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ABSTRAK

Buah pinang merupakan salah satu komoditas ekspor di Indonesia yang
mempunyai banyak manfaat di berbagai bidang, mulai dari bidang industri,
kesehatan, maupun makanan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di
Desa Jurung, Kecamatan Merawang Sungailiat, Bangka buah pinang diolah
menjadi berbagai jenis makanan dan minuman agar khasiat yang terkandung di
dalam buah pinang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Tapi dalam proses
pembuatannya tidak dapat dibuat dalam jumlah besar karena masih dibuat dengan
cara manual. Untuk itu perlu di rancang mesin pengupas kulit buah pinang agar
proses pembuatan dapat ditingkatkan. Pembuatan mesin dilakukan berdasarkan
rangkaian proses mulai dari pengumpulan data dan informasi sampai akhirnya
dibuat mesin pengupas kulit buah pinang. Setelah dilakukan uji coba, mesin
beroperasi dengan baik. Mata potong dapat mengupas kulit buah pinang tetapi
tidak optimal dikarenakan jarak antar mata potong terlalu dekat.
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ABSTRACT

Betel nut is one of commodity export in Indonesia wich has many benefits in various
fields, starting from the field industry, health, or food. In the Province of Bangka
Belitung Island precisely at Jurung Vilage, Districts Merawang Sungailiat, Bangka
betel nut processed into various types of food and beverages so that the properties
contained in the betel nut can be felt by many people. But in the process of making
it can not be made in large quantities because it is still manually created. For that
need to design the peel fruit peeler so that the manufacturing process can be
improved. Making machine is done based on a series of process start from data
collection and information until finally made peel fruit peller machine. After the
trial, the machine works properly. Cutting eyes can peel the skin of betel nut but
not optimal because the distance between the eyes cut too close.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Buah pinang atau areca cathecu merupakan salah satu komoditas ekspor

Indonesia. Produksi pinang di Indonesia tercatat sebesar 46,9 ribu ton (Mandala,
2017). Buah berbentuk bulat telur yang memiliki panjang 3,5-7 cm ini memiliki
banyak manfaat. Untuk kesehatan buah pinang dapat mengobati luka, menguatkan
gigi dan gusi, serta mengatasi penyakit cacingan. Selain itu di sektor industri buah
pinang juga dapat dijadikan sebagai pewarna kain.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Desa Jurung, Kecamatan
Merawang Sungailiat, Bangka buah pinang diolah dan dikonsumsi dalam bentuk
kopi, teh, jus, dan permen. Hasil pengolahan biji pinang dapat dilihat pada

Gambar 1.1 Hasil Pengolahan Biji Pinang

Pak Sarbini merupakan pemilik usaha pembuatan kopi, teh, jus buah pinang
yang ada di Desa Jurung. Buah pinang yang dijadikan bahan baku beliau beli
seharga Rp.1000/Kg. Bahan baku yang telah didapat, kemudian di kupas secara
manual. Untuk proses pengupasan, Pak Sarbini memberikan upah ke pemborong
sebesar Rp. 1500/Kg. Dalam satu hari kerja yaitu 7 jam, para pemborong mampu
mengupas sebanyak 40 Kg dengan jumlah pemborong sebanyak 3 orang. Proses
1

pengupasan dilakukan secara manual dengan cara membelah buah pinang menjadi
2 bagian. Setelah buah pinang dibelah, selanjutnya dijemur hingga kering
menggunakan panas matahari. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemisahan
antara kulit dan biji buah.
Setelah biji terpisah dari kulit barulah dapat dijadikan berbagai macam bahan
makanan dan miniuman. Proses yang paling lama terdapat pada pengupasan buah
pinang. karena setelah buah dibelah harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini
merupakan salah satu penyebab pengolahan buah pinang menjadi terbatas. Jika hal
ini dapat diatasi tidak menutup kemungkinan produksi buah pinang dapat
meningkat. Mengingat kebutuhan akan buah pinang yang ada dipasar kurang lebih
300 Kg/hari.
Berlatar belakang dari permasalahan di atas mendorong kami untuk
memberikan solusi dengan menghadirkan sebuah rancangan mesin pengupas kulit
buah pinang yang dapat mengupas kulit buah pinang sebanyak 10 Kg/Jam.

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, maka perumusan masalah pada

proyek akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara merancang mesin pengupas kulit buah pinang 10 Kg/jam ?
2. Bagaimana cara merancang mesin yang dapat memisahkan antara biji dan
kulit buah pinang ?

1.3

Tujuan Proyek Akhir
Tujuan yang ingin dicapai pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut:
1.

Membuat mesin pengupas buah pinang yang mampu mengupas dengan
kapasitas 10 Kg/jam.

2. Membuat mesin pengupas buah pinang yang mempunyai output biji dan
kulit buah secara terpisah.

2

BAB II
DASAR TEORI

2.1

Buah Pinang
Pinang atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai betel palm atau betel nut

tree merupakan tanaman yang masuk ke dalam family arecaceae atau suku pinangpinangan. Tanaman ini dapat tumbuh tinggi mencapai 15-20 meter dengan batang
tegak lurus bergaris tengah 15 cm. Pembentukan batang baru terjadi setelah dua
tahun dan berbuah pada umur 5-8 tahun tergantung keadaan tanah. Tanaman ini
berbunga pada awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa hidup 25-30 tahun
(RI, 1989).
Buah pinang disebut buah batu (buni), keras dan berbentuk bulat telur.
Panjang buah antara 3-7 cm, diameter biji 1.9 cm. Warna kuning kemerahan buah
terdiri atas tiga lapisan yaitu lapisan luar (epicarp) yang tipis, lapisan tengah
(mesocarp) berupa sabut dan lapisan dalam (endocarp) berupa biji yang agak lunak
dimana didalamnya terdapat endosperm (Anonim, 1982).
Bagian yang memiliki banyak manfaat terdapat pada bagian biji buah pinang.
Dilihat dari online shop Indotrading, biji pinang bulat kering di jual seharga
Rp.17.500/Kg. Harga biji pinang bulat lebih murah dibandingkan biji pinang belah
dua dengan selisih harga Rp.1.700/Kg. Perkembangan volume dan nilai ekspor biji
pinang pada tahun 2000-2003, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dapat
dilihat pada Tabel 2.1 (Cahyana, 2015).
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Uraian

Tahun
2000

2001

2002

2003

-Volume (Kg)

33 036 135

30 153 862

26 155 112

13 839 448

-Nilai (US$)

22 510 362

9 232 290

6 579 187

4 263 467

-Volume (Kg)

28 091 471

35 560 593

37 368 187

63 286899

-Nilai (US$)

16 265 716

10 474 104

9 021 400

18 696 979

-Volume (Kg)

61 127 606

65 714 455

63 483 299

77 126 374

-Nilai (US$)

38 776 078

19 706 394

15 600 587

22 960 446

Biji pinang bulat

Biji pinang dibelah

Total

Tabel 2.1. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Biji Pinang Pada Tahun 20002003

2.1.1

Kandungan biji pinang
Biji pinang mengandung tanin, alkaloid, lemak, minyak atsiri, gula dan air

(Anonim, 1982). Di industri tanin digunakan sebagai penyamak kulit karena
mampu mengendapkan protein tanpa merubah sifat fisik dan kimia kulit. Selain itu
tanin juga digunakan sebagai zat warna dan bahan baku pembuatan obat-obatan
seperti obat kumur, obat cacing, serta sebagai bahan pengawet minuman
(Rumokoy, 1980).
Biji pinang juga dapat digunakan sebagai pelangsing (Dzulkarnain &
Widiowati, 1994) karena tanin yang terkandung dalam biji pinang bersifat
astringen, yang diketahui dapat mengendapkan protein mukus yang melapisi bagian
dalam usus. Lapisan ini sukar ditembus zat hingga terjadi hambatan penyerapan
makanan, dengan demikian zat yang diserap berkurang dan mungkin akibatnya
orang tidak menjadi gemuk (Perry, 1980).
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2.1.2

Manfaat biji pinang
Banyaknya kandungan yang terdapat didalam biji pinang menjadikan

tanaman ini mulai banyak di budidayakan. Tanaman ini dapat dimanfaatkan mulai
dari sektor industri, pangan serta kesehatan. Di China tercatat rata-rata 5 juta dari
1.6 miliar penduduk menjadikannya sebagai konsumsi harian pengganti rokok.
Selain itu pinang juga dimanfaatkan untuk bahan kosmetik (Rindengan, et al.,
2007).
Di sektor kesehatan biji pinang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan
obat cacing. Senyawa arekolina (komponen alkaloid) pada biji pinang diduga
berfungsi sebagai antihelmintik (Soegito, 2007) dan (Imansyah, 2007).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa biji pinang memiliki banyak
manfaat mulai dari sektor industri, pangan dan kesehatan. Namun di Indonesia
sendiri pemanfaatan biji pinang belum banyak dilakukan. Hanya ada industri kecil
yang melakukan inovasi dalam pemanfaatan biji pinang dengan cara merubahnya
menjadi kopi, teh dan permen agar khasiat yang terkandung didalam biji pinang
dapat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia.

2.2

Cara Mengambil Biji Pinang Secara Manual
Buah pinang memiliki kulit berupa sabut. Dalam proses pengambilan biji

buah pinang saat ini dilakukan dengan dua cara yaitu merajang dan mengupas.
Kedua cara ini dilakukan sesuai permintaan pasar.
2.2.1

Mengambil biji pinang dengan cara dibelah
Membelah merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jurung

Kecamatan Merawang, Sungailiat Bangka. Buah pinang muda yang berwarna
kuning kemerahan dibelah menjadi dua bagian menggunakan golok atau sejenisnya.
Buah pinang yang telah dibelah menjadi dua bagian selanjutnya dikeringkan
menggunakan panas matahari. Pengeringan dilakukan agar selaput seperti
cangkang yang membungkus biji pinang menjadi lebih keras dan memudahkan
proses pencungkilan biji pinang.
5

2.2.2

Mengambil biji pinang dengan cara pengupasan
Hal pertama yang dilakukan adalah mengambil buah pinang lalu memotong

bagian atas buah pinang yang berhubungan dengan tangkai buah. Selanjutnya
potong sisi-sisi buah tanpa melukai biji pinang. Jika telah selesai, lakukan
penjemuran untuk mempermudah proses pengambilan biji. Buah pinang yang telah
kering kemudian dipukul pada bagian bawahnya menggunakan palu atau
sejenisnya. Proses pemukulan akan menyebabkan cangkang buah pinang pecah dan
biji pinang dapat diambil dengan mudah. Dengan menggunakan cara ini, biji pinang
yang dihasilkan akan berbentuk bulat utuh.

2.3
2.3.1

Proses Perancangan
Definisi perancangan
Proses perancangan adalah kegiatan awal dalam suatu rangkaian kegiatan

dalam proses pembuatan produk. Perancangan dan pembuatan suatu produk
merupakan bagian yang sangat besar dari semua kegiatan teknik yang ada. Kegiatan
perancangan dimulai dengan didapatkan persepsi tentang kebutuhan manusia,
kemudian dilanjutkan oleh penciptaan konsep produk, perancangan, pengembangan
dan penyempurnaan ide/konsep perancangan, kemudian diakhiri dengan pembuatan
produk dan perdistribusian produk (Harsokoesoemo & Darmawan, 2004).
2.3.2

Fase-fase proses perancangan
Bedasarkan buku Metode Perancangan 1, kegiatan perancangan terdiri dari

serangkaian kegiatan berurutan, karena itu perancangan disebut sebagai proses
dalam merancang yang mencakup keseluruhan kegiatan yang ada. Kegiatankegiatan dalam proses perancangan dinamakan fase. Setiap fase terdiri dari
beberapa kegiatan, yang dinamakan langkah dalam fase.
Deskripsi proses perancangan adalah deskripsi yang menyebutkan bahwa
proses perancangan terdiri dari fase-fase berikut, yaitu:
a. Identifikasi kebutuhan;
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b. Perencanaaan produk dan penjelasan tugas;
c. Tahap konsep perancangan produk;
d. Tahap perancangan produk;
e. Evaluasi produk hasil rancangan;
f. Penyusunan dokumen.
2.3.3

Metode perancangan produk
Berdasarkan pelajaran yang didapat di politeknik manufaktur negeri bangka

belitung

tentang

mata

kuliah

metodologi

perancangan,

secara

umum

tahapan/metode untuk merancang adalah :
a. Perencanaan
Perencanaan adalah kegiatan untuk memunculkan suatu gagasan/ide/produk
baru. Hal-hal yang perlu di tinjau dalam perencanaan adalah:
 Analisis pasar
 Hasil penelitian
 Konsultasi pemesanan
 Pengembangan awal
 Hak paten
 Kelayakan lingkungan
 Trend
 Kelayakan hukum
 Kelayakan sosial
b. Mengkonsep
Mengkonsep adalah tahapan perancangan yang menguraikan tuntutan yang
ingin dicapai, hirarki fungsi/black box analisis, dan pemilihan alternatif bagian serta
kombinasi fungsi bagian sehingga didapat keputusan akhir. Adapun hasil tahapan
konsep yang diperoleh, yaitu sebagai berikut :
 Daftar tuntutan
Dalam tahap ini diuraikan tuntutan yang ingin dicapai dalam produk yang
akan dibuat. Hal pertama yang ditinjau dalam membuat daftar tuntutan adalah :
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 Berat
 Dimensi
 Bentuk
 Operasi
 Ekonomi
 Keamanan
Daftar tuntutan dibagi menjadi tiga bagian yaitu tuntutan primer, sekunder,
dan tersier.
 Tuntutan primer adalah tuntutan utama yang harus tetap di kerjakan
tanpa memandang tuntutan lainnya seperti sekunder dan tersier.
 Tuntutan sekunder adalah tuntutan yang mempunyai toleransi yang
tinggi, toleransi tersebut diberikan oleh para tim design. Toleransi
sekunder hanya dapat dikaahkan dengan toleransi primer.
 Tuntutan tersier adalah tuntutan dimana jika dapat terpenuhi maka
bagus,jika tidak terpenuhi maka tidak apa-apa.
 Hirarki fungsi
Dalam tahap ini diuraikan analisa black box produk yang akan dibuat. Analisa
black box dapat dilihat pada Gambar 2.1

INPUT

PROSES

OUTPUT

Gambar 2.1 Analisa Black Box

 Membuat alternatif fungsi bagian
Dalam tahap ini diuraikan bagian sistem produk yang kakan dibuat dan
seluruh bagian/sistem dipisahkan menjadi sub bagian/sub sistem menurut fungsinya
masing-masing. Setelah bagian/sistem menjadi sub bagian/sub sistem, maka
selanjutnya dari sub bagian/sub sistem tersebut dibuatlah alternatif-alternatif.
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 Membuat alternatif fungsi keseluruhan
Setelah sub bagian/sub sistem dibuatkan alternatif-alternatif, maka
selanjutnya dari alternatif-alternatif yang telah dibuatkan tersebut kemudian dipilih
bedasarkan kelebihan dan kekurangannya bedasarkan angka-angka yang didasari
pada studi literatur, inversi design, bentuk, dan lain-lainnya. Dasar pemilihan
alternatif ditunjukan pada Tabel 2.2.

Alternatif

Fungsi 1

Fungsi 2

Fungsi 3

Dst....

Poin

Alternatif 1

10

8

9

....

27

Alternatif 2

10

9

9

....

28

Alternatif 3

8

8

8

....

25

Tabel 2.2 Pemilihan Alternatif

Dari contoh diatas maka alternatif yang dipilih adalah alternatif 2. Penentuan
angka tersebut tidak mutlak, melainkan fleksibel dalam artian angka-angka tersebut
mempunyai range.
 Varian konsep
Konsep yang telah ada tersebut divariasikan atau dikembangkan untuk
optimasi desain.
 Keputusan akhir
Berupa alternatif yang dipilih dan akan digunakan dalam sistem yang akan
dibuat.
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c. Merancang
Dalam tahap ini diuraikan bagian sistem produk yang kakan dibuat dan
seluruh bagian/sistem dipisahkan menjadi sub bagian/sub sistem menurut fungsinya
masing-masing. Setelah bagian/sistem menjadi sub bagian/sub sistem, maka
selanjutnya dari sub bagian/sub sistem tersebut dibuatlah alternatif-alternatif.
Setelah sub bagian/sub sistem dibuatkan alternatif-alternatif, maka
selanjutnya dari alternatif-alternatif yang telah dibuatkan tersebut kemudian dipilih
bedasarkan kelebihan dan kekurangannya bedasarkan angka-angka yang didasari
pada studi literatur, inversi design, bentuk, dan lain-lainnya.
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang,yaitu :
 Standarisasi
Dalam merancang suatu produk sebaiknya memperbanyak penggunakan
elemen-elemen standar. Penggunaaan elemen-elemen standar digunakan agar
mempermudah dalam membuat produk dengan menggunakan bagian-bagian yang
telah ada di pasaran tanpa perlu membuat bagian/parts yang baru. Untuk macammacam standarisasi yang telah diakui oleh dunia yaitu JIS, ISO, DIN, dan
sebagainya.
 Elemen mesin
Dalam merancang suatu produk sebaiknya menggunakan bagian-bagian
elemen mesin yang telah diaplikasikan dan digunakan secara umum oleh
masyarakat luas. Hal ini diperlukan agar produk yang kita buat dapat dipakai dan
digunakan oleh orang lain.
 Bahan
Pemilihan bahan disesuaikan dengan fungsi, tinjauan sistem yang
bersesuaian. Misalnya bahan material yang digunakan lebih kuat, tahan lama,
ekonomis, higienis, dan mudah didapat.
 Permesinan
Dalam merancang suatu produk harus memahami pengetahuan dan cara
menggunaan alat atau mesin untuk membuat produk tersebut, seperti milling,
turning, welding, drilling, dan sebagainya.
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 Bentuk
Produk yang dirancang harus sesuai dengan norma, estetika, serta hindari
bentuk-bentuk produk yang rumit dan sulit dibuat.
 Perawatan/Maintenance
Perawatan pembuatan suatu produk harus dipertimbangkan sehingga usia
pakai bisa bertahan lama dan dapat dengan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan
pada suatu elemen didalamnya, serta identifikasi bagian-bagian yang rawan atau
memerlukan perawatan khusus.
 Ergonomi
Merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan anatomi tubuh manusia
dengan lingkungannnya. Dalam merancang suatu produk yang langsung kontak
dengan tubuh manusia, maka harus disesuaikan produk dengan anatomi calon
produsen.
 Ekonomi
Merupakan aspek yang mencakup semua aspek diatas dalam penerapannya.
Merupakan aspek yang paling penting untuk diperhatikan, karena selain mencakup
segala aspek yang ada, penggunaan biaya pengeluaran dan modal yang ada harus
diperhitungkan lebih untuk diterapkan ke aspek-aspek yang ada.
 Assembly
Seorang disainer juga harus tau bagaimana produk yang dirancang nanti di
assembly, jangan sampai karena satu baut yang tidak bisa di pasang, part/bagian
yang lain juga tidak dapat di pasang.
d. Penyelesaian
Penyelesaian adalah proses dimana alat / mesin yang kita rancang
diselesaikan dan dapat digunakan. Dalam proses penyelesaian, tahapan yang harus
di capai adalah :
 Gambar susunan
 Gambar kerja
 Produk architecture
 Packaging design
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 Manual operation
 Manual maintenance

2.4

Komponen Pembuatan Produk
Dalam suatu produk, terdapat bagian/komponen yang mewakili kontruksi

produk tersebut, dimana bagian tersebut dibagi menjadi 2 (dua) komponen utama
yaitu :
a. Komponen Mekanik
b. Komponen Elektronik
2.4.1

Komponen mekanik
Sebagai literatur untuk membantu dalam proses pemecahan masalah,

digunakan teori-teori yang relevan untuk mendukung proses pemecahan masalah
tersebut berjalan dengan semestinya. Adapun teori-teori yang relevan mengenai
komponen mekanik yang diterapkan oleh Politeknik Manufaktur Negeri Bangka
Belitung antara lain sebagai berikut:
a. Poros
Poros adalah komponen mesin yang biasanya memiliki penampang potong
lingkaran dan menjadi tempat dipasangnya elemen-elemen mesin seperti roda gigi,
puli, dan sebagainya.

Gambar 2.2 Poros (Anon., t.thn.)
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Poros yang beroperasi akan mengalami beberapa pembebanan seperti tarikan,
tekan, bengkokan, geser, dan puntiran akibat gaya-gaya yang bekerja. Poros dapat
dilihat pada Gambar 2.2.
Untuk mencari gaya reaksi pada tumpuan dapat menggunakan hokum
Newton III tentang kesetimbangan gaya dimana :
∑ 𝑭𝒙 = 𝟎 , ∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 , ∑ 𝑴 = 𝟎

( 2.1 )

Sedangkan untuk menentukan diameter poros, terlebih dahulu dihitung
perhitungan momen bengkok maksimum.
 Perhitungan moment
1) Moment bengkok (Mb)
Rumus umum perhitungan momen bengkok adalah:
𝑴𝒃 = 𝑭 × 𝒍

( 2.2 )

Keterangan :
Mb = moment bengkok (Nm)
F = gaya yang terjadi (N)
l = jarak (m)
2) Moment Puntir (Mp)
Rumus umum perhitungan momen bengkok adalah:
𝑴𝒑 = 𝟗𝟓𝟓𝟎

𝒄𝒃.𝑷
𝒏

( 2.3 )

Keterangan :
Mp = momen puntir (Nm)
cb = faktor pemakaian
P = daya motor (Kw)
n = putaran motor (rpm)
3) Moment Gabungan (Mr)
Rumus untuk menghitung momen gabungan adalah :
√(𝑴𝒃 𝐦𝐚𝐱 𝟐) + 𝟎. 𝟕𝟓(𝜶𝟎. 𝑴𝒑)𝟐

( 2.4 )

Keterangan :
Mr = Momen gabungan (Nmm)
Mb = Momen bengkok (Nmm)
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Mp = Momen Puntir (Nmm)
α 0 = Faktor beban 0.7 pada dinamis berulang
Faktor beban 0.7 pada dinamis berganti
 Perhitungan diameter poros
𝟑

𝑴𝒓

𝒅 = √𝟎.𝟏×𝝈𝒃 𝒊𝒋𝒊𝒏

( 2.5 )

Keterangan :
Mr = Moment Gabungan (Nmm)
σb izin = Tegangan bengkok izin
b. Element pengikat
Dalam suatu sistem permesinan tentu akan membutuhkan suatu alat yang
dapat mengikat ataupun menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya.
Secara garis besar elemen pengikatn dibagi dua bagian, yaitu : (Sularso & Suga,
1997).
1) Elemen pengikat yang dapat dilepas
 Baut
Baut adalah suatu elemen pengikat yang selalu berpasangan dengan mur atau
pasangan langsung pada rumah mesin. Baut juga berfungsi sebagai pemegang,
penyetel, penutup, penyambung, dan sebagainya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari aus, yaitu sebagai berikut:


Beban yang terjadi harus benar-benar diperhatikan, merata

pada seluruh

permukaan profil ulir yang bersentuhan.


Memperbanyak jumlah gang dari ulir tunggal diubah menjadi ulir majemuk.



Pembuatan sebuah pasangan ulir (baut dan mur) dilakukan pada mesin yang
sama sehingga memiliki kelonggaran yang sama.
Pada dasarnya baut dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:
a) Baut pengikat
Baut ini biasanya digunakan untuk mengikat 2 buah komponen atau lebih

dengan atau tanpa menahan gaya. Kelompok baut ini adalah elemen yang paling
tepat, sederhana, ekonomis bila digunakan pada konstruksi yang diinginkan karena
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mudah dilepas pasang. Jenis baut pengikat yang sering digunakan dalam konstruksi
peralatan lainnya, yaitu sebagai berikut:
 Ulir ISO metrik normal
 Ulir ISO metrik halus
 Ulir ISO metrik inch
 Mur
Mur adalah elemen mesin yang merupakan pasangan ulir luar pada baut yang
pada umumnya sudah memiliki standar. Sering kali mur dibuat langsung pada salah
satu dari dua bagian pelat yang disambung. Gerak mur terhadap baut yaitu gerak
lurus dan putar.
2) Elemen pengikat yang tidak dapat dilepas
Elemen pengikat jenis ini bisa saja dilepas, namun harus melakukan
pengerusakan terhadap elemen pengikat atau bahkan terhadap komponen yang
diikat seperti paku keling, las, dan lain-lain.
c.

V-Belt
V-Belt digunakan untuk mentransmisikan putaran atau daya dari sistem

penggerak ke poros yang mempnyai jarak yang relatif jauh. Transmisi sabuk dapat
dibagi atas tiga kelompok. Dalam kelompok pertama, sabuk rata dipasang pada puli
silinder dan meneruskan momen antara dua poros yang jaraknya dapat sampai 10
meter dengan perbandingan putaran antara 1/1 sampai 6/1. Dalam kelompok kedua,
sabuk dengan penampang trapesium dipasang pada puli dengan alur dan
meneruskan momen antara dua poros yang jaraknya dapat sampai 5 meter dengan
perbandingan putaran antara 1/1 sampai 7/1. Kelompok terakhir terdiri atas sabuk
dengan gigi yang digerakan dengan sproket pada jarak pusat mencapai 2 meter, dan
meneruskan putaran secara tepat dengan perbandingan antara 1/1 sampai 6/1
(Sularso & Suga, 1997).
Sebagian besar transmisi sabuk menggunakan sabuk-v karena kemudahan
dalam penanganannya dan harga relatif murah. Kecepatan sabuk direncanakan
untuk 10-20 (m/s). Daya maksimum yang dapat ditransmisikan kurang lebih sampai
500 (kW) (Sularso & Suga, 1997).
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Putaran puli penggerak dan yang digerakan berturut-turut adalah n1 (rpm) dan
n2 (rpm), dan diameter nominal masing-masing adalah dp (mm) dan Dp (mm), serta
perbandingan putaran µ dinyatakan dengan n2/n1 atau dp/ Dp. Karena sabuk-v
biasanya dipakai untuk menurunkan putaran, maka perbandingan yang umum
dipakai ialah perbandingan reduksi i (i >.1), dimana :
𝒏𝟏

=𝒊=
𝒏𝟐

𝑫𝒑
𝒅𝒑

𝟏

= 𝝁;𝝁 =

𝟏

( 2.6 )

𝒊

Kecepatan linier sabuk-v (m/s) adalah :
𝝅𝒅𝒑 𝒏𝟏

𝒗 = 𝟔𝟎×𝟏𝟎𝟎𝟎

( 2.7 )

Jarak sumbu poros dan panjang keliling sabuk berturut-turut adalah C (mm)
dan L (mm) :
∠𝒂𝑶𝟏 𝑨 = ∠𝒃𝑶𝟐 𝑩 = 𝝅 − 𝟐𝒚
𝒂𝒃 = 𝑨𝑩 = 𝑪 𝐜𝐨𝐬 𝒚 = 𝑪√𝟏 − 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝒚 ≈ 𝑪 (𝟏 −

( 2.8 )
𝐬𝐢𝐧𝟐 𝒚
𝟐

)

( 2.9 )

Untuk perbandingan reduksi yang besar dan sudut kontak yang lebih kecil
dari 180o menurut perhitungan dengan rumus, kapasitas daya yang diperoleh harus
dikalikan dengan faktor koreksi yang bersangkutan KƟ.
𝜽 = 𝟏𝟖𝟎° −

𝟓𝟕(𝑫𝒑 −𝒅𝒑 )
𝑪

( 2.10 )

Jumlah sabuk yang diperlukan dapat diperoleh dengan membagi Pd dengan
Po.KƟ, atau
𝑷𝒅

𝑵=𝑷

𝒐 𝑲Ɵ

( 2.11 )

Harga N yang relatif besar akan menyebabkan getaran pada sabuk yang
mengakibatkan penurunan efisiensinya. Dalam hal demikian perencanaan harus
diperbaiki dengan menggunakan sabuk yang lebih besar penampangnya (Sularso &
Suga, 1997).
2.4.2

Komponen elektronik
Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi

listrik menjadi enegri mekanik. Energi mekanik ini berupa gerakan putar yang biasa
diaplikasikan pada berbagai alat mekanik di kehidupan sehari-hari seperti kipas
angin atau fan/blower, blender atau mixer, mesin cuci dan sebagainya.
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a.

Motor AC
Motor arus bolak balik menggunakan arus listrik yang membalikan arahnya

secara teratur pada rentang waktu tertentu. Jenis - jenis motor AC, yaitu sebagai
berikut:


Motor induksi satu phasa
Motor induksi satu phasa hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi

dengan pasokan daya satu phasa, memiliki sebuah rotor , serta memerlukan sebuah
alat untuk menghidupkan motornya. Hingga saat ini, penggunaaan motor ini paling
sering digunakan dalam peralatan rumah tangga maupun industri, seperti kipas
angin atau fan, mesin cuci, pengering pakaian, dan sebagainya. Penggunaan motor
ini mampu mencapai 3 hingga 4 Hp.


Motor induksi tiga phasa
Motor induksi tiga phasa menghasilkan medan magnet yang dihasilkan oleh

pasokan tiga fase yang seimbang. Sebagai contoh pengaplikasian yaitu, pompa,
kompresor, konveyor, jaringan listrik, dan sebagainya. Motor ini tersedia dalam
ukuran 1/3 hingga ratusan Hp.

2.5

Perawatan Mesin

2.5.1

Pengertian perawatan
Perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan

untuk menjaga suatu barang, memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang
dapat diterima (Corder & Antony, 1992)
Perawatan juga dapat diartikan sebagai seragkaian tindakan, baik teknik
maupun administratif, yang diperlukan untuk menjaga suatu barang berada pada
kondisi operasionalnya yang efektif. Dari kedua pengertian diatas, perawatan dapat
diartikan sebagai serangkaian tindakan yang berupa kombinasi dari tindakan teknik
maupun administratif yang diperlukan dalam rangka menjaga atau memperbaiki
barang pada kondisi yang bisa diterima atau pada kondisi operasionalnya yang
efektif.

17

2.5.2

Tujuan perawatan
Tujuan perawtan adalah sebagai berikut:

a.

Untuk memperpanjang umur penggunaan aset;

b.

Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produk
dan dapat diperoleh laba yang maksimum;

c.

Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan
dalam keadaan darurat setiap waktu;

d.

Untuk menjamin keselamatan pengguna peralatan tersebut;

e.

Agar mesin industri, bangunan,dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap
pakai secara optimal;

f.

Untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar kembali
modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan
yang besar.

2.5.3

Jenis-jenis perawatan
Saat ini berbagai pola dan sistem perawatan telah berkembang pesat, yang

msing-masing tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian
dianggap perlu untuk memilih pola dan sistem yang tepat untuk diterapkan sehingga
akan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik fasilitas yang dimiliki.
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Gambar 2.3 Struktur Metode Perawatan (Levitt & Joel, 2003).

Suatu pola atau sistem yang diterapkan di suatu perusahaan belum tentu cocok
untuk diterapkan di perusahaan yang lainnya. Sistem, pola, atau teknik perawatan
telah banyak mengalami beberapa perubahan yang sejalan dengan tuntutan
operasional industri serta perkembangan teknologi, disamping itu harus pula diikuti
dengan perubahan terhadap pola penyediaan sumber daya yang ada.
Secara umum ada dua jenis sistem perawatan, yaitu perawatan terencana dan
tak terencana. Perawatan terencana dibagi dua, perawatan pencegahan (Preventive
Maintenance) dan perawatan korektif (Corrective Maintenance). Struktur jenisjenis perawatan dapat pada Gambar 2.3.
Perawatan pencegahan adalah suatu seri kegiatan untuk memperpanjang
umur teknis peralatan dan mendeteksi keadaan atau lokasi kritis peralatan sebelum
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terjadi kerusakan. Dapat juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk
mempertahankan operasi suku cadang dalam kondisi operasinya dengan cara menginspeksi, mendeteksi, dan mencegah dari kerusakan. Saat ini ada 3 jenis atau strategi
perawatan tersedia dan secara umum digunakan, yaitu:
a. Perawatan kerusakan (Breakdown Maintenance)
b. Perawatan terjadwal (Scheduled Maintenance)
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

3.1

Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ditetapkan agar penelitian yang dilaksanakan sesuai

dengan hasil yang diinginkan, dengan tujuan agar tindakan yang dilakukan lebih
terarah dan terkontrol serta sebagai pedoman pelaksanaan proyek akhir agar target
yang diharapkan dapat tercapai. Penelitian meliputi serangkaian kegiatan-kegiatan
yang disusun dalam bentuk flow chart yang ditunjukan pada Gambar 3.1.

Mulai
Pengumpulan
data
Pembuatan Konsep
dan Perancangan

Penentuan Solusi

Proses Permesinan
Perakitan Komponen
Uji Coba
Investigasi
Kegagalan

Tidak
Sesuai
Ya
Analisis Akhir
Selesai

Gambar 3.1. Flow Chart Metode Pelaksanaan
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3.1.1

Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yang bertujuan untuk

mendapatkan data-data yang mendukung untuk pembuatan alat/mesin. Adapun
metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:
a. Survei Lapangan
Survei merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu
informasi atau keterangan mengenai suatu hal yang akan dibahas, sehingga
diperoleh gambaran tentang apa yang harus lebih diperhatikan pada saat merancang
alat/mesin tersebut Pada penelitian ini, survey dilakukan di Provinsi Bangka
Belitung tepatnya di Desa Jurung, Kecamatan Merawang Sungailiat, Bangka.
b. Bimbingan dan Konsultasi
Metode pengumpulan data untuk mendukung pemecahan masalah, dari
pembimbing dan pihak-pihak lain, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
c. Studi Pustaka
Pembuatan alat ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai
sumber yang terkait dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Sumber tersebut
berasal dari buku-buku referensi, serta internet. Data-data yang telah berhasil
dikumpulkan diolah serta dianalisa untuk menentukan dan menyesuaikan dengan
kebutuhan.
3.1.2

Pembuatan konsep dan perancangan
Mengkonsep dilakukan dengan cara menganalisa konstruksi alat/mesin yang

akan dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik
melalui buku maupun survei yang dilakukan di lapangan sehingga dapat diperoleh
pokok-pokok yang akan dipilih sesuai dengan target yang akan dicapai.
Perancangan konstruksi mesin se-dapat mungkin dibuat sesuai dengan
kebutuhan di lapangan sehingga dengan adanya alat/mesin tersebut dapat
membantu masyarakat dalam bekerja.
Analisa dan perbaikan harus tetap terus dilakukan guna memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang terdapat pada rancangan sebelumnya.

22

Dalam perancangan alat/mesin dilakukan tahapan-tahapan perancangan,
tahapan tersebut dijabarkan melalui flow chart tahapan merancang yang ditunjukan
pada Gambar 3.2.

Mulai
Perencanaan
Mngkonsep

Merancang

Penyelesaian

Gambar 3.2 Flow Chart Tahapan Merancang

Dalam melakukan perancangan alat/mesin, kita harus mengetahui proses
permesinan yang akan dilakukan sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal
dan sebaiknya menggunakan metode perancangan, sehingga dapat diketahui sejauh
mana perkembangan permesinan pada saat ini.
3.1.3

Proses permesinan
Setelah tahapan perancangan selesai, tahapan berikutnya adalah pembuatan

alat/mesin. Pembuatan alat/mesin didasarkan pada hasil tahapan perancangan yaitu
berupa sketsa atau gambar. Selanjutnya dari gambar tersebut kita lakukan proses
permesinan. Pembuatan alat/mesin didasarkan pada pembuatan sistem kerja seperti
sistem-sistem yang disebutkan pada tahapan perancangan.
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Pembuatan konstruksi mesin dilakukan berdasarkan rancangan konstruksi
yang telah dianalisa dan dihitung, sehingga mempunyai arah yang jelas pada saat
pembuatannya, terutama dalam proses permesinan.
3.1.4

Proses perakitan
Perakitan adalah suatu proses penggabungan bagian-bagian yang telah dibuat

menjadi suatu alat/mesin yang sudah dirancang sesuai dengan tahapan-tahapan
proses yang telah ditentukan. Bila tahapan ini telah selesai maka alat/mesin tersebut
sudah bisa diuji coba.
3.1.5

Uji coba pada proses pengupasan
Sebelum dilakukan proses uji coba, sebaiknya alat/mesin dipersiapkan

semaksimal mungkin. Sehingga pada saat uji coba alat/mesin dapat bekerja sesuai
harapan.
Uji coba (trial) dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya alat yang
dibuat. Tujuan uji coba ini adalah sebagai evaluasi terhadap kualitas alat yang
dirancang, apabila tidak berhasil, maka proses yang dilakukan adalah menginvestigasi penyebap tidak berhasilnya alat/mesin yang telah dibuat.
Selanjutnya hal yang dilakukan adalah menentukan solusi dari permasalahan
yang ada.

Kemudian dikembalikan kepada tahapan pembuatan konsep dan

perancangan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada proses sebelumnya.
Kegiatan ini akan terus diulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal
dari alat/mesin yang dibuat atau sampai batas waktu yang telah ditentukan.
3.1.6

Analisis Akhir
Setelah alat/mesin selesai dibuat, maka analisis akhir dapat dibuat dengan

mengumpulkan hasil dari uji coba yang dilakukan setelah itu menentukan
konstruksi mana yang paling cocok untuk digunakan.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1
4.1.1

Pengumpulan Data
Sumber internet
Pada saat ini produksi pinang di Indonesia mengalami pasang surut. Data dari

Badan Pusat Statistik produksi pinang di tahun 2015 tercatat hanya 47 ton saja. Jika
dilihat dari tahun 2005-2015 produksi pinang pada tahun 2011 jauh lebih besar yaitu
78 ton. Walaupun mengalami pasang surut, produksi pinang tetap dilakukan
mengingat khasiat pinang yang sangat beragam. Bersumber dari study literatur yang
dilakukan, mesin pengupas kulit buah pinang saat ini sedang banyak dikembangkan
berbagai teknik pengupasan juga banyak diterapkan. Mulai dari pengupas dengan
cara mebelah buah menjadi dua bagian sampai menggunakan dua buah poros yang
saling berputar berlawanan arah. Pengupasan buah pinang dengan menggunakan
mesin tergolong lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan pengupasan buah
pinang secara manual. Buah pinang yang sudah dipanen bisa langsung dimasukan
ke hopper pengupasan sehingga hasil pengupasan menggunakan mesin dapat
menghemat waktu dan juga tenaga (Pranata, et al., t.thn.).
4.1.2

Hasil survei langsung
Pak Sarbini selaku pemilik usaha pengolahan buah pinang yang berada di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Desa Jurung Kecamatan
Merawang Sungailiat, Bangka dilakukan empat hari satu kali. Buah pinang yang di
beli seharga Rp. 1000 per kilogram kemudian dikupas oleh para pekerja borongan
yang beranggotakan 3 orang. Dalam melaksanakan tugasnya para pekerja mampu
mengupas kulit buah pinang sebanyak 40 Kg/hari dengan waktu kerja 7 jam. Pak
Sarbini pun memberi bayaran seharga Rp. 1500 per kilogram kepada para pekerja.
Setelah biji pinang dikupas proses selanjutnya adalah penggilingan. Biji
pinang yang telah bersih digiling menggunakan gilingan manual hingga halus.
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Setelah halus pinang di sangrai, pada proses inilah yang menentukan buah pinang
halus akan dijadikan teh atau kopi. Jika akan dijadikan kopi maka biji pinang halus
di sangrai lebih lama dari pada saat akan dibuat untuk teh.
Saat ini Pak Sarbini telah memiliki 14 varian produk olahan biji pinang mulai
dari makanan sampai obat-obatan. Usaha yang dijalani beliau telah berjalan kurang
lebih satu tahun, untuk pemasaran Pak Sarbini sudah menjual ke bergagai toko oleholeh dan juga supermarket di daerah Bangka. Beliau juga sering berpartisipasi
dalam pameran di berbagai daerah sampai di luar daerah Bangka. Pak Sarbini saat
ini juga sedang melakukan promosi produk olahan buah pinang ke luar Indonesia
tepatnya di Moscow, Rusia.
4.1.3

Percobaan pengupasan kulit buah pinang
Untuk mendapatkan hasil biji pinang bulat utuh, telah dilakukan percobaan

menggunakan sistem pengupasan. Percobaan ini dilakukan sebagai dasar untuk
mengetahui bagaimana cara pengupasan yang dapat menghasilkan biji pinang bulat
utuh.

.
Gambar 4.1 Percobaan Pengupasan Kulit Buah Pinang

Pengupasan dilakukan dengan cara meletakan buah pinang yang berwarna
kuning di antara dua poros kayu yang telah dipasang paku lalu diputar berlawanan
arah. Paku disusun hinga berbentuk spiral yang mana berfungsi selain sebagai
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pengupas juga sebagai pembawa buah pinang agar tidak terjadi penumpukan pada
saat proses pengupasan. Percobaan pengupasan kulit buah pinang dapat dilihat pada
Gambar 4.1.
Dari hasil percobaan diatas didapat hasil bahwa penggunaan paku sebagai
pengupas belum mampu memisahkan kulit dengan biji pinang secara optimal. Hal
ini terjadi karena cangkang yang terdapat didalam buah pinang masih menempel ke
biji pinang yang menyebabkan biji pinang sulit dipisahkan. Ujung paku yang tajam
juga mengakibatkan kerusakan pada biji pinang. Hasil percobaan pengupasan buah
pinang dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 Hasil Percobaan Pengupasan Buah Pinang

Faktor lain yang juga menyebapkan pengupasan tidak terjadi secara optimal
adalah jarak antara kedua poros yang terlalu jauh menyebabkan buah pinang masuk
terlalu dalam dan pemutaran poros menjadi lebih berat.
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4.2

Pembuatan Konsep dan Perancangan
Tahapan-tahapan dalam pembuatan konsep mesin pengupas kulit buah pinang

adalah sebagai berikut:
4.2.1

Daftar tuntutan
Dari hasil survei lapangan pada industri produksi buah pinang, ada beberapa

tuntutan yang diinginkan oleh konsumen untuk diterapkan pada mesin pengupas
kulit buah pinang seperti yang ditunjukan pada 4.1.

Tabel 4.1. Daftar Tuntutan
No
1

Tuntutan

Deskripsi

Tuntutan Primer


Kapasitas



Mesin

10 Kg/Jam


Harus bisa memisahkan kulit dan biji
dgn presentase 100% kulit terpisah
dari biji.



2



Perawatan

Mudah dalam pembersihan dan perawatan



Mesin

Mudah dioperasikan dan aman

Tuntutan Sekunder


3

Design

Desain mesin kokoh

Tuntukan Tersier


4.2.2

Output biji dan kulit terspisah.

Design

Mesin menarik

Hirarki fungsi
Hirarki fungsi menjelaskan tentang bagian-bagian utama dari alat/mesin yang

dirancang.
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Sistem mesin
pengupas kulit
buah pinang

Rangka

Hopper

Mata potong

Power
Transmisi

Gambar 4.3 Diagram Pembagian Sub Fungsi Bagian

Tahapan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tuntutan yang diinginkan dari
masing-masing fungsi bagian, sehingga dalam pembuatan alternatif dari bagian
mesin pengupas kulit buah pinang disesuaikan dengan apa yang diinginkan.
Diagram pembagian sub fungsi bagian dapat dilihat pada Gambar 4.3.
- Rangka berfungsi untuk menopang bagian-bagian mesin
- Hopper berfungsi untuk menampung buah pinang
- Transmisi berfungsi untuk meneruskan daya dari sumber penggerak
- Power berfungsi sebagai sumber penggerak mesin
- Mata potong berfungsi untuk mengupas kulit buah pinang
Selain itu, pada bagian hirarki fungsi juga mejelaskan tentang metode
penguraian fungsi (black box analysis). Metode penguraian fungsi mesin pengupas
kulit buah pinang dapat dilihat pada Gambar 4.4.
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Masukan
- Buah pinang
tanpa tangkai
- Listrik

Proses
- Pengupasan
- Putaran

Keluaran
- Biji pinang
- Kulit pinang
- Panas
- Gertaran

Gambar 4.4 Metode Penguraian Fungsi (Black Box Analysis).

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa masukan dari mesin pengupas kulit
buah pinang adalah buah pinang utuh tanpa tangkai buah. Selanjutnya buah yang
telah dimasukan akan diproses hingga terjadi pemisahan antara kulit dan biji buah.
Metode pengupasan dilakukan dengan cara memasukan buah di antara dua poros
yang saling berputar berlawanan arah.
4.2.3

Alternatif fungsi bagian
Pada tahap ini dirancang beberapa alternatif masing-masing fungsi bagian

dari mesin pengupas kulit buah pinang, antara lain :
A.

Fungsi Rangka
Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian dengan

dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun alternatif
fungsi rangka ditunjukan pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Alternatif Fungsi Rangka
No

Alternatif

Kelebihan
1. Komponen yang

I

digunakan sedikit

Kekurangan
1. Sulit dibongkarpasang

2. Biaya murah

2. Sulit dimodifikasi

1. Kerangka lebih

1. Kontruksi lebih

Rangka dengan
pengelasan
II

kokoh
2. Komponen yang
digunakan sedikit
Rangka hasil
pengecoran

3. Mampu meredam

pasang
2. Mudah
Rangka dengan

2. Biaya pembuatan
mahal
3. Sulit dimodifikasi

getaran

1. Mudah dibongkar-

III

berat

dimodifikasi

1. Komponen yang
digunakan lebih
banyak
2. Biaya lebih mahal

pengencangan
baut+mur+ring

B.

Fungsi Hopper
Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian dengan

dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun alternatif
fungsi hopper ditunjukan pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Alternatif Fungsi Hopper
No

Alternatif

Kelebihan
- Bentuk lebih

I

menarik

Kekurangan
- Proses pembuatan
sulit

Hopper berbentuk limas
- Pembuatan mudah

II

- Dimensi lebih besar
- Sulit dalam proses
assembly

Hopper berbentuk bulat

C.

Fungsi Power
Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian dengan

dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun alternatif
fungsi power ditunjukan pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Alternatif Fungsi Power
No

Alternatif

I

Kelebihan

Kekurangan

- Tidak menggunakan

- Kecepatan bervariasi

listrik sehingga

tetapi harus

dapat digunakan di

mengurangi efisiensi

tempat yang tidak

Motor bakar

memiliki aliran

kerusakan lebih

listrik

besar

- Lebih mudah

- Lebih banyak

dijalankan

memerlukan

- Pengaturan starting
lebih mudah
- Dimensi lebih

II

- Kemungkinan

kecil

perawatan dan
perbaikan
- Variasi kecepatan
sulit dikendalikan

- Harga relatif
lebih murah
- Mudah dalam
peawatan
Motor AC (Anon.,
t.thn.)

D.

- Biaya perbaikan
lebih murah

Fungsi Mata Potong
Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian dengan

dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun alternatif
fungsi mata potong ditunjukan pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Alternatif Fungsi Mata Potong
No

Alternatif

Kelebihan
- Part yang digunakan

I

lebih sedikit

Kekurangan
- Proses pembuatan
lebih sulit
- Pembuatan lama
- Biaya pembuatan
tinggi

Mata potong berbentuk
spiral

- Dapat di

II

bongkar
pasang

- Sisi tajam dapat
merusak biji
- Part yang digunakan
banyak
- Ukuran relatif kecil

Mata potong berbentuk

sehingga sulit dalam

duri

proses assembly
- Mempunyai

III

penampang potong

persegi panjang dengan
chamfer

banyak

yang panjang

- Proses assembly

- Mudah dalam

memakan waktu

pembuatan
Mata potong berbentuk

- Part yang digunakan

yang lama

- Mampu membawa
buah pinang menuju
output biji pinang

E. Fungsi Transmisi
Pemilihan alternatif disesuaikan dengan deskripsi sub fungsi bagian dengan
dilengkapi gambar rancangan beserta kelebihan dan kekurangan. Adapun alternatif
fungsi transmisi ditunjukan pada Tabel 4.6.
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Tabel 4.6 Alternatif Fungsi Transmisi
No

Alternatif

I

Kelebihan
- Sistem lebih

- Tidak cocok untuk

sederhana

kecepatan tinggi,

dibandingkan gear

torsi tinggi, atau

- Belt dapat diganti
Pulley & Belt (Anon.,
t.thn.)

Kekurangan

dengan mudah
- Belt banyak tersedia
di pasarn
- Belt dapat

tranmisi daya tiggi
- Masa pakai belt
sangat pendek
sehingga perlu
penggantian secara

mengatasi beberapa

berkala

kesalahan aligment

- Slip belt
mengakibatkan
transmisi daya buruk

- Mampu meneruskan

II

daya yang besar

yang tidak dapat

karena kekuatannya

dihindari karena

yg besar

lintasan busur pada

- Tidak memerlukan
tegangan awal
Rantai & Sproket (roda,
t.thn.)

- Variasi kecepatan

- Keausan kecil pada
bantalan
- Pemasangan yang
mudah

sproket yang
mengait mata rantai
- Suara dan getaran
karena tumbukan
antara dasar kaki
gigi sproket
- Perpanjangan rantai
karena keausan
penahan bush yang
diakibatkan gesekan
dengan sproket
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III Langsung dari output

-

mesin

-

- Pemasangan harus

Mampu
meneruskan daya

satu sumbu dengan

yang besar

poros yang

Pemasangan

digerakan sehingga

mudah

memerlukan rangka
yang besar
- Sulit dalam
pemasangan

4.2.4

Pembuatan konsep
Pada tahapan ini, alternatif dari masing-masing fungsi bagian dipilih dan

digabung satu sama lain sehingga terbentuk sebuah varian konsep mesin pengupas
kulit buah pinang. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pemilihan terdapat
pembanding dan diharapkan dapat dipilih varian konsep yang dapat memenuhi
tuntutan yang diinginkan.
Pemilihan konsep dilakukan dengan cara memberikan bobot pada masingmasing tuntutan. Bobot pada masing-masing tuntutan diberikan sesuai kriteria,
apakah akan dikategorikan masuk kedalam tuntutan primer, sekunder, atau tersier.
Pengkategorian tuntutan dilakukan oleh tim perancang sesuai dengan metodologi
perancangan.
Bobot untuk masing-masing tuntutan dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Bobot Masing-masing Tuntutan
No

Daftar Tuntutan

1
2
3
4
6
7
8

Kapasitas 10 Kg/jam
Dapat memisahkan tanpa merusak biji buah
Mudah di operasikan
Mudah dalam perawatan
Mesin kokoh
Dimensi sekecil mungkin
Desain menarik
Bobot

Primer

Sekunder

Tersier







5

3


2
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Langkah selanjutnya adalah memberikan nilai pada masing-masing alternatif
fungsi bagian lalu nilai tersebut akan dikalikan dengan bobot. Hasil pengkalian
inilah yang akan dijadikan dasar pemilihan konsep.
Nilai fungsi bagian rangka dapat dilihat pada tabel Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Nilai Fungsi Bagian Rangka
Fungsi Rangka
No

Daftar Tuntutan

Alternatif fungsi bagian
Bobot
I

II

III

1

Kapasitas 10 Kg/jam

5

0

0

0

0

0

0

2

Dapat memisahkan tanpa
merusak biji buah

5

0

0

0

0

0

0

3

Mudah di operasikan

5

0

0

0

0

0

0

4

Mudah dalam perawatan

5

3

15

1

5

2

10

6

Mesin kokoh

3

2

6

4

12

3

9

7

Dimensi sekecil mungkin

5

4

20

3

15

2

10

8

Desain menarik

2

2

4

4

8

3

6

45

Total

40
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Nilai fungsi bagian hopper dapat dilihat pada tabel Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Nilai Fungsi Bagian Hopper
Fungsi Hopper
No

Daftar Tuntutan

Alternatif fungsi bagian
Bobot
I

1

Kapasitas 10 Kg/jam

5

4

II
20

3

III
15

0

0
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2

Dapat memisahkan tanpa
merusak biji buah

5

0

0

0

0

0

0

3

Mudah di operasikan

5

4

20

3

15

0

0

4

Mudah dalam perawatan

5

4

20

3

15

0

0

6

Mesin kokoh

3

4

12

3

6

0

0

7

Dimensi sekecil mungkin

5

4

20

2

10

0

0

8

Desain menarik

2

3

6

2

4

0

0

98

Total

65

0

Nilai fungsi bagian power dapat dilihat pada tabel Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Nilai Fungsi Bagian Power
Fungsi Power
No

Daftar Tuntutan

Alternatif fungsi bagian
Bobot
I

II

III

1

Kapasitas 10 Kg/jam

5

2

10

4

20

0

0

2

Dapat memisahkan tanpa
merusak biji buah

5

0

0

0

0

0

0

3

Mudah di operasikan

5

2

10

4

20

0

0

4

Mudah dalam perawatan

5

3

15

2

10

0

0

6

Mesin kokoh

3

0

0

0

0

0

0

7

Dimensi sekecil mungkin

5

2

10

4

12

0

0

8

Desain menarik

2

2

4

3

6

0

0

Total

49

68

0

Nilai fungsi bagian mata potong dapat dilihat pada tabel Tabel 4.11.
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Tabel 4.11 Nilai Fungsi Bagian Mata Potong
Fungsi Mata Potong
No

Daftar Tuntutan

Alternatif fungsi bagian
Bobot
I

II

III

1

Kapasitas 10 Kg/jam

5

0

0

0

0

0

0

2

Dapat memisahkan tanpa
merusak biji buah

5

4

20

2

10

3

15

3

Mudah di operasikan

5

3

15

2

10

4

20

4

Mudah dalam perawatan

5

3

15

2

10

4

20

6

Mesin kokoh

3

0

0

0

0

0

0

7

Dimensi sekecil mungkin

5

0

0

0

0

0

0

8

Desain menarik

2

0

0

0

0

0

0

50

Total

30

55

Nilai fungsi bagian transmisi dapat dilihat pada tabel Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Nilai Fungsi Bagian Transmisi
Fungsi Transmisi
No

Daftar Tuntutan

Alternatif fungsi bagian
Bobot
I

II

III

1

Kapasitas 10 Kg/jam

5

0

0

0

0

0

0

2

Dapat memisahkan tanpa
merusak biji buah

5

3

15

2

10

1

5

3

Mudah di operasikan

5

3

15

2

10

1

5

4

Mudah dalam perawatan

5

3

15

2

10

1

5

6

Mesin kokoh

3

0

0

0

0

0

0

7

Dimensi sekecil mungkin

5

3

15

4

20

2

10

39

8

Desain menarik

2

0

Total

0
60

0

0
50

0

0
25

Konsep pertama yang akan diambil ditentukan berdasarkan total nilai
tertinggi dari masing-masing alternatif fungsi bagian. Sedangkan konsep kedua
diambil berdasarkan total nilai tertinggi kedua. Pemilihan varian konsep dapat
dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Pemilihan Varian Konsep
No

Fungsi Bagian

1

Alternatif Fungsi Bagian
I

II

III

Fungsi Rangka

57

43

44

2

Fungsi Hopper

110

74

0

3

Fungsi Power

55

85

0

4

Fungsi Mata Potong

38

26

47

5

Fungsi Transmisi

67

64
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Dari tabel Tabel 4.13 dapat dilihat konsep pertama dan kedua dengan
keterangan sebagai berikut:
a. Varian konsep 1
-

Rangka menggunakan sistem pengelasan

-

Hopper berbentuk limas

-

Sumber penggerak menggunakan motor AC

-

Mata potong berbentuk persegi panjang dengan chamfer

-

Transmisi menggunakan pulley & belt

Rancangan mesin pengupas kulit buah pinang menggunakan konsep pertama
dapat dilihat pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Rancangan Mesin Pengupas Kulit Buah Pinang Konsep Pertama

b. Varian konsep 2
-

Rangka dengan pengencangan baut, ring, mur

-

Hopper berbentuk bulat

-

Sumber penggerak menggunakan motor bakar

-

Mata potong berbentuk spiral

-

Transmisi menggunakan rantai & sproket

Rancangan mesin pengupas kulit buah pinang menggunakan konsep kedua
dapat dilihat pada Gambar 4.6.

41

Gambar 4.6 Rancangan Mesin Pengupas Kulit Buah Pinang Konsep Kedua

4.2.5

Analisis perhitungan
Setelah varian konsep desain dipilaih, langkah selanjutnya adalah

menganalisis perhitungan pada varian konsep desain yang dipilaih. Perhitungan
dilakukan sesuai dengan dasar teori yang telah diuraikan pada BAB II.
Untuk mengetahui gaya kupas pada kulit buah pinang dilakukan uji coba
menggunakan timbangan. Uji coba dilakukan sebanyak 5 kali untuk mendapatkan
nilai rata-rata gaya kupas terhadap kulit buah pinang.
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, maka:
𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑢𝑝𝑎𝑠 (𝐹) = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 × 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
= 20 𝑘𝑔 ×

10𝑁
𝑚𝑚2
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= 200 𝑁
Mencari RPM
𝑄 = 𝑉𝑐 × 𝛾 × 𝐴
𝑄=

𝜋×𝐷×𝑛×𝛾×𝐴
60

Keterangan:
A= luas penampang mata potong
D= diameter mata potong
= berat jenis
𝛾=

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

Diketahui:
Massa buah pinang = 2.26 gr
Volume buah pinang = 20 x 20 x 6= 2400 mm2
D = 48 mm = 0.048 m
Q = 10 kg/jam
A= 300 x 10 = 3000 mm2 = 3x10-3

𝛾=

2.26 𝑔𝑟
𝑔𝑟
𝑘𝑔
= 9.4 × 10−4
= 9.4 × 102 3
2
3
2400 𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚
𝜋 × 0.048 × 𝑛 × 9.4 × 102 × 0.003
60
10
𝑛=
𝜋 × 0.048 × 940 × 0.003 × 60

𝑄=

𝑛 = 0.39 𝑟𝑝𝑚
Karena rpm dirasa terlalu rendah dan kapasitas yang terlalu sedikit, maka
disarankan untuk menaikan rpm menjadi 50 rpm. Karena rpm dinaikan maka
kapasitas juga semakin bertambah yaitu
𝑄 = 𝜋 × 0.048 × 60 × 50 × 940 × 0.003 = 1275.73 ≈ 1300 𝑘𝑔
Mencari daya
𝐹=

𝜋×𝐷×𝑛
60
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𝐹=

200 × 3.14 × 0.048 × 50
60

𝐹 = 25 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 0.034 𝑃𝐾
Dari perhitungan, maka diketahui daya yang dibutuhkan untuk menggupas
kulit buah pinang adalah 25 watt atau 0.034 PK.
Mencari diameter poros
Untuk menghitung dimeter poros, dibutuhkan skema mesin pengupas kulit
buah pinag. Skema mesin pengupas kulit buah pinang dapat dilihat pada Gambar
4.7.

Gambar 4.7 Skema Mesin Pengupas Kulit Buah Pinang

Diagram benda bebas mesin pengupas kulit buah pinang dapat dilihat pada
Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Diagram Benda Bebas Mesin Pengupas Kulit Buah Pinang

𝐹=

𝑚

1
2 𝐷𝑝2
2 × 𝑀𝑝3 2 × 284.972
𝐹𝑃2 =
=
= 4.28 ≈ 4.3 𝐾𝑔
𝐷𝑝2
133
𝐹 𝑅𝐺 =

2 × 284.972
= 5.6 𝐾𝑔
102

∑𝑀𝐴 = 0
−𝐹𝐵𝑒𝑙𝑡 × 60 + 𝐹 × 185 − 𝐹𝐵 × 370 + 𝐹𝑅𝐺 × 430 = 0
−4.3 × 60 + 20 × 185 − 𝐹𝐵 × 370 + 5.6 × 430 = 0
−258 + 3700 − 370 × 𝐹𝐵 + 2408 = 0
5850 − 370 = 0
5850 = 370 𝐹𝐵
5850
= 𝐹𝐵
730
𝐹𝐵 = 15.8
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∑𝑀𝐵 = 0
−𝐹𝐵𝑒𝑙𝑡 × 430 + 𝐹𝐴 × 370 − 𝐹 × 185 + 𝐹𝑅𝐺 × 60 = 0
−4.28 × 430 + 𝐹𝐴 × 370 − 20 × 185 + 5.6 × 60 = 0
−1840,4 + 𝐹𝐴 × 370 − 3700 + 𝐹336 = 0
−5204.4
= 𝐹𝐴
−370
𝐹𝐴 = 14.06

Mencari momen bengkok max batang C-A
𝑀𝑏𝐴 = 𝐹𝑏𝑒𝑙𝑡 × 60 = 4.3 × 60 = 258

𝐾𝑔
𝑚𝑚

Batang A-D
𝑀𝑏𝐷 = 𝐹𝐵 × 185 = 15.8 × 185 = 2923 𝐾𝑔/𝑚𝑚
Jadi momen bengkok max ada di titik D, MbD=2923 Kg/mm
𝑀𝑅𝑒 = √(2923)2 + 0.75(𝜎 × 𝑀𝑝3)2
𝑀𝑅𝑒 = √(2923)2 + 0.75(0.74 × 305.3271428)2
𝑀𝑅𝑒 = 204.73 𝐾𝑔𝑚𝑚
Teg bengkok ijin = 5.3-8 Kg/mm2
𝜎𝑏𝑖 =

𝑀𝑅𝑒
𝑀𝑅𝑒
=
𝑤
0.1 𝑑 3

3

𝑀𝑅𝑒
0.1 × 8

3

204.73
= 6.34 ≈ 6 𝑚𝑚
0.1 × 8

𝑑=√

𝑑=√

Diketahui:
Motor listrik = 1/2 PK
Gear Box = 1:20
I V-belt = 1.45
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N1=1400 rpm
N2=N1/i GB = 1400/20 = 70 rpm
N3= N2/I V-belt = 70/1.4 = 50 rpm
Penyelesaian:
𝐶𝑏 × 𝑃
𝑛1
2 × 0.373
𝑀𝑝1 = 9550
1400
𝑀𝑝1 = 9550

𝑀𝑝1 = 5.088785714
𝑀𝑝2 = 𝑀𝑝1 × 𝑖 𝐺𝐵
𝑀𝑝2 = 5.088785714 × 20
𝑀𝑝2 = 101.7757143
𝑀𝑝3 = 𝑀𝑝2 × 𝑖 𝑉 − 𝑏𝑒𝑙𝑡
𝑀𝑝3 = 101.7757143 × 1.4
𝑀𝑝3 = 305.3271428

3

𝑑=√

𝑀𝑝3
0.2 × 𝜏𝑃 𝑖𝑗𝑖𝑛

305.3271428
√
15𝑁
0.2 ×
𝑚𝑚2

3

𝑑 = 4.66 ≈ 5 𝑚𝑚

Menghitung pulley dan belt
1

1. 𝑃 = 0.373 𝑘𝑊 = 2 𝐻𝑃
N1=1400 rpm
N2=1:20=70 rpm
N3=50 rpm
I V-belt= 1.4
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2. 𝐹𝑐 = 1.4
3. 𝑃𝑑 = 𝐹𝑐 × 𝑝 = 1.4 × 0.373𝑘𝑊 = 0.5222𝑘𝑊
4. 𝑀𝑝1 = 10.1775714
Mp2 = 203.551429
Mp3 = 284.972
5. Bahan poros ST.37 Teg𝜏𝑃 𝑖𝑗𝑖𝑛 = 15𝑁/𝑚𝑚2
3

𝑀𝑝2

6. Dia poros = 𝑑𝑠1 = √0.2×𝜏𝑃 𝑖𝑗𝑖𝑛
3

𝑑𝑠1 = √

203.551429
15𝑁
0.2 ×
𝑚𝑚2

𝑑𝑠1 = 4.07
3
𝑀𝑝3
𝑑𝑠2 = √
0.2 × 𝜏𝑃 𝑖𝑗𝑖𝑛

3

𝑑𝑠2 = √

284.972
15𝑁
0.2 ×
𝑚𝑚2

𝑑𝑠2 = 4.56
7. Penampang sabuk
N1=1400 rpm
Daya=0.373 kW
Diambil tipe A
8. Dari tabel 5.4 EMS Sularso diambil puli yang diizinkan minimal (dp1)=95 mm
9. Diameter lingkaran jarak (Dp2)
Dp2= Dp1 x i V-belt = 95 x 1.4 = 133 mm
Diameter luar puli (dk1)
dk1=dp1 + 2 x k = 95 + (2 x 4,5) = 104 mm
dk2=Dp2 + 2 x k = 133 + (2 x 4,5) = 142 mm
Diameter naf ppuli kecil (dB)
dB≥5/3 x ds1 + 10
dB≥ 5/3 x 4.07 + 10 = 16.78 mm
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Diameter naf puli besar (DB)
DB≥ 5/3 x ds2 + 10
DB≥5/3 x 4.56 + 10 = 17,6 mm
10. Kecepatan sabuk (V)
𝜋 𝑑𝑝1 × 𝑛2
×
60
1000
𝜋 95 × 70
𝑉=
×
60
1000
𝑉=

𝑉 = 0.34801667 𝑚/𝑑𝑒𝑡
11. Cek kecepatan sabuk V=0.34801667 m/det < 25 m/det (EMS Sularso hal.166)
12. Panjang max
L max – ½ (dp1+Dp2)
Kontrol saja = 160 −

95+133
2

= 1.5

13. Pemilihan sabuk V dipakai tipe standar (tabel 5.5 EMS Sularso.177) Pd (daya
rencana) = 0.373 Kw
14. Panjang keliling sabuk
𝐿 =2×𝐶+

𝜋
(𝐷𝑝2 − 𝑑𝑝1)2
(𝐷𝑝2 + 𝑑𝑝1) +
2
4×𝐶

𝐿 = 2 × 160 +

𝜋
(133 − 95)2
(133 + 95) +
2
4 × 160

𝐿 = 320 + 357.96 + 2.25625
𝐿 = 680.21625 𝑚𝑚 = 26 𝑖𝑛𝑐ℎ

Menghitung pasak
Diketahui :
P=0.373 kW
N2=70 rpm
Mp2=203.551429
Ds1=4.07
Gaya tangensial F
𝐹=

𝑀𝑝2
203.551429
=
= 100.02527 ≈ 100
4.07
𝑑𝑠1
2
2
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Penampang pasak EMS Sularso hal.10 tabel 1.8
Lebar pasak (b) = 8 mm
Tinggi pasak (h) = 7 mm
Kedalaman alur pasak poros t1=4 mm
Kedalaman alur pasak poros t2=3.3 mm
Lebar pasak = (25% -30%) x d poros = 30% x 22 = 6.6 ≈ 7 mm
Panjang pasak = (0.75% - 1.5%) x d poros = 1.5% x 22 = 0.33 ≈ 0.3 mm
𝜎𝑏

86

Teganagn geser ijin (2.ka) = 𝑠𝑓1×𝑠𝑓2 = 6×2 = 7,16 𝑁/𝑚𝑚2
Tekanan permukaan Pa ijin = 8 kg/mm2 untuk poros diameter kecil
Pa = 10 kg/mm2 untuk poros diameter besar (EMS Sularso hal 27)
𝐹

𝑘𝑔

Panjang pasak 𝑃 = 𝐿×𝑡2 ≤ 8 𝑚𝑚2
𝐿=

100
𝑘𝑔
8
× 3.3𝑚𝑚
𝑚𝑚2

= 3.78 ≈ 4 𝑚𝑚

Panjang pasak (LK) dari tabel 1.8 EMS Sularso hal 10 LK=18-90 mm
Maka diambil LK = 20 mm, b = 8 mm, h = 7 mm

4.3

Proses Permesinan
Pembuatan konstruksi dan komponen mesin dilakukan berdasarkan

rancangan yang telah dianalisis dan dihitung, sehingga jelas dalam proses
pembuatannya. Adapun proses pemesinan yang dilakukan untuk membuat
komponen mesin yaitu:
a. Bubut
Mesin bubut digunakan untuk membuat benda yang mempunyai bentuk
silindris seperti poros, bakal roda gigi, dan lain-lain. Selain itu, mesin bubut juga
digunakan untuk memperbesar ukuran lubang puli dan kopling. Proses pembuatan
komponen menggunakan mesin bubut dapat dilihat pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Proses Pembuatan Komponen Menggunakan Mesin Bubut

b. Bor
Mesin bor digunakan untuk pembuatan lubang dan memperbesar lubang pada
konstruksi rangka atau komponen mesin.
c. Milling
Mesin milling digunakan untuk pembuatan alur pasak pada poros
d. Gerinda portable
Gerinda portable digunakan untuk memotong pelat atau baja profil serta
untuk merapikan sisi-sisi komponen yang tajam akibat proses permesinan
sebelumnya. Proses pembuatan komponen menggunakan gerinda portable dapat
dilihat pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Proses Pembuatan Komponen Menggunakan Gerinda Portable

e. Las listrik
Las listrik digunakan untuk penyambungan plat dalam pembuatan konstruksi
rangka. Proses pembuatan konstruksi rangka menggunakan las listrik dapat dilihat
pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Proses Pembuatan Konstruksi Rangka Menggunakan Las Listrik
52

4.4

Perakitan Komponen
Setelah konstruksi rangka dan komponen mesin selesai dibuat, komponen

tersebut dirakit sehingga menjadi sebuah mesin yang utuh. Proses perakitan
dilakukan berdasarkan gambar susunan yang telah dibuat. Hasil perakitan
komponen dapat dilihat pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Perakitan Komponen

4.5

Uji Coba
Uji coba dilihat dari fungsi bagian dan output mesin pengupas kulit buah

pinang, apakah dalam prosesnya setiap bagian berfungsi dengan semestinya. Fungsi
bagian dan output dapat dilihat pada Tabel 4.14.
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Tabel 4.14 Fungsi Bagian Mesin Pengupas Kulit Buah Pinang
Tabel Fungsi Bagian Mesin
Uraian

No

Fungsi
Ya

1

2

Fungsi rangka

Keterangan

Tidak
Rangka dapat menopang



komponen-komponen mesin

Fungsi hopper

Hopper dapat menampung


dan menyalurkan buah kemata potong

3

Fungsi power



Motor penggerak berfungsi
dengan baik

4

Fungsi mata



potong
5

Fungsi transmisi

Mata potong berputar
dengan baik



Elemen pemindah tenaga
bekerja optimal

Setelah mesin dapat beroperasi dengan baik, selanjutnya dilakukan uji coba
terhadap buah pinang. pengujian dilakukan menggunakan mata potong berpentuk
persegi panjang dengan chamfer di satu sisi. Hasil uji coba 1 dapat dilihat pada
Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Uji Coba 1
UJI COBA 1
Mata potong

Mata potong Uji Coba 1
Rpm

50 Rpm
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Kapasitas

53 gram

Waktu

1 detik

Gambar hasil pengupasan

-Hasil
Buah pinang dapat terkupas, tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan yang harus
memisahkan kulit dan biji secara keseluruhan. Kulit buah yang terkupas pada Uji
Coba 1 hanya sebagian kecil.
-Analisis Hasil
Saat buah dimasukan kedalam hopper dan akan diproses, posisi buah berada di
bawah mata potong. Sedangkan agar terjadi pengupasan posisi buah harus berada
di atas mata potong. Karena terdapat celah di antara kedua poros mata potong
menyebabkan buah di paksa masuk ke dalam celah oleh mata potong. Pada kondisi
seperti ini, pengupasan tidak terjadi dan menyebabkan poros mata potong berhenti
berputar.
Investigasi Kegagalan :
Bentuk mata potong yang tinggi dan jarak antara satu mata potong dengan mata
potong yang lain terlalu jauh menyebabkan posisi buah berada di bawah mata
potong menyebabkan tidak terjadi pengupasan. Selain itu celah yang terdapat di
antara kedua poros mata potong juga menjadi penyebab posisi buah berada
dibawah mata potong.
Penentuan Solusi :
Mengurangi tinggi mata potong dan merubah bentuk mata potong menjadi lancip
agar saat mata potong menyentuh permukaan buah pinang, mata potong tidak
memaksa buah masuk ke celah yang ada pada poros mata potong. Selain itu, jarak
celah yang terdapat di antara kedua poros mata potong harus di atur agar
pengupasan dapat terjadi.

55

Setelah dilakukan perubahan pada mata potong selanjutnya dilakukan Uji
Coba ke-2. Hasil Uji Coba ke-2 dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Uji Coba 2
UJI COBA 2
Mata potong

Mata potong Uji Coba 2
Rpm

50 Rpm

Kapasitas

53 gram

Waktu

10 detik

Gambar hasil pengupasan
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-Hasil
Pada bagian tertentu kulit buah pinang mulai terkupas. Buah pinang juga
bergulir menuju output biji buah, tetapi dalam beberapa kali percobaan terdapat
buah yang menghentikan putaran mata potong.
-Analisis Hasil
Pengupasan terjadi karena perubahan bentuk mata potong yang mana pada
awalnya hanya berbentuk persegi panjang kemudian di beri chamfer 60o
menjadi berbentuk segi tiga dengan masing-masing sisi 60o. Perubahan ini
mengakibatkan buah tidak lagi tertekan melainkan bergulir. Karena buah terus
bergulir menuju output biji maka mata potong yang menyentuh buah pinang
lebih banyak. Masih ada keadaan dimana biji pinang menghentikan putaran
poros mata potong.

Investigasi Kegagalan :
Perubahan bentuk mata potong belum mampu mengupas kulit buah pinang
secara optimal. Mata potong masih memaksa menekan buah pinang agar masuk
kedalam celah yang terdapat diantara mata potong.

Penentuan Solusi :
Merubah sudut mata potong agar mata potong yang mengupas hanya terdapat
pada satu sisi mata potong.

Uji Coba ke-3 dilaksanakan menggunakan mata potong yang telah di
perbarui. Hasil Uji Coba ke-3 dapat dilihat pada Tabel 4.17.
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Tabel 4.17 Uji Coba 3
UJI COBA 3
Mata potong

Mata potong Uji Coba 3
Rpm

50 Rpm

Kapasitas

53 gram

Waktu

16 detik

Gambar hasil pengupasan

-Hasil
Bagian kulit buah yang terkupas semakin banyak walaupun tidak terkupas
secara keseluruhan. Buah pun dapat bergulir menuju output biji pinang.
Beberapa buah pinang masih menyebabkan putaran mata potong terhenti.
-Analisis Hasil
Sudut mata potong yang diubah mengakibatkan pengupasan buah hanya
terdapat pada salah satu mata potong hal ini mengakibatkan buah lebih mudah
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bergulir dan berputar. Potensi terhentinya mata potong menjadi berkurang.
Putaran mata potong dapat terhenti diakibatkan karena kulit buah pinang
semakin banyak terkupas dan mata potong langsung menyentuh lapisan dalam
buah pinang yang keras.
Investigasi Kegagalan :
Jarak antara satu mata potong dengan mata potong yang lain terlalu besar.
Sehingga mata potong yang mengenai permukaan kulit buah pinang hanya
terdapat di ujung mata potong.
Penentuan Solusi :
Jarak antara mata potong diatur sebesar diameter buah pinang.

Hasil Uji Coba ke-4 dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Uji Coba 4
UJI COBA 4
Mata potong

Mata potong Uji Coba 3
Rpm

105 Rpm

Kapasitas

53 gram

Waktu

45 detik
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Gambar hasil pengupasan

-Hasil
Buah pinang yang terkupas relatif hasilnya sama dengan hasil Uji Coba
sebelumnya (ketiga) dan buah pinang dapat bergulir menuju output biji. Buah
pinang lebih sering terpental dan tidak mengikuti alur spiral.
-Analisis Hasil
Pengupasan tidak meningkat karena tidak ada perubahan pada mata potong.
Buah pinang sering terpental dan tidak mengikuti alur spiral. Hasil yang
keempat ini lebih jelek dibanding Uji Coba ketiga. Jadi permasalahan masih
seperti Uji Coba ketiga.
Investigasi Kegagalan :
Rpm yang digunakan sebesar 105 rpm ternyata tidak sesuai. Selain itu jarak
penekan dan lubang hopper terlalu jauh sehingga saat buah di proses, buah
tidak langsung masuk ke alur penekan.
Penentuan Solusi :
Penekan dibuat sedekat mungkin terhadap lubang hopper. Rpm yang
digunakan adalah rpm 50 karena dapat mengupas kulit buah walaupun tidak
secara keseluruhan, dibandingkan rpm 105 tidak terjadi pengupasan sama
sekali.
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4.6

Analisis Akhir
Dari perubahan mata potong poros pengupas yang dilakukan, kemudian

dilakukan uji coba sebanyak 4 kali maka didapat analisis akhir yaitu :
1. Mesin belum mampu mengupas kulit buah pinang secara keseluruhan.
2. Perlu di teliti kembali untuk bentuk mata potong yang sesuai untuk
mengupas kulit buah pinang.
3. Perlu diteliti kembali penentuan jarak antara kedua poros mata potong
sehingga tidak terjadi slip dan mengakibatkan poros mata potong berhenti
berputar.
4. Perlu diperhatikan penentuan rpm yang paling sesuai agar dapat digunakan
untuk proses pengupasan.
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dari hasil perancangan dan pembuatan mesin maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:
1. Mesin belum mampu mengupas kulit buah pinang secara keseluruhan.
2. Perlu di teliti kembali untuk bentuk mata potong yang sesuai untuk
mengupas kulit buah pinang.
3. Perlu diteliti kembali penentuan jarak antara kedua poros mata potong
sehingga tidak terjadi slip dan mengakibatkan poros mata potong berhenti
berputar.
4. Perlu diperhatikan penentuan rpm yang paling sesuai agar dapat digunakan
untuk proses pengupasan.

5.2

Saran
Dalam pembahasan proyek akhir ini terdapat banyak sekali kekurangan baik

dari mesin maupun dari produk yg dihasilkan. Utuk itu terdapat beberapa saran yang
ingin dismpaikan yaitu:
1.

Untuk menemukan bentuk mata potong yang paling baik agar kulit dan biji
pinang dapat terpisah perlu dilakukan modifikasi dan uji coba terhadap masingmasing alternatif modifikasi mata potong.

2.

Jarak antara mata potong juga sangat perlu untuk dimodifikasi.
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