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ABSTRAK 

 
Di zaman sekarang, sudah banyak sekali teknelogi-teknelogi tepat guna yang telah dirancang untuk 
mempermudah pekerjaan manusia mulai dari bidang perindustrian, peternakan dan juga pertanian. 
Pada umumnya para petani kebanyakan mengunakan peralatan manual atau masih menggunakan 
tenaga manusia untuk melakukan pekerjaannya. Seperti halnya pada para pedagang buah nangka 
muda. Pada proses pengupasan kulit buah nangka muda masih menggunakan peralatan manual 
yaitu dengan menggunakan pisau, hal tersebut bisa saja membuat pedagang mengalami luka akibat 
dari pisau saat mengupas kulit buah nangka muda tersebut. Dari permasalahan tersebut, peneliti 
ingin membahas dan memberikan sebuah ide untuk masalah tersebut, yaitu “Rancang Bangun 
Mesin Pengupas Kulit Buah Nangka Muda”. Proses dalam pembuatan mesin dimulai dari 
rancangan ide, pengumpulan data merancang desain, pemilihan dan perhitungan komponen yang 
diperlukan seperti daya motor, putaran mesin, daya rencana mesin, diameter poros, bantalan, pulley 
dan sabuk. Dengan adanya mesin ini, nantinya dapat mempermudah pedagang untuk melakukan 
pengupasan kulit buah nangka muda. 
 
Kata Kunci : Buah Nangka, Rancang bangun, Mesin Pengupas Buah, Pisau pengupas buah  
 
1. PENDAHULUAN 
 Nangka merupakan tanaman buah 
berupa pohon yang berasal dari India dan 
menyebar ke daerah tropis termasuk 
Indonesia. Di Indonesia pohon nangka banyak 
sekali tumbuh atau ditanam hampir di seluruh 
Indonesia, termasuk di daerah Sumatra Utara.  
 

 
Gambar 1. Buah Nangka Muda dan sayur gori 
 
 Buah nangka ini sangat banyak 
diminati oleh masyarakat indonesia untuk 
dijadikan sebagai sayur nangka muda atau 
biasa disebut dengan gori. Bahkan hampir 
disetiap rumah makan yang ada di daerah 
Medan, Sumatra Utara ini selalu menyediakan 
sayur buah nangka muda/gori. Dan perharinya 
sebuah rumah makan menghabiskan sekitar 
20-30 buah nangka muda perharinya untuk 
dijadikan sayur/gori.  

Dan jika dihitung keseluruhannya, rumah 
makan di daerah medan sumatra utara bisa 
menghabiskan sekitar 600-1000 buah nangka 
muda perharinya.  
 Berdasarkan hasil observasi awal 
bahwa beberapa pedagang buah nangka muda 
yang ada di pasar tradisional di sekitar kota 
medan, para pedagang memiliki permasalahan 
dalam mengupas kulit buah nangka muda 
tersebut. Hal itu tersebut menyebabkan para 
pedagang membutuhkan waktu yang cukup 
lama dalam mengupas kulit buah nangka 
muda tersebut dan para pembeli sering sekali 
menunggu untuk membeli buah nangka muda 
tersebut dan hal tersebut membuat waktu para 
pembeli tersebut terbuang begitu saja. 
 Hasil dari wawancara dengan 
beberapa pedagang buah nangka muda, kami 
menemukan beberapa masalah para pedagang 
seperti kesulitan dalam mengupas kulit buah 
nangka muda, ketebalan pengupasan kulit 
buah nangka yang tidak sama, dan luka yang 
terjadi akibat pisau saat mengupas kulit buah 
nangka muda.  
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Gambar 2. Pengupasan kulit buah nangka 

muda secara manual 
 

 Oleh sebab itu, kami ingin memberi 
solusi kepada para pedagang buah nangka 
muda yaitu sebuah alat yang dirancang untuk 
mempermudah dalam proses pengupasan kulit 
buah nangka muda. Alat yang kami maksud 
disini yaitu “mesin pengupas kulit buah 
nangka muda” dimana alat ini nantinya akan 
dapat mempermudah dan mempercepat para 
pedagang buah nangka muda dalam mengupas 
kulit nangka muda. Dengan alat ini nantinya 
para pedagang buah nangka muda dapat 
menambahjumlah buah nangka muda yang 
dapat dikupas yang tadinya mengupas kulit 
nangka muda secara manual hanya sanggup 
mengupas 30-40 buah perhari setelah 
memakai alat akan bertambah menjadi 80-100 
buah perhari. 

 
2. METODE 
2.1 Rancangan Penelitian 
 

 
Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan 

2.2 Desain Rancangan 
 Sebelum membuat mesin pengupas 
kulit buah nangka muda, terlebih dahulu kita 
harus membuat desain rancangan beserta 
komponen-komponen mesinnya. Rancangan 
mesin pengupas kulit buah nangka muda ini 
menggunakan software AutoCAD 2007. 
Dibawah ini merupakan gambar komponen-
komponen mesin pengupas kulit buah nangka 
muda. 

 

 
Gambar 4. diagram alir proses pembuatan 

 

 
Gambar 5. Pulley dan sabuk 

 

 
Gambar 6. Poros 

 

 
Gambar 7. Pisau pengupas buah 

 

 
Gambar 8. Motor listrik 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil Unit Rancang Bangun Mesin 
Pengupas Kulit Buah Nangka Muda 

 

 
Gambar 9. Rancangan desain mesin pengupas 

kulit buah nangka muda 
 

 Berikut ini adalah komponen-
komponen dan fungsi yang ada dalam rancang 
bangun mesin pengupas kulit buah nangka 
muda: 
1. Rangka utama : berfungsi sebagai tempat 

menopang dan melekatnya seluruh bagian 
mesin. 

2. Motor penggerak : berfungsi sebagai 
penggerak utama mesin pengupas kulit 
buah nangka muda, motor yang 
digunakan yaitu motor istrik , karena 
hemat energi dan lebih ramah lingkungan 
daripada motor bensin. 

3. Sabuk V-Belt : berfungsi sebagai 
penghubung antara pulley satu dengan 
pulley lainnya, karena dengan 
menggunakan V-Belt lebih hemat biaya 
dibandingkan menggunakan roda gigi dan 
rantai. 

4. Pulley : berfungsi sebagai 
penghubung belt dengan poros yang 
terhubung dengan pencekam buah 
nangka. 

5. Poros : berfungsi sebagai penghubung 
daya pencekam buah nangka muda. 

6. Pencekam buah : berfungsi untuk 
mencekam buah nangka muda agar pada 
saat poros berputar, bah nangka tersebut 
tidak jatuh atau lepas. 

7. Pisau pengupas buah: berfungsi untuk 
mengupas kulit buah nangka muda. 

Cara Kerja Mesin 
 Cara kerja mesin pengupang kulit 
buah nangka muda adalah mengubah energi 
listrik menjadi energi gerak. Energi gerak 
yang dihasilkan motor listrik merupakan 
gerakan putar, dimana gerakan putar tersebut 
digunakan untuk memutar buah nangka muda 
yang telah di cekam pada bagian bawah dan 
atas pencekam buah nangka. Mesin pengupas 
kulit buah nangka muda dialiri arus listrik, 
sehingga menggerakkan pulley penggerak 
untuk menggerakkan pulley yang digerakkan 
yang terhubung dengan V-Belt, sehingga 
poros ikut berputar untuk menggerakkan buah 
nangka yang ada pada pencekam tersebut. 
Ketika poros mulai berputar, maka buah 
nangka muda tersebut ikut berputar. Lalu 
pisau pengupas kulit buah nangka muda di 
dekatkan untuk mengupas kulit buah nangka 
tersebut. 

 
4. KESIMPULAN 
 Proses dalam pembuatan mesin 
dimulai dari rancangan ide, pengumpulan data 
merancang desain, pemilihan dan perhitungan 
komponen yang diperlukan sepertidaya motor, 
putaran mesin, daya rencana mesin, diameter 
poros, bantalan, pulley dan sabuk. Cara kerja 
mesin pengupang kulit buah nangka muda 
adalah mengubah energi listrik menjadi energi 
gerak. Energi gerak yang dihasilkan motor 
listrik merupakan gerakan putar, dimana 
gerakan putar tersebut digunakan untuk 
memutar buah nangka muda yang telah di 
cekam pada bagian bawah dan atas pencekam 
buah nangka. Mesin pengupas kulit buah 
nangka muda dialiri arus listrik, sehingga 
menggerakkan pulley penggerak untuk 
menggerakkan pulley yang digerakkan yang 
terhubung dengan V-Belt, sehingga poros ikut 
berputar untuk menggerakkan buah nangka 
yang ada pada pencekam tersebut. Ketika 
poros mulai berputar, maka buah nangka 
muda tersebut ikut berputar. Lalu pisau 
pengupas kulit buah nangka muda di dekatkan 
untuk mengupas kulit buah nangka tersebut. 
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