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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pohon kelapa sering dijuluki “Pohon Surga” karena dari setiap 

bagian tanamannya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan kehidupan manusia. Habitat paling dominan adalah kawasan 

pantai hingga ketinggian 600 m dari permukaan laut, oleh karenanya mudah 

ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Disamping dapat memberikan 

devisa bagi negara, pohon kelapa juga merupakan mata pencarian juataan 

petani yang mampu memberikan kehidupan untuk keluarganya (Bahtiar, 

2012). 

Setiap bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kehidupan 

sehari-hari sebagai bahan baku aneka masakan dan jajanan, serta aneka 

kerajianan tangan. Daging buah kelapa dapat dipakai sebagai bahan baku 

menghasilkan santan, minyak kelapa, dan kelapa parut kering, sedangkan 

air kelapa dapat dipakai membuat cuka dan nata de coco. Tempurung kelapa 

dapat dimanfaatkan untuk membuat karbon aktif, charcoal, dan kerajian 

tangan. Batang kelapa dapat digunakan sebagai atap kerangka bangunan, 

dan lidinya dapat digunakan sebagai sapu lidi (Suhardiyono, 1988). 

Santan adalah cairan putih kental yang dihasilkan dari daging kelapa 

yang diparut kemudian diperas. Kandungan lemak yang terdapat pada 

santan dapat digunakan sebagai perasa yang menyedapkan makanan. 
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Vitamin A, D, E, dan K serta provitamin A (karoten) yang larut dalam lemak 

pada santan sangat penting bagi metabolisme tubuh. Di samping itu, santan 

mengandung sejumlah asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. 

Manfaat kesehatan dari santan dikaitkan dengan kandungan asam larut yang 

diduga bersifat antibakteri, antifungi, antivirus serta berkasiat 

mengendalikan kolestrol jahat dan bermanfaat bagi kesehatan jantung 

(Sinaga, 2011). 

Pada umumnya masyarakat masih banyak yang menggunakan cara 

tradisional dengan memeras langsung kelapa yang telah diparut 

menggunakan tangan untuk menghasilkan santan. Cara ini dinilai tidak 

efisien karena memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan tenaga 

yang banyak, serta banyak ampas yang mengandung santan terbuang karena 

proses pemerasan tidak maksimal, dan ditinjau dari segi kebersihan dirasa 

belum memenuhi standar kesehatan (Hazwi, 2010). Apabila proses 

pemerasan kelapa parut menjadi santan tidak higienis maka akan terdapat 

beberapa bentuk kerusakan yang akan terjadi pada santan yaitu perubahan 

aroma dan menguningnya santan (Ketaren, 2005). 

Kebutuhan akan produksi santan dan hasil kelapa parut dengan 

tingkat efisiensi serta efektifitas dari proses pengerjaan dengan hasil yang 

tinggi pada suatu proses produksi terutama pada produksi massal sangatlah 

penting, karena dapat menghemat waktu dan biaya sehingga ongkos 

produksi yang dikeluarkan akan dapat ditekan sekecil mungkin (Jurnal 

Teknologi Pertanian Gorontalo, 2016). Seiring berjalannya waktu, 
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kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tidak terhindarkan lagi 

dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat menuntut kehidupan 

praktis dengan bantuan alat teknologi untuk mempermudah pekerjaan 

mereka. Alat yang diinginkan oleh masyarakat ialah alat yang praktis dan 

ekonomis serta mampu meringankan beban masyarakat, murah, dan bahkan 

mampu mendatangkan keuntungan berupa finansial. Dengan demikian 

pengusaha tidak perlu kawatir akan membengkaknya anggaran dana akibat 

segi bahan pendukung proses produksi (Martin, G. & Pear, J. 1992). 

Untuk memperbaiki proses pemerasan kelapa agar menghasilkan 

santan lebih efisien maka dilakukan terobosan-terobosan baru yang dapat 

mempersingkat waktu proses pemerasan. Salah satu terobosan tersebut 

adalah menciptakan mesin pemeras kelapa parut dengan sistem ulir tekan 

(Screw Press). Mesin pemeras kelapa parut salah satu teknologi yang dapat 

mempermudah pekerjaan masyarakat. Diharap dengan adanya alat ini dapat 

berdampak pada pemanfaatan bahan baku menjadi lebih optimal sehingga 

dapat mendorong perkembangan industri seperti industri santan instan dan 

minyak kelapa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk 

merancang dan membangun mesin pemeras kelapa parut berskala kecil 

dengan biaya murah yang dapat meringankan pekerjaan industri kecil 

menengah dalam masyarakat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu: “Bagaimana merancang 

bangun alat pemeras kelapa parut menjadi santan dengan sistem screw press 

kapasitas 100 Kg/Jam” 

1.3 Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari merancang bangun mesin pemeras kelapa menjadi 

santan dengan sistem screw press dengan kapasitas 100 Kg/Jam ini adalah 

dapat meringankan pekerjaan industri menengah dalam masyarakat. 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam perencanaan mesin pemarut dan pemeras 

kelapa tidak meluas maka diperlukan adanya beberapa batasan masalah, 

diantaranya: 

1. Membahas tentang perhitungan perancangan pada mesin pemeras kelapa 

parut kapasitas 100 Kg/Jam. 

2. Membahas tentang matrial apa saja yang digunakan. 

3. Membahas tentang perhitungan pitch, Rpm, dan efisiensi pemerasan. 

4. Mengetahui rendemen dari hasil suatu pemerasan. 

 


