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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyusun dan mengerjakan 

tugas makalah kontruksi mesin ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini 

dibuat untuk memenuhi tugas sekaligus ujian tengah semester mata kuliah kontruksi 

mesin, pada makalah ini penyusun memaparkan tentang mesin pemarut daging kelapa 

yang meliputi pengertian mesin itu sendiri, bagian-bagian dari alat, serta 

pengoperasiannya. 

Makalah ini juga dapat terselesaikan atas bantuan serta bimbingan dari berbagai 

pihak, untuk itu penyusun dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Danang Murdianto, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing dan dalam 

pelaksanaan tugas penyusunan makalah ini, sehingga penulis sangat terbantu 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Penyusun menyadari bahwa makalah tentang mesin pemarut daging kelapa ini 

masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun untuk penyusunan makalah berikutnya supaya lebih baik. 

Penyusun juga berharap dengan penyusunan makalah ini dapat memberikan wawasan 

kepada para pembaca terkait tentang mesin pemarut daging kelapa. 

Semoga makalah ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca dan berguna 

untuk pembangunan ilmu dimasa mendatang. 

 

Malang, 1 Oktober 2017, 

Penyusun, 

 

 

Yulianus Dodi/Narsisius V.N Role 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Di era zaman modern ini kita umat manusia kini dalam segala macam 

pekerjaan tertuma untuk kebutuhan hidup sudah dimudahkan dengan alat-alat yang 

canggih dalam berbagai ragam bentuk dan jenisnya, guna alat-alat atau mesin-mesin 

yang canggih dan modern tersebut diciptakan untuk membuat suatu produk atau 

hasil produksi lebih cepat dan ekonomis contohnya adalah alat mesin pemarut 

daging buah kelapa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi santan dalam skala kecil 

maupun besar, masyarakat kebanyakan beralih membeli kelapa yang sudah diparut 

oleh pedagang di pasar atau bahkan membeli santan yang sudah ada dalam 

kemasan/instan. Para pedagang pasar biasanya menggunakan alat parut kelapa yang 

sudah dilengkapi motor bensin dan harga dari mesin ini terbilang cukup mahal dan 

memerlukan perawatan. 

Mesin pemarut kelapa merupakan salah satu mesin pengolah kelapa yang 

digunakan untuk memarut daging kelapa. Sebelum diolah menjadi panganan atau 

bumbu masak, kelapa terlebih dahulu diparut kemudian diperas. Tingginya tingkat 

konsumsi kelapa, baik untuk rumah tangga maupun industri, membuat kelapa 

merupakan bahan baku yang paling mudah kita jumpai di pasar-pasar. Karena 

banyaknya permintaan akan kelapa, membuat usaha pengolahan parut kelapa juga 

meningkat. Hampir semua pasar terdapat rental atau jasa parut kelapa. Sehingga 

kebutuhan mesin parut ini menjadi sangat penting untuk menunjang usaha anda. 

(https://anekamesin.com/produk/mesin-pemarut-kelapa). 

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, terutama di Indonesia, proses 

pemarutan kelapa masih cukup banyak dikerjakan secara manual, yaitu dengan 

menggunakan alat parut yang terbuat dari pelat besi yang permukaannya 

mempunyai duri-duri kecil sebagai pemarutnya, cara ini sangat sederhana dan harus 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Mesin parut daging kelapa adalah salah satu 

produk mesin hasil dari kemajuan teknologi saat ini, fungsinya adalah untuk 

menghancurkan dan menghaluskan daging buah kelapa menjadi ukuran-ukuran 

kecil, dengan bertujuan memperoleh santan yang terkandung didalam daging buah 

kelapa. Untuk meninjau kendala yang dihadapi maka dibuat suatu peralatan yang 
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lebih efisien untuk mempermudah dan mempercepat dalam pengolahan daging buah 

kelapa. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah pengertian dari alat atau mesin pemarut daging buah kelapa? 

2. Apakah bagian-bagian atau alat-alat penyusun pada rancang bangun mesin 

pemarut daging buah kelapa? 

3. Bagaimana proses pengoperasian pada mesin pemarut daging buah kelapa? 

4. Bagaimana proses percobaan atau pengujian pada mesin pemarut? 

5. Dan bagaimana cara perawatan pada mesin pemarut kelapa? 

1.3.  Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengertian mesin pemarut daging buah kelapa. 

2. Dapat mengetahui bagian-bagian alat penyusun pada rancang bangun mesin 

pemarut daging buah kelapa. 

3. Mengetahui bagaimana proses pengoperasian pada mesin pemarut daging 

kelapa. 

4. Mengetahui hasil pengujian pada mesin pemarut kelapa. 

5. Dan mengetahui cara perawatan pada mesin pemarut kelapa. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. Pengertian Mesin Pemarut Daging Buah Kelapa 

Kita tahu juga bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia terutama di 

pedesaan masih melakukan cara tradisional dalam pemarutan kelapa, sehingga 

sedikit tidak efisien. Untuk itu maka dibutuhkan solusi untuk mengatasinya dengan 

cara perancangan mesin pemarut kelapa ini yang tentunya bisa mempermudah 

masyarakat Indonesia terutama di pedesaan dalam hal pemarutan kelapa yang 

dimana dalam proses pemerasannya menjadi lebih gampang dan mudah serta tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam produksi santan skala yang lebih besar. 

Mesin pemarut daging buah kelapa adalah suatu mesin atau alat yang 

digunakan untuk menghancurkan daging buah kelapa menjadi butiran-butiran kecil 

hingga mejadi halus. Tujuannya dengan alat mesin ini pekerjaan kita dalam 

memeras daging buah kelapa untuk memperoleh santan menjadi lebih mudah. Mesin 

parut kelapa yang sudah ada saat ini juga memiliki macam-macam bentuk, dimensi 

dan spesifikasi yang berbeda-beda. 

Mesin pemarut kelapa juga merupakan salah satu mesin pengolah hasil 

perkebunan yang paling sering kita jumpai di hampir setiap pasar tradisional. Mesin 

parut ini sangat membantu untuk mempercepat proses memarut kelapa. Mesin parut 

kelapa juga dapat menjadi peluang usaha rumahan yang menjanjikan. 

(https://anekamesin.com/produk/mesin-pemarut-kelapa). 

2.2.  Bagian dan Alat Penyusun pada Mesin Pemarut Kelapa 

Adapun bagian utama dari mesin yaitu: 

a. Motor Listrik 

 

 
Gambar 2.1, Motor Listrik 
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Motor listrik, adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang 

merubah energi listrik menjadi energi mekanik (Zuhal, 1998), sebagai 

tenaga penggerak utama mesin, komponen motor listrik akan dipasang 

bersama dengan bearing dan pulley. Tujuannya untuk membantu transmisi 

gaya dari motor listrik ke silinder pemarut. 

Motor listrik merupakan sumber tenaga penggerak awal dari 

perancangan mesin ini. Motor listrik bekerja untuk memutar atau 

menggerakan mata parut melalui perantara sabuk (V-belt). Spesifikasi dari 

motor listrik yang digunakan: Watt: 100 watt, Volt: 220 volt. 

 

b. Corong (Hopper) 

 

 
Gambar 2.2, Corong(Hopper) 

 

Corong adalah bagian yang digunakan untuk memasukkan bahan 

yang akan diparut dan sekaligus sebagai wadah parutan. Bagian ini langsung 

berhubungan dengan alat parut. 

 

c. Poros  

 

 
Gambar 2.3, Poros 

 

Poros adalah sebuah perputaran elemen mesin yang digunakan untuk 

mentransmisikan daya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk 

memindahkan daya dari poros yang satu ke poros yang lain diperlukan alat 
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transmisi daya seperti pulley, roda gigi, dan lain-lain. (Achmad Zainuri, 

DIKTAT ELEMEN MESIN II, Universitas Mataram, 2010, hlm 1). 

Untuk jenis poros yang digunakan dalam mesin pemarut kelapa ini 

menggunakan jenis poros transmisi, yang dimana poros ini mentransmisikan 

daya antara sumber dan mesin yang digerakkan. Sebab poros ini 

meneruskan atau membawa bagian mesin seperti pulley dan roda gigi, maka 

poros menerima bending sebagai tambahan puntiran. 

 

d. Pulley, Bearing, dan V-Belt 

 

 
Gambar 2.4, Pulley  Gambar 2.5, Bearing 

 

 
Gambar 2.6, Sabuk/V-Belt 

 

Pulley digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros satu ke 

poros lain dengan memakai sabuk V-Belt, diameter pulley dipilih secara 

teliti agar diperoleh rasio kecepatan yang diinginkan. Pulley dibuat dari besi 

cor, baja cor, kayu dan kertas. Bahan cor mempunyai sifat keausan dan 

gesekan yang baik. Tetapi yang banyak dipakai adalah pulley besi cor. 

Bearing (bantalan), gunanya adalah untuk mengurangi koefisien 

gesekan antara as (poros) dan rumahnya (hopper), sehingga tidak 

menyebabkan aus karena tidak bergesekan, dan mempermudah maintance 

peralatan yang berputar. 

Belt (sabuk) digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang 

satu ke poros yang lain dengan memakai pulley yang berputar pada 

kecepatan yang sama atau berbeda. Pada mesin pemarut kelapa ini jenis 
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sabuk yang digunakan adalah sabuk V-Belt, digunakan jenis ini karena jarak 

antara pulley yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh. 

 

e. Mata Parut/Pisau Pemarut 

 

 

 
Gambar 2.7, Pisau Pemarut 

 

Mata parut ini terbuat dari stainless steel, dimana di bagian 

permukaan sekeliling pipa diukir menjadi seperti paku-paku kecil yang 

sedemikian rupa sehingga dapat memarut bahan karena gesekan. Mata pisau 

parut merupakan komponen utama yang sangat penting, yaitu berfungsi 

sebagai alat untuk penghancur daging buah kelapa. Berbentuk silinder dan 

memiliki duri-duri diseluruh permukaannya. 

 

f. Corong Parut (corong luaran) 

 

 
Gambar 2.8, Corong Parut 

 

Bagian ini merupakan tempat keluarnya hasil pemarutan, dimana 

dibagian ini diharapkan mampu dengan mudah menurunkan hasil parutan. 
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g. Rangka Mesin 

 

 
Gambar 2.9, Rangka Mesin 

 

Rangka mesin merupakan bagian yang berfungsi sebagai penopang 

semua komponen elemen-elemen mesin. Dalam perencanaan pembuatan 

rangka membutuhkan ketelitian, agar sesuai dengan komponen alat mesin 

yang akan digunakan. Bentuk rangka mesin yang digunakan untuk 

pembuatan mesin parut kelapa ini dibuat mirip seperti rangka bangku, 

karena dimensi mesin yang dihasilkan tidak terlalu memakan ruang. 

2.3.  Proses Pengoperasian pada Mesin Pemarut Kelapa 

Dalam proses pengoperasian mesin parut kelapa, pertama-tama motor listrik 

disambungkan ke sumber arus listrik dan diubah ke posisi ON. Ketika mesin siap 

dioperasikan, daging kelapa yang sebelumnya sudah disiapkan kemudian dimasukan 

di hopper, kemudian didorong ke silinder pemarut secara perlahan-lahan. Hasil 

parutan daging kelapa/output bahan akan keluar lewat bagian bawah silinder 

pemarut melalui corong parut, dan kemudian akan tertampung pada wadah yang 

sudah disiapkan sebelumnya. 

Cara atau langkah-langkah dalam pemarutan kelapa adalah sebagai berikut: 

a. Siapkan mesin pemarut kelapa. 

b. Siapkan bahan (daging buah kelapa). 

c. Hidupkan motor. 
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d. Masukkan daging buah kelapa kedalam corong/Hopper mesin pemarut. 

e. Daging buah kelapa akan terparut oleh mata pisau parut. 

f. Hasil parutan akan keluar dari saluran tempat keluar mesin. 

g. Matikan mesin. 

2.4.  Proses Pengujian pada Mesin Pemarut Kelapa 

Spesifikasi dari mesin mempengaruhi kinerja alat yang akan dirancang dan 

juga berpengaruh dengan kekuatan pemarutan. Motor listrik yang digunakan 

memiliki tenaga sebesar 1 HP yang bisa mengoperasikan mesin untuk memarut 

beberapa daging buah kelapa tua dalam sekali operasi. 

Sehingga hasil pengujian dari mesin pemarut kelapa dengan spesifikasi motor 

listrik dengan daya 150 watt dan tegangan  220 volt didapat hasil sebagai berikut: 

 Untuk pemarutan satu buah kelapa yang telah diambil dagingnya untuk 

diparut dibutuhkan waktu selama 4 menit 4 detik. 

 Sedangkan untuk pemarutan 1 kg kelapa membutuhkan waktu selama 9,78 

menit. 

 

     

Gambar 2.10, Mesin Pemarut.   Gambar 2.11, Daging Buah Kelapa. 
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2.5.  Cara Perawatan pada Mesin Pemarut Kelapa 

Setiap komponen mesin memiliki umur atau life time-nya masing-masing. 

Masa umur dapat juga diartikan sebagai ketahanan mesin saat beroperasi. Panjang 

pendeknya umur mesin tergantung pada perawatannya. Maka perlunya perawatan 

pada mesin pemarut kelapa ini bertujuan untuk memperpanjang umur masa 

beroperasi dan ketahanan mesin, selain itu juga berguna untuk menjaga agar hasil 

produksi bebas dari kotoran sisa hasil produksi terdahulu. Maka untuk itu perlu 

dilakukan perawatan secara berkala. 

Perawatan pada mesin pemarut ini terbilang cukup murah dan mudah dan 

bahkan tidak memerlukan biaya, jika perawatan dilakukan dengan benar. Sebelum 

melakukan pengoperasian, sebaiknya komponen-komponen alat diperiksa satu 

persatu agar tidak mengganggu proses pemarutan, misalkan pemeriksaan bearing, 

pulley, dan poros, komponen ini harus sering diperhatikan agar tidak mengkorosi, 

demi mencegah hal itu, pemeberian minyak pelumas/oli sangat penting untuk 

mencegah alat/benda yang bergerak atau berputar mengalami korosi. 

Langkah-langkah perawatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Untuk menjaga agar bagian-bagian alat yang bergerak seperti poros, bearing 

dari pengkorosian maka perlu dilumasi dengan oli dan minyak pelumas. 

b. Agar memperoleh hasil parutan yang maksimal, maka bersihkanlah bak 

penahan (corong) dengan air bersih dan kemudian dilap dengan kain. Cara 

ini dilakukan saat setelah selesai melakukan pemarutan. 

c. Sebelum menggunakan sebaiknya alat/mesin dibersihkan dahulu dari 

kotoran dan debu-debu yang menempel agar tidak terkontaminasi dengan 

hasil parutan kelapa, dan juga tidak mengganggu proses pemarutan. 

d. Dan lakukanlah perawatan ini secara berkala. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

Mesin parut kelapa adalah salah satu produk mesin dari hasil teknologi yang 

berfungsi sebagai alat untuk menghancurkan daging buah kelapa menjadi butiran-

butiran kecil dengan tujuan untuk memperoleh santan yang terkandung di daging 

buah kelapa. Mesin parut kelapa yang sudah ada sekarang adalah mesin parut yang 

menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. 

Bagian-bagian dan alat penyusun dari mesin parut kelapa meliputi motor 

listrik sebagai tenaga penggeraknya, corong(hopper) sebagai badan mesin tempat 

pemasangan mata pisau silinder pemarut. Pulley, poros, bearing, dan sabuk V-Belt 

sebagai sarana untuk transmisi daya dari motor listrik, corong parut/corong luar 

digunakan sebagai tempat keluarnya hasil parutan. Untuk rangka mesin sangat 

diperlukan guna untuk menopang semua komponen mesin yang lain. 

Ketika motor dihidupkan, maka motor akan berputar kemudian putaran 

ditransmisikan oleh sabuk untuk menggerakan poros mata parut. Saat poros mata 

parut berputar maka saat itulah dilakukannya pemarutan daging kelapa dengan cara 

memasukan daging buah kelapa secara perlahan-lahan agar tidak melukai tangan. 

Saat hasil parutan keluar melalui corong parut pastikan sudah disiapkan wadah 

penampung untuk hasil parutan kelapa yang sudah halus yang kemudian akan diperas 

dan diambil santannya untuk diolah menjadi minyak dan berbagai macam bumbu 

masakan. 

Spesifikasi pada mesin juga berpengaruh dengan kinerja hasil parutan, 

selain itu juga bahan/alat kontruksi yang digunakan. Rangka yang dirancang harus 

kokoh dan kuat, memenuhi persyaratan yang diinginkan serta bahan alat mudah 

diperoleh. Rangka dibuat dengan besi plat yang mudah ditemukan di pasaran. Daya 

motor yang digunakan adalah 150 watt dan tegangan  220 volt dengan tenaga yang 

dihasilkan 1 HP. Setelah itu didapat hasil pengujian pemarutan dengan satu buah 

kelapa yang sudah diambil dagingnya memakan waktu 4 menit 4 detik, sedangkan 

untuk 1 kg daging buah kelapa memerlukan waktu 9,78 menit. 

Sebelum melakukan pengoperasian, sebaiknya komponen-komponen alat 

diperiksa satu persatu agar tidak mengganggu proses pemarutan, misalkan 

pemeriksaan bearing, pulley, dan poros, komponen ini harus sering diperhatikan agar 
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tidak mengkorosi, demi mencegah hal itu, pemeberian minyak pelumas/oli sangat 

penting untuk mencegah alat/benda yang bergerak atau berputar mengalami korosi. 

Saat sebelum pemarutan juga perlu membersihkan alat mesin dari kotoran dan debu 

terutama corong (hopper), mata parut, dan corong keluarnya hasil parutan, ini harus 

dilakukan agar hasil parutan yang dihasilkan maksimal dan bersih. Saat setelah 

melakukan proses pemarutan sebaiknya alat mesin dibersihkan (hopper, mata parut, 

corong) dengan air besih, ini dilakukan agar sisa-sisa kelapa parut tidak menjadi 

kotoran untuk pemarutan kelapa selanjutnya. 
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