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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Redaksi Jambu Mede  

Jambu monyet atau jambu mede (Anacardium occidentale) adalah sejenis 

tanaman dari suku Anacardiaceae yang berasal dari Brasil dan memiliki "buah" yang 

dapat dimakan. Yang lebih terkenal dari jambu mede adalah kacang mede, kacang mete 

atau kacang mente; bijinya yang biasa dikeringkan dan digoreng untuk dijadikan 

berbagai macam penganan. Secara botani, tumbuhan ini sama sekali bukan anggota 

jambu-jambuan (Myrtaceae) maupun kacang-kacangan (Fabaceae), melainkan malah 

lebih dekat kekerabatannya dengan mangga (suku Anacardiaceae). 

Dalam bahasa Inggris dinamakan cashew (tree), yang diturunkan dari perkataan 

Portugis untuk menamai buahnya, caju, yang sebetulnya juga merupakan pinjaman dari 

nama dalam bahasa Tupi, acajú. Sementara nama marganya (Anacardium) merujuk 

pada bentuk buah semunya yang seperti jantung terbalik. (materi pertanian,klasifikasi 

jambu monyet/mete, 2015) 
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1Gambar 2.1 Tanaman Jambu Mede 

Buah jambu mete (anacardium accidentale L) terdiri dari dua bagian yaitu semu 

dan buah sejati. Buah semu disebut juga denan nama Cashew Aplle. Bagian ini 

merupakan tangkai bunga yang membesar seolah-olah menjadi daging buah yang 

sebenarnya (Ohler, 1978 dalam Awaludin,1995). Buah sejati adalah buah mete 

gelondong yang disebut dengan nama Cashew Nut berbentuk seperi ginjal, berkulit 

keras, didalam kulit mengandung minyak dan bagian paling dalam terdapat biji mete 

berbelah menjadi dua atau Cashew Kertel.  

 

2Gambar 2.2 Buah  mete dan bagian-bagiannya 
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Kulit keras buah mete gelondong (Pericarp) terdiri atas tiga lapisan yaitu: lapisan 

epicarp, lapisan mesocarp,dan lapisan endocarp. Epicarp merupakan lapisan terluar 

dari kulit buah mete gelondong, mempunyai sifat keras dan liat. Mesocarp adalah 

lapisan tengah dan merupakan lapisan yang paling tebal dari ketiga lapisan kulit. Dalam 

lapisan ini terdapat saluran-saluran yang mengandung cairan CNSL (Cashew Nut Shell 

Liquid) yang bersifat lekat kental. Cairan ini terasa panas bila terkena kulit, bersifat 

racun, menimbulkan iritasi pada kulit, dan tidak dapat dimakan. Endocarp merupakan 

lapisan dalam yang bersifat keras (Ohler, 1979 dalam Awaludin, 1995). 

1Tabel 2.1 Hasil pengukuran dan penimbangan bobot dari buah mete gelondong 

(Ohler, 1979 dalam Awaludin, 1995) 

 

Jenis buah mete gelondong dari tiap Negara berbeda ukuran dan bobotnya. Di 

India dan Brazil ukuran panjang rata-rata antara 2,5 – 4,0 cm dan lebar antara 2,0 – 3,0 

cm. Ukuran buah mete gelondong terbesar mempunyai panjang 5,3 cm, berat 15 gr, 

dan yang terkecil mempunyai ukuran panjang 18 mm dan berat 1 gram (Ohler, 1979 

dalam Awaludin, 1995). 



7 

 

 

Table 2.2 Hubungan gaya tekan yang dibebankan (kgf) terhadap mete gelondong 

dengan perubahan ukuran yang terjadi (Thivavarnvongs et. Al.,1995 dalam 

Awaludin 1995) 

 

3Gambar 2.3 Jenis- jenis gaya pembebanan pada buah mete gelondong 

2.2  Pengupasan Kulit Buah Mete Gelondong  

Masalah utama yang dihadapi pada alat pengupas buah mete gelondong adalah 

hasil yang diperoleh pada pengupasan tersebut. Hasil yang diperoleh pada umumnya 

kurang utuh. Masalah ini timbul karena kulit buah mete gelondong sangat keras dan 

beragam bentuknya serta peralatan yang masih sederhana. Disamping itu juga 

disebabkan oleh CNSL yang terkandung didalam kulit yang bersifat toksik, irritant dan 

korosif. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam pengolahan selanjutnya yang akan 

menentukan mutu biji mete yang dihasilkan (Ohler, 1965 dalam Awaludin 1995).  

Selain yang disebutkan diatas, untuk menciptakan atau merancang alat pengupas 

buah mete harus dilakukan survai lapangan, yang menyangkut kebutuhan pengguna 
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alat tersebut antara lain petani (kelompok tani) dan industri pengolahan. Umumnya 

para pengupas kulit mete gelondong masih menggunakan cara tradisional seperti 

pemukulan, kacip belah, dan kacip ceklok (utuh). Sehingga kacang mete yang 

dihasilkan bermutu rendah karena banyak yang remuk dan tidak putih (Santoso, 1994 

dalam Awaludin 1995). xxii Menghadapi kenyataan tersebut perlu diciptakan alat 

pengupas kulit mete yang dinilai tepat guna bagi para petani mete, mudah dibuat 

sendiri, biaya murah, dan bahan-bahannya bersal dari sekitar kita (Santoso, 1994 dalam 

Awaludin 1995).  

Pada prinsipnya alat pengupas kulit buah mete dapat dikelompokan menjadi tiga 

kelompok yaitu: (1) Cara tekanan, (2) Cara mengiris atau menggergaji, dan (3) Cara 

sentrifugal. 

1.2.1 Cara Tekanan  

Pada prinsipnya cara pengupasan ini adalah buah mete gelondong mengalami 

gaya tekan secara manual (pemukulan) atau mekanis (gesekan silinder). Macam-

macam alat pengupas kulit buah mete cara tekan dapat dilihat pada gambar 2.4 dan 

gambar 2.5. Data karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel 2.3 

2Tabel 2.3 data karakteristik 
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. Pada cara pemukulan, buah mete dipukul satu persatu dengan pemukul, 

sehingga cara ini memerlukan kecakapan dan keterampilan yang tinggi. Pengupasan 

buah mete dengan cara pukulan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

4Gambar 2.4 Pengupasan buah mete cara pukulan 

Pada Gambar 2.5 dapat dilihat arah dan bagian dari buah mete gelondong ketika 

akan dipukul yang ditunjukan oleh anak panah. Seorang pekerja berpengalaman dapat 

mengupas 600 buah mete per jam dengan biji-biji mete yang pecah kurang dari 5% 

(Ditjenbun, 1989 dalam Awaludin 1995). Tapi dengan pekerja biasa hanya mencapai 

kurang dari 70% biji utuh. Kelemahan lain dari cara ini antara lain biji mete banyak 

terkontaminasi oleh CNSL dan kotoran. 
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5Gambar 2.5 Posisi biji mete ketika akan dipukul 

1.2.2 Cara Mengiris Atau Menggergaji 

Pada prinsipnya cara pengupasan ini bahwa buah mete gelondong baik tanpa 

penggorengan maupun dengan penggorengan dikupas dengan cara mengiris atau 

menggergaji bagian kulit buah sedemikian rupa sehingga kulit buah mete terbelah 

menjadi dua bagian (Muljohardjo, 1990 dalam Awaludin 1995 ).  

Berdasarkan cara mengiris atau menggergaji maka dapat dibedakan atas 

mengiris dengan : Kacip Belah (Gambar 2.6), Kacip Utuh (Gambar 2.7), Kacip Putar 

(Gambar 8), Welding Clam (Gambar 2.8), Bermata Pisau ‘U’ (Gambar 2.9), Top 

Operate Cutter (Gambar 2.10), dan lainlain (Muljohardjo, 1990 dalam Awaludin 1995).  

Pada kacip belah, pengupasan dilakukan dengan meletakan buah mete 

gelondong diatas landasan pada balok yang agak cekung. Bagian perut dibagian atas 

dan punggung di bagian bawah, seperti pada Gambar 2.6 
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6Gambar 2.6 Kacip belah 

Dengan kacip belah ini, buah mete gelondong akan teriris menjadi dua belahan, 

kemudian biji mete dikeluarkan dari kulitnya dengan pisau atau paku pipih. Kualitas 

yang diperoleh rendah berupa split dan terkontaminasi oleh CNSL. Agar diperoleh biji 

mete yang utuh, dibuat modifikasi dari kacip belah dengan merubah bentuk mata 

pisaunya, yang disebut dengan kacip utuh seperti terlihat dari Gambar 2.7 

. 

7Gambar 2.7 Kacip utuh 

Mata pisau pada kacip utuh ini dibuat agar cocok dengan bentuk alami buah 

mete gelondong sehingga mata pisau hanya membelah kulit sedalam beberapa 



12 

 

 

millimeter setebal kulit yang dibelah. Setelah kulitnya terbelah, biji mete dikeluarkan 

dengan menggunakan pisau atau paku pipih. 

 

8Gambar 2.8 Kacip putar type “KKU Sheller, Thailand” 

 

9Gambar 2.9 Alat pengupas type welding clam 
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10Gambar 2.10 Alat pengupas bermata pisau ‘U’ gerakan tunggal (single movement) 

 

11Gambar 2.11 Alat pengupas operasi dari atas (Top operated cutter) 

Karakteristik berbagai alat pengupas buah mete dengan cara mengiris atau 

menggergaji dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sedangkan macam-macam bentuk mata 

pisau dapat dilhat pada Gambar 2.12. 
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3Tabel 2.4. Karakteristik alat pengupas kulit buah mete dengan cara mengiris atau 

menggergaji (Hall,1965 dalam dalam Awaludin 1995) 

 

 

 

12Gambar 2.12 Macam-macam bentuk mata pisau 
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2.3  Detail Perancangan Alat  

Gambar desain alat pengupas kulit mete: 

 

13Gambar 2.13 Alat pengupas kulit mete otomatis yang direncanakan 

Keterangan : 

1. Rangka     6. Tuas penggerak 2 

2. Pengumpan mete    7. Puli 

3. Tuas penggerak 1    8. Corong Pengupas mete 

4. Bearing     9. Hopper 

5. Roda gigi     10. Motor Listrik 
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2.4  Konsep Mekanisme Kerja Alat 

Alat pengupas mete otomatis ini digerakkan oleh sebuah mesin listrik. Dari 

motor listrik ditransmisikan melalui poros yang kemudian memutar atau 

menggerakan pully dan diteruskan dengan perantara V-belt. Selanjutnya dari putaran 

pully menghasilkan gaya naik dan turun pada tuas yang terhubung langsung ke 

pengumpan mete. 

 

 

14Gambar 2.14 Gaya penekanan 

Prinsip kerja dari alat pengupas mete otomatis ini menggunakan corong 

pengupas berupa pisau pengupas. Kacang mete yang masuk dari hopper kemudian 

diangkut satu persatu oleh pengumpan kemudian diarahkan ke corong pengupas. Satu 

putaran pully akan mengangkut satu mete, pada saat mete berada dalam corong 

pengupas secara bersamaan pengumpan mete akan turun dan mendorong mete ke pisau 

F = Gaya naik turun 

𝒯 = Torsi 
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pengupas. Secara otomatis mete yang melewati pisau pengupas akan terbelah dan 

memisahkan daging mete dan kulitnya. 

2.5  Bagian – Bagian Utama 

2.5.1  Hopper 

Hopper merupakan sebuah istilah untuk wadah dan menampung fluida dengan 

memiliki volume tertentu untuk menyimpan bahan sementara. Bagian bawah hopper 

memiliki mekanisme untuk mengatur aliran bahan, sehingga memungkinkan untuk 

mengukur tingkat kapasitas yang dikehendaki. 

 

Hopper ini dapat juga berfungsi sebagai saluran input bahan kacang mete, dibuat 

mengerucut kebawah supaya bahan kacang mete sehingga dapat mengatur mete untuk 

dilangsung masuk ke corong pengupas. 
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15Gambar 2.15 Hopper yang direncanakan 

2.5.2  Corong Dan Pisau Pengupas 

 

16Gambar 2.16 Corong dan Pengupas 

 

Corong Pengupas adalah bagian utama pada alat pengupas mete otomatis 

ini,dalam corong inilah proses pengupasan kacang mete dilakukan. Fungsi dari corong 

pengupas adalah mengarahkan kacang mete yang telah terangkut dari hopper kemudian 

langsung diarahkan ke pisau pengupas. 

Proses ini membutuhkan dua kali putaran gear untuk sekali pengupas kacang 

mete, karena pada putaran pertama akan mengangkut satu kacang mete mengarah ke 

pisau pengupas dan putaran kedua akan membawa kacang mete selanjutnya untuk 

mendorong kacang mete pertama melewati pisau pengupas, begitu seterusnya. 

Pisau pengupas 

Corong input mete 
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2.5.3 Pengumpan Mete 

 

17Gambar 2.17 Desain Pengumpan Mete 

Pengumpan mete termasuk bagian utama di dalam alat pengupas mete 

otomatis ini, dan menjadi bagian terpenting alat ini. Karena bagian ini berfungsi 

sebagai pengangkut mete dari hopper dan diarahkan ke corong pengupas 

sekaligus untuk pendorong mete agar dapat melewati corong pengupas ke arah 

pisau pengupas. 

Cara kerja dari pengumpan mete ini adalah terhubung dengan tuas 

penggerak 1 dan tuas penggerak 2 yang tersambung langsung oleh putaran gear 

yang dikonfersikan menjadi gaya gerak naik dan turun. 
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2.5.4  Puli 

Puli digunakan untuk menstrasimikan daya dari poros ke poros yang lain untuk 

memperkecil putaran sesuai dengan yang diinginkan. Puli terbentuk dari besi cor,baja 

atau baja tekan. Tetapi dari bahan cor mempunyai gaya gesek yang lebih baik. 

Keuntungan jika menggunakan puli: 

1) Bidang kontak sabuk-puli luas, tegangan puli biasanya lebih kecil sehingga 

lebar puli bias dikurangi. 

2) Tidak menimbulkan suara yang bising dan lebih tenang. 

 

18Gambar 2.18 Sudut Kontak Sabuk dan Puli (sumber: sularso,2008) 

Perhitungan dimensi pully: 

1) Lebar puli {B} 

B = 1,25. 𝑏𝑏𝑒𝑙𝑡(mm)    …………………………… (2 – 1) 

 (sumber: R.S Khurmi, 1985) 
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2) Tebal ring puli {T}  ……………………..……….  (2 - 2) 

T = 
𝐷𝑝

300
 + 2 (mm) 

3) Diameter kaki Puli {𝐷𝑓} ……………………….. (2 - 3) 

𝐷𝑓 = 𝐷𝑝 – (2.0,5) . (2.t) (mm) 

4) Diameter Kepala Puli {𝐷ℎ} ………………………. (2 - 4) 

𝐷ℎ = 𝐷𝑝 + (2.0,5) . (2.t) (mm) 

5) Berat Puli {𝑊𝑝} ……………………………  (2 – 5) 

𝑊𝑝 =  
𝜋

4
 𝐷𝑝

2. 𝐵. 𝜌 (Kg) 

      (Sumber: Sularso, 2008) 

2.5.5  V-Belt 

Jarak yang cukup jauh antara poros mesin dan poros puli sering tidak mungkin 

dengan transmisi langsung menggunakan roda gigi, sehingga dapat digunakan V-

belt(sabuk-v). ada beberapa pertimbangan menggunakan V-belt diantaranya: 

1. Adanya slip bila terjadi beban lebih. 

2. Tidak ada sambungan dan permukaan gesernya lebih halus. 

3. Pemeliharaan yang relatif mudah. 

4. Mengurangi bising dan getaran. 

Sabuk dibelitkan pada alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang 

membelit akan mengalami lengkungan lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. 
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Gaya gesekan juga akan bertambah karena pengaruh bentuk baji, yang akan 

menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relative rendah. Hal ini 

merupakan salah satu keunggulan dari sabuk V jika dibandingkan dengan sabuk rata. 

Sebagian besar transmisi sabuk menggunakan sabuk V karena mudah 

penanganannya dan harganya pun terjangkau. Kecepatan sabuk direncanakan untuk 10 

sampai 20 (m/s) pada umumnya, dan maksimal sampai 25 (m/s). Dalam gambar 2.19 

dan 2.20diberikan sebagai proporsi penampang sabuk V yang umum dipakai. Daya 

maksimum yang dapat ditransmisikan kurang lebih 500(kW). Dibawah ini dibahas 

tentang hal-hal dasar pemilihan sabuk V dan puli. 

Jenis-jenis v-belt yang terdapat dipasaran, antara lain : 

- V-belt jenis standar 

- V-belt high Quality yang mempunyai lapisan tunggal dan banyak 

- V-belt penampang pendek 

- V-belt tipe L 

- Narrow v-belt (tipe sempit) 

- V-blet bersudut lebar 

- V-belt untuk putaran variabel 

- Sabuk gigi penampang pendek 

Macam-macam V-belt dapat dilihat pada gambar 2.19. 
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19Gambar 2.19 Macam-macam V-belt 

V-belt terbuat dari karet dengan campuran polyester sebagai intinya. 

Penampang dan kontruksi V-belt standar penggunaannya dapat dilihat pada gambar 

2.20 berikut ini : 

 

20Gambar 2.20 Ukuran penampang V-blet 

(Sularso, 1994: hal 164) 

Rumus perhitungan: 

1. Perbandingan Transmisi       (2 - 6) 
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𝑛1

𝑛2
=

𝑑2

𝑑1
 

Dimana: 

𝑛1 = Putaran poros pertama (rpm) 

𝑛2 = Putaran poros kedua (rpm) 

𝑑2 = Diameter puli penggurak (mm) 

𝑑1 = Diameter puli yang digerakan (mm) 

2. Kecepatan Sabuk V        (2 – 7) 

𝑣 =
𝜋. 𝑑. 𝑛

60.1000
 (m/s) 

Dimana: 

v = Kecepatan sabuk (m/s) 

d = diameter puli motor (mm) 

n = putaran motor listrik (rpm) 

3. Panjang sabuk        (2 – 8) 

𝐿 = 2𝐶 +  
𝜋

2
 (𝑑𝑝 + 𝐷𝑝) +

1

4. 𝐶
(𝐷𝑝 − 𝑑𝑝)2 

Dimana : 

𝐿   = Panjang sabuk (mm) 

C    = Jarak sumbu rencana (mm) 

𝑑𝑝 = Diameter puli penggerak (mm) 

𝐷𝑝 = Diameter puli yang digerakan (mm) 

4. Jarak sumbu poros       (2 – 9) 
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𝐶 =  
𝑏 + √𝑏2 − 8(𝐷𝑝 − 𝑑𝑝)2

8
 (mm) 

𝐷𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ∶ 

𝑏 = 2. 𝐿 −  𝜋(𝐷𝑝 + 𝑑𝑝) 

(Sumber : Sularso, hal 166) 

2.5.6  Mur dan baut 

Baut dan Mur berfungsi untuk mengikat antar rangka. Adapun jenis baut 

dan mur yang digunakan dalam kontruksi ini menggunakan bahan Fc35. Untuk 

menentukan jenis dan ukuran baut dan mur harus memperhatikan berbagai faktor 

seperti sifat gaya yang bekerja pada baut, cara kerja mesin, kekuatan bahan, dan 

lain sebagainya. 

 

21Gambar 2.21 Macam-macam mur dan baut 

 

4Tabel 2.5 Mur dan baut 
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( Sumber : http://abong78.blogspot.com/2013/10/tabel-baut-mur ) 

2.5.7  Poros 

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. 

Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan 

utama dalam sistem tranmisi seperti itu dipegang oleh poros. 

Macam – macam poros : 

Poros untuk meneruskan daya diklasifikasikan menurut pembebanannya 

sebagai berikut : 

1. Poros transmisi 
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Poros macam ini meneruskan beban murni atau puntir dan lentur. Daya 

yang ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli 

sabuk atau sproket, rantai dll. 

2. Spindel 

Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, 

dimana beban utamanya berupa puntiran, disebut spindel. Syarat yang 

harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk 

serta ukurannya harus teliti. 

3. Gandar 

Poros seperti ini yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, dimana 

tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh 

berputar, disebut gandar. Gandar ini hanya mendapat beban lentur, 

kecuali jika digerakan oleh penggerak mula dimana akan mengalami 

beban puntir juga. 

Berdasarkan Kiyokatsu Suga dan Sularso (1997), hal-hal penting dalam 

perencanaan poros : 

a. Kekuatan poros 

Sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan 

beban- beban seperti beban tarik atau tekan, beban puntir atau lentur dan 

pengaruh tegangan lainya. 

b. Kekakuan poros 
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Meskipun kekuatan sebuah poros cukup tinggi namun jika lenturan atau 

defleksi puntirnya terlalu besar akan mengakibatkan ketidak telitian atau 

getaran dan suara. Oleh kerena itu kekakuan poros haruslah diperhatikan. 

c. Bahan poros 

Poros untuk mesin umumnya dibuat dari batang baja yang ditarik dingin 

dan difinis, baja karbon konstruksi mesin (disebut bahan S-C) yang 

dihasilkan dari ingot yang di-“kill” (baja yang di deoksidasikan dengan 

ferrosilikon dan dicor ; kadar karbon terjamin) (JIS G3123). 

5Table 2.6 Macam – macam baja karbon 

 
(Sumber : Kiyokatsu Suga dan Sularso, 1997) 

Poros-poros yang dipakai untuk meneruskan putaran tinggi dan beban 

berat umumnya dibuat dari baja paduan dengan pengerasan kulit yang sangat 

tahan terhadap kehausan. Beberapa diantaranya adalah baja khrom nikel, baja 



29 

 

 

khrom nikel molibden, baja krom, baja khrom moliblen, dll. 

Sekalipun demikian pemakaian baja paduan khusus tidak selalu dianjurkan 

jika alasannya hanya karena putaran tinggi dan beben berat. Dalam hal demikian 

perlu dipertimbangkan penggunaan baja karbon yang diberi perlakuan panas 

secara tepat untuk memperoleh kekuatan yang diperlukan. 

 

Rumus perhitungan : 

1. Daya rencana {𝑃𝑑}        (2 – 10) 

𝑃𝑑 =  𝑓𝐶𝑃 (kW) 

Dimana : 

Pd = daya rencana (kW) 

Fc = factor koreksi 

P = daya nominal motor penggerak (kW) 

Untuk menghitung Torsi T (kg.mm) dapat dihitung dari daya perencana (kW) 

adalah 

𝑇 = 9,74. 105 𝑃𝑑

𝑛
        (2- 11) 

Dimana : 

T = momen punter (kg.mm) 

n = putaran motor penggerak (rpm) 

 

2. Tegangan yang iizinkan {𝒯𝑎}       (2 – 12) 

𝒯𝑎 =
𝜎𝑏

𝑆𝑓1𝑥𝑆𝑓2
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𝐷𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ∶ 

𝒯𝑎 = Tegangan geser yang diizinkan (𝑘𝑔/𝑚𝑚2) 

𝜎𝑏 = Kekuatan tarik (𝐾𝑔/𝑚𝑚2) 

𝑆𝑓1 = Faktor keamanan untuk baja karbon, yaitu 6,0  

𝑆𝑓2 = Faktor keamanan untuk baja karbon, yaitu 1,3 – 3,0 

3. Diameter poros {𝐷𝑠}        (2 - 13) 

𝑑 = [
5,1

𝒯𝑎
𝐾𝑡𝐶𝑏𝑇]

1/3

 

𝑑 =  [(
5,1

𝒯𝑎
) √(𝐾𝑚. 𝑀)2(𝐾𝑡. 𝑇)2]

1/3

 

Dimana ∶ 

Kt = 1,0 -1,5 jika beban terjadi sedikit tumbukan atau kejutan 

Cb = 1,2 -2,3 jika terjadi pembebanan lentur  

2.5.8  Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang memumpu poros berbeban, sehingga 

putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan 

panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta 

elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan 

baik maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tak dapat bekerja secara 

semestinya. Jadi bantalan dalam permesinan dapat disamakan peranannya dengan 

pondasi pada gedung. 

Klasifikasi Bantalan : 
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1. Bantalan luncur 

Bantalan luncur adalah bantalan dimana bagian yang bergerak 

(berputar) dan yang diam melakukan persinggungan secara langsung. Bagian 

yang bergerak biasanya ujung poros yang juga disebut tap (journal). Pada 

bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan karena permukaan 

poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara lapisan 

pelumas.Bantalan luncur mampu menumpu poros berputaran tinggi dengan 

beban yang besar. Bantalan ini memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat 

dibuat dan dipasang dengan mudah. 

2. Bantalan gelinding 

Bantalan gelinding adalah bantalan dimana bagian yang bergerak dan 

yang diam tidak bersinggungan langsung, tapi terdapat perantara (media). Bila 

perantara berbentuk bola (ball) maka disebut ball bearing, tapi bila 

perantaranya berbentuk roll, maka disebut roller bearing. Keunggulan dari 

bantalan gelinding yaitu, gesekan yang terjadi pada saat berputar sangat rendah. 

Pelumasannya pun sangat sederhana, yaitu cukup dengan gemuk, bahkan pada 

jenis bantalan gelinding yang memakai sil sendiri tidak perlu pelumasan lagi. 
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22Gambar 2.22 Bantalan (bearing) 

3. Atas dasar beban terhadap poros 

a. Bantalan radial 

Pada bantalan ini arah beban yang ditumpu adalah tegak lurus 

sumbu poros 

b. Bantalan aksial 

Arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros 

c. Bantalan gelinding khusus 

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak 

lurus sumbu poros. 

Rumus perhitungan : 

1. Beban ekivalen  

- Untuk bantalan radial      (2 –14) 

𝑃𝑟 = 𝑋𝑉𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 

Dimana : 

Pr = Beban ekivalen dinamis (N) 

X = Faktor untuk beban radial 
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Y = faktor untuk beban aksial 

Fa = Beban aksial (N) 

Fr = Beban radial (N)  

V = Faktor pembebanan 

Untuk mencari nilai V,X dan Y dapat dilihat di tabel bearing berikut : 

6Tabel 2.7 tabel faktor –faktor beban V,X dan Y 

 
 

 (𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟: 𝑆𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠𝑜, 1978) 

2. Faktor kecepatan (fn)       (2- 15) 

- Untuk bantalan bola 

𝑓𝑛 = (
33,3

𝑛
)1/3 

- Untuk bantalan rel       (2- 17) 

𝑓𝑛 = (
33,3

𝑛
)1/10 
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Dimana : 

n = Kecepatan putaran (rpm) 

3. Faktor umur bantalan (fh)      (2- 18) 

𝑓ℎ = 𝑓𝑛. [
𝐶

𝑃𝑟
] 

Dimana : 

Fn = Faktor Kecepatan 

Pr = Beban ekivalen dinamis 

C = Beban nominal dinamis 

4. Umur bantalan (𝐿ℎ) 

- Untuk bantalan bola       (2 – 19) 

𝐿ℎ = 500𝑓ℎ1/3 

- Untuk bantalan rol       (2 – 20) 

- 𝐿ℎ = 500𝑓ℎ10/3 

(𝑆𝑢𝑚𝑏𝑒: 𝑆𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠𝑜, 2008) 

2.5.9  Motor listrik 

Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 

Penggunaan dari motor listrik ini disesuaikan dengan kebutuhan daya dari alat ini yaitu 

pengupasan kulit kacang mete. 
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23Gambar 2.23 Motor listrik 

Jika 𝑛1(rpm) adalah putaran dari poros motor listrik dan T (kg.mm) adalah torsi pada 

poros motor listrik, maka besarnya daya P (kW) yang diperlukan untuk menggerakan 

sistem adalah  

𝑃 =  
𝑇

9,74 × 105
𝑛1           (2– 21) 

Dimana : 

P = Daya motor listrik (kW) 

T = Torsi (kg.mm) 

n = kecepatan putaran (rpm) 

(Sumber: Sularso,1997) 



 

 

 


