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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan penghasil mete terbesar di dunia setelah India, 

Vietnam, Afrika Timur, Afrika Barat dan Brasil. Persentase penghasilan 

mete cashews in-shell (gelondongan, mete yang belum dibuka cangkangnya/belum 

dikacip) adalah Afrika Barat (25% dari produksi dunia), disusul oleh India (22%), 

Vietnam (21%), Brazil (16%), Afrika Timur (9%) dan kemudian Indonesia (5%). 

Hampir seluruh produksi mete di dunia (90%) dihasilkan oleh petani kecil di 

pedesaan. Meskipun ada sekitar 25 negara penghasil mete, namun sebagian besar 

(99 %)  pasar kacang mete (cashews kernels, biji mete olahan) dikuasai oleh tiga 

negara saja, yaitu India, Brasil dan Vietnam. (https://rejekinomplok.net/harga-

kacang-mete-mentah-dan-matang/). 

Untuk menghasilkan kacang mete, terlebih dahulu harus mengupas biji 

mete, dari dulu pengupasan ini dilakukan dengan menggunakan alat yang 

dinamakan kacip yaitu alat yang masih tradisional dan penggunaan dengan mesin 

sendiri masih dalam skala produksi kecil. Masalah utama yang dihadapi pada saat 

pengupasan buah mete gelondong dengan mesin adalah hasil yang diperoleh pada 

pengupasan tersebut pada umumnya kurang utuh, masalah ini timbul karena kulit 

buah mete gelondong tergolong cukup keras dan beragam bentuknya serta sulit 

menentukan alat untuk mengupas.  

Menghadapi hal tersebut saya ingin merancang sebuah alat pengupas 

kacang mete yang otomatis dengan pengupasan secara continue. Dimana alat ini 
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akan dirancang sedemikian rupa sehingga hanya memerlukan sedikit operator untuk 

mengendalikan alat dan mudah dalam pengoperasiannya. Selain itu alat ini 

dirancang untuk mengurangi kegagalan atau kerusakan pada pengupasan kacang 

mete yang terjadi pada alat-alat  sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari penjelasan sebelumnya, rumusan masalah dari perancangan alat 

pengupas kulit mete otomatis ini yaitu :  

1. Bagaimana merancang bangun Mesin Pengupas Kulit Mete dengan 

otomatis. 

2. Bagaimana mendetail dimensi desain dari mesin pengupas kulit mete 

otomatis. 

1.3  Tujuan 

  Tujuan perancangan mesin pengupas kulit mete otomatis ini yaitu :  

1. Mendapatkan rancangan mesin pengupasan kacang mete otomatis yang 

bisa mengurangi kegagalan atau kerusakan pada saat pengupasan 

kacang mete. 

2. Mendapat gambar detail dimensi rancangan mesin pengupas mete 

otomatis. 

1.4   Batasan Masalah 

Dalam pembuatan mesin pengupas kulit mete otomatis ini terdapat 

permasalahan, agar tercapai tujuan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 
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dan perlu adanya batasan dalam pembahasan, batasan-batasan tersebut adalah 

sebagai berikut :   

1. Peracangan alat pengupas kacang mete dengan kapasitas 20kg/jam 

2. Menggunakan kacang mete dengan jenis ukuran  industri rumahan 

dengan ukuran panjang rata-rata 4 cm dan lebar 3 cm. 

1.5   Manfaat  

   Perkembangan teknologi yang sampai saat ini berkembang sebegitu pesat 

telah memasuki negara Indonesia yang ditandai dengan kemajuan dan penemuan 

berbagai disiplin ilmu, oleh karena itu negara Indonesia perlu mengikuti 

perkembangannya. Secara langsung maupun tidak langsung peranan kita sebagai 

mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang merasa 

tergugah untuk berpartisipasi mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi 

dengan cara mempelajari apa yang telah didapat dari bangku kuliah. Dalam hal 

ini penulis mempunyai ide untuk membuat mesin pengupas kulit mete otomatis 

yang gunanya untuk mempermudah masyarakat maupun industri rumahan 

mengolah kacang mete sehingga menghasilkan waktu yang lebih efisien dan 

mudah dioperasikan



 

 

 


