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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Bantan merupakan wilayah yang memiliki luas areal 

perkebunan kelapa terluas di Kabupaten Bengkalis, yaitu seluas 2.653,8 hektar 

dengan produksi kelapa sebanyak 6.718,04 ribu butir.(BPS Kabupaten Bengkalis 

tahun 2017 dan 2018). Sekitar 30% berada di desa pambang baru. Perkebunan 

kelapa yang ada di desa pambang baru secara umum merupakan kelapa rakyat 

dengan luas 800 hektar dengan produksi kelapa sebanyak 3500 butir dan 

melibatkan sebanyak 805 KK Jumlah yang bekerja dibidang perkebunan kelapa. 

Jika sebanyak 3500 butir kelapa perhari nya maka sekitar 1.7 ton sabut kelapa 

yang dihasilkan di desa pambang baru. (https://bengkalis.bps.go.id). 

Sabut kelapa yang sebagian petani dibuang dan dianggap sebagai sampah, 

padahal disamping itu mempunyai nilai yang lebih dan sangat berguna bagi 

masyarakat sekitar. Sabut kelapa yang dibakar tentunya mempengaruhi polusi 

udara yang dihasilkan oleh sabut kelapa tersebut sehingga suhu pemanasan global 

akan meninggkat 10% akibat pembakaran sabut kelapa dan bisa menyebabkan 

kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini sangat berbahaya bagi petani. Jadi upaya 

penanganan dari asap yang dihasilkan ini harus bisa ditangani dengan cara 

memanfaatkan dan mengolah sabut kelapa menjadi serat dan serbuk yang akan 

menjadi penghasilan petani, petani desa pambang baru akan membentuk satu 

kelompok khusus pengolahan limbah sabut kelapa dan bekerja sama dengan 

direktur bumdes pambang baru yang akan memasarkan hasil dari pengolahan 

limbah sabut kelapa petani tersebut sehingga menjadi penghasilan petani desa 

pambang baru (Edi zakri, 2021). 

Untuk mengolah sabut kelapa ini harus ada alat yang mendukung seperti 

mesin pengurai sabut kelapa, untuk saat ini petani masih menggunakan alat 

pengurai sabut kelapa manual alat ini tidak efektif dan efesien untuk jumlah yang 

banyak. Untuk jumlah sekitar 1,7 ton sabut kelapa maka harus ada alat yang 
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mampu menguraikan sabut kelapa secara efektif dan efesien yaitu mesin sabut 

kelapa mekanik yang berkapasitas besar. Mesin pengurai sabut kelapa manual 

masih banyak kekuranganya terutama menghasilkan serat yang kasar, kotor dan 

pendek-pendek kemudian kecepatan penguraian yang lambat dan tingkat safety 

para pekerja sangat beresiko sehingga alat ini berbahaya untuk digunakan. 

Mesin pengurai sabut kelapa ini akan digunakan oleh petani di desa 

pambang baru yang bergerak dibidang pengolahan pertanian, para petani akan 

mengolah limbah sabut kelapa yang ada di desa pambang baru untuk dijadikan 

bahan yang bermanfaat yaitu menguraikan sabut kelapa menjadi serbuk(cocopeat) 

dan serat(cocofiber) yang digunakan sebagai media tanam dan kerajinan. Para 

petani sangat membutuhkan alat yang bisa menguraikan sabut kelapa dengan 

adanya teknologi tepat guna yaitu mesin pengurai sabut kelapa ini para petani 

akan terbantu untuk mengolah limbah sabut kelapa yang terbuang menjadi nilai 

jual yang tinggi, menambah penghasilan petani dan dijadikan peluang usaha untuk 

petani di desa pambang baru. Hasil dari pengolahan sabut kelapa ini sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan media tanaman mereka 

bahkan bumdes pambang baru juga ingin hasil pengolah serat(cocofiber) ini 

dijadikan kerajinan untuk di pasarkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut petani desa pambang baru 

mengalami hambatan untuk menghasilkan produk pengolahan sabut kelapa yang 

bermutu dan ekonomis, disamping itu hasil penguraian yang kurang baik dapat 

dilihat dari kwalitas dan kuantitasnya yang masih rendah. Mereka masih 

menggunakan alat manual yang penggeraknya motor listrik, disamping itu 

permasalahan yang timbul adalah untuk lahan petani yang jauh dari arus listrik 

alat ini tidak bisa digunakan (Mulyadi 2021). 

1.3    Batasan Masalah 

Dikarenakan banyak permasalahan yang ada maka proses pembuatan alat 

perlu diberi batasan masalah, batasan-batasan masalah dari pembuatan mesin ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penggerak utama dari alat ini menggunakan motor bensin 7 hp. 

2. Bisa mengolah limbah sabut kelapa dengan kapasitas 33 kg/jam. 

3. Alat pengurai sabut kelapa ini menghasilkan serbuk cocopeat dan serat 

cocofiber. 

1.4    Tujuan  

1. Untuk mengurai limbah sabut kelapa menjadi serbuk (cocopeat) dan serat 

(cocofiber). 

2. Membuat mesin pengurai sabut kelapa dengan harga yang terjangkau dan 

ekonomis. 

3. Untuk merancang dan membuat mesin pengurai sabut kelapa dengan 

kapasitas 33 kg/jam. 

1.5    Manfaat 

1. Dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh petani di desa pambang baru yang 

bergerak dibidang pengolahan sabut kelapa. 

2. Dapat meningkatkan penghasilan petani dengan memanfaatkan sabut kelapa 

menjadi nilai jual yang tinggi di desa pambang baru. 

3. Dapat membuka sebuah usaha dari hasil pengolahan mesin pengurai sabut 

kelapa sehingga dapat mengurangi pengangguran. 
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