektif dan 

efisien lagi. Maka dari itu perancang menulis tugas akhir ini dengan judul 

Perancangan Alat Pengupas Sabut Kelapa Semi Otomatis Menggunakan Pisau 

Tipe Segitiga Memanjang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada timbul sebuah permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara merancang mesin pengupas serabut kelapa yang bisa 

meningkatkan produktifitas industri rumahan dan para pengrajin guna 

untuk meningkatkan ekonomi dalam pasar. 

2. Seperti apakah rancangan mesin pengupas serabut kelapa yang akan 

dibuat oleh  perancang guna untuk meringankan beban dan mempercepat 

pekerjaan dalam pengupasan serabut kelapa. 

1.3 Tujuan Perancangan 

1. Membuat rancangan mesin pengupas serabut kelapa sesuai dengan 

kebutuhan industri rumahan dan diutamakan bahan materialnya mudah di 

dapatkan di pasaran. 

2. Memberikan rancangan teknologi baru yang bermanfaat dalam proses 

pengupasan serabut kelapa agar lebih efisiensi waktu, hemat tenaga dan 

biaya. 

1.4  Manfaat Perancangan  

Manfaat perancangan mesin pengupas serabut kelapa, yaitu sebagai solusi 

mengatasi permasalahan proses pengelupasan serabut kelapa yang tergolong 

sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses pengelupasan 

serabut kelapa, maka karena itu perancang menciptakan mesin pengupas serabut 

kelapa. 

Terciptanya mesin pengupas serabut kelapa diharapkan dapat menjadi 

acuan dan referensi dasar pengetahuan akan kemajuan mesin di era modern saat 

ini. Mesin ini hemat tempat dan dapat memproses lebih dari satu dalam sekali 

pengelupasan serabut kelapa, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat 

pengelupasan serabut kelapa. Alat pengupas serabut kelapa dirancang oleh 

perancang menggunakan tingkat keamanan yang sangat safety.  
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan dari tujuan diatas maka perlu adanya 

pembatasan guna mempermudahkan dalam pemahaman, sehingga sasaran yang 

diharapkan dapat tercapai. Adapun batasan – batasannya adalah sebagai berikut : 

1. Tidak menghitung kerangka mesin.

2. Tidak menghitung penekan.

3. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua atau kering.

4. Ukuran kelapa yang digunakan sesuai dengan ukuran standar kelapa

antara 20 cm ÷ 25 cm.

5. Software desain yang digunakan dalam perancangan mesin ialah

Autodesk Inventor 2015.

6. Metode perancangan yang digunakan dalam perancangan ini adalah

metode pahl and beitz yang mempermudahkan perancang dalam

merancangnya.


