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PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 7.793,93 km2 , Bengkalis dibagi 8 

kecamatan dan memiliki 102 kelurahan dengan jumlah penduduk 49.830,35 jiwa 

Penduduk Bengkalis banyak yang bekerja sebagai petani, nelayan, wirausaha dan 

lain-lain. Kabupaten Bengkalis mempunyai luas areal kebun pinang secara 

keseluruhan yaitu 1.048,75 ha menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten 

Bengkalis tanaman belum menghasilkan (TBM) mencapai 123,50 ha sedangkan 

tanaman menghasilkan (TM) mencapai 261,70 ha dan tanaman tua/tanaman 

rusak (TTR) mencapai 59,40 ha dengan total area keseluruhan mencapai 444,60 

ha. jumlah produksi awal pinang basah di kecamatan Bantan mencapai 939,55 

ton dan memproduksi pinang kering sebesar 234,89 ton sedangkan produktivitas 

mencapai 697,54 Kg/Hektar dengan jumlah petani sebanyak 952 petani didesa 

Pasiran sendiri memiliki luas 1.250 km2 dengan luas area lahan kebun pinang 

2250 ha dari luas desa sebesar 15% luas lahan kebun pinan (Dinas Pertanian 

Bengkalis 2018). 

 Dengan demikian cukup banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani 

pinang dalam proses pembelahan buah pinang yang selama ini dilakukan 

masyarakat yaitu dengan cara membelah pinang secara manual menggunakan 

parang atau pisau kemudian membelah buah pinang menjadi dua bagian 

bertujuan untuk dijemur, cara pembelahan manual ini terbukti kurang efektif 

karena membutuhkan waktu yang lama bahkan dari pagi sampai sore dan harus 

membekali tubuh yang kuat dikarnakan proses pembelahan ini petani pinang 

harus duduk berjam-jam hanya untuk membelah pinang dalam satu karung, 

dengan waktu dan tenaga yang habis di pakai tentu nya ada dampak tersendiri 

bagi petani pinang tersebut yaitu sakit pinggang, tangan pegal, dan tidak bisa 
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kemana-mana atau tidak punya waktu kosong dikarnakan harus membelah 

pinang tersebut hingga selesai. 

1.2   Rumusan Masalah 
 

Dari uraian latar belakang ditas dapat disimpulkan rumusan masalah antara 

lain membuat alat pembelah buah pinang dengan sistem mekanis, karena alat 

pembelah pinang yang sebulumnya yaitu secara manual menggunakan tenaga 

manusia mengguakan pisau atau parang, sehingga operator nya bisa mengalami 

penyakit akibat kerja, dapat menimbulkan kecelakaan kerja, dan hasil hasil 

produksi tidak sempurna. 

 

1.3       Batasan Masalah 
 

1. Penggerak utama pada mesin pembelah buah pinang yaitu mesin diesel.  

2. Sistem transisi yang digunakan yaitu, Pully, dan sabuk, roda gigi, rantai, 

dan sprocket. 

3. Mesin ini di rancancang berkapasitas 300 kg. 

 

1.4       Tujuan Penelitian 
 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari perancangan ini 

yaitu: 

1. Alat ini dibuat untuk menggantikan proses pembelahan buah pinang dari 

sistem kerja manual ke sistem kerja mesin 

2. Untuk mempermudah proses pembelahan buah pinang dengan 

menentukan transmisi alat 

3. Untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas yang baik. 

 

1.5       Manfaat Penelitian 

 Dengan dibuatnya alat pembelah buah pinang ada manfaatnya 

yaitu: 

1. Mampu meningkatkan produksi pembelahan buah pinang 

2. Alat ini dapat menghemat waktu dan tenaga. 
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