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ABSTRAK 

Perencanaan Pully dan Sabuk Mesin Pengurai Sabut Kelapa 

Oleh: Wisnu Gatot Wibowo 

  

Salah satu bentuk hasil pertanian yang mudah dijumpai dan mempunyai 
manfaat banyak adalah kelapa. Dimana jumlah produksi kelapa sangat menjanjikan 
dan mempunyai prospek dan pangsa pasar yang luas. Untuk itulah dipandang perlu 
oleh sebagian masyarakat petani kelapa sebagai bentuk peluang. Untuk 
memanfaatkan peluang usaha itu maka diperlukan suatu usaha pengolahan kelapa 
menjadi berbagai macam kebutuhan baik untuk industri maupun untuk kerajinan 
tangan dan salah satunya adalah sabut kelapa. Hasil pengolahan sabut kelapa ini 
sudah di ekspor ke Singapura, Malaysia, Jepang, dan negara Eropa, sedangkan serbuk 
sabut kelapa banyak dibutuhkan selain didalam negeri juga negara Eropa yang sudah 
diolah berbentuk bantalan. 

Penelitian ini bertujuan membuat perencanaan pully dan sabuk pada mesin 
pengurai sabut kelapa. 

Dari analisis dan pengerjaan proyek dapat disimpulkan: (1) dalam 
perencanaan perhitungan pully pada mesin ini, menggunakan daya motor 3 Hp  atau 
2238 watt, putaran motor 2800 rpm, jari – jari 254 mm dan gaya tangensial/kecepatan 
0,03 N; (2) perencanaan perhitungan pully kecil ini sama dengan putaran mesin yaitu 
2800 rpm karena pully kecil ini langsung dihubungkan dengan poros motor; (3) 
perencanaan perhitungan pully besar pada mesin ini, menggunakan putaran motor 
(n1) 2800 rpm, diameter pully pada motor (D1) 254 mm, diameter pully pada poros 
(D2) 76,2 mm dan putaran poros (n2)  3,556 m/s; (4) dalam perencanaan sabuk ini 
dibagi menjadi dua bagian yaitu perhitungan untuk menentukan kecepatan sabuk dan 
perhitungan untuk menentukan panjang sabuk, perhitungan untuk menentukan 
kecepatan sabuk ini menggunakan diameter pully penggerak  (Dp) 76,2  mm dan 
putaran pully penggerak (n1) 2800 rpm sedangkan untuk menentukan perhitungan 
panjang sabuk menggunakan diameter pully penggerak 76,2 mm dan diameter pully 
yang digerakan 254 mm; (5) dari data pengujian mesin, bahwa berat rata-rata sabut 
kelapa adalah 1,13 kg per satu buah kelapa; dan (6) mesin pengurai sabut kelapa ini 
memiliki kapasitas serat 31,8 kg/jam dan serbuk 18 kg/jam. 

 


