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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan cuaca yang tidak menentu pada saat bumi sudah memasuki 

global warming seperti saat ini mempengaruhi perubahan musim yang tidak 

menentu. Musim kemarau dan musim penghujan sudah tidak dapat diprediksikan 

lagi. Dikarenakan hal tersebut aktivitas manusia untuk mengeringkan pakaian 

cukup terganggu dengan datangnya panas dan hujan yang tidak menentu.  

Sangat merepotkan apabila pakaian yang kita cuci tidak kering selama 

berhari- hari sehingga tidak dapat dikenakan. Suhu matahari pada saat siang hari 

berkisar antara 330C-390C (menurut penelitian Badan Meteorologi dan Geofisika 

pada tahun 2010) biasanya dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, namun cuaca 

yang tidak menentu memaksa manusia tidak selalu dapat memanfaatkan panas 

tersebut. Ketergantungan manusia pada panas matahari dalam pemanfaatannya 

untukmengeringkan pakaian belum dapat ditinggalkan dikarenakan belum adanya 

alat dan teknologi yang mampu membantu manusia melepaskan ketergantungan 

terhadap panas matahari. (Marpuah, 2010) 

Pakaian secara rutin harus di cuci untuk menghilangkan kotoran atau 

kuman yang menempel selama pakaian tersebut digunakan. Proses mencuci 

pakaian pada umumnya menggunakan air bersih dan sabun untuk memudahkan 

pada saat proses mencuci. Setelah di cuci, pakaian tersebut melalui proses 
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pengeringan. Proses pengeringan pakaian dapat menggunakan pengeringan alami 

atau pengeringan buatan menggunakan mesin pengering. 

Saat ini sudah banyak jasa-jasa pencucian pakaian bahkan dikota-kota 

besar seperti Malang proses mencuci harus dilakukan sesingkat-singkatnya karena 

banyaknya pelanggan dan jumlah pakaian yang dicuci setiap harinya. Proses 

pengeringan pakaian secara alami hanya dapat dilakukan apabila cuaca cerah dan 

mendapatkan sinar matahari yang cukup. Mesin pengering pakaian sangat 

diperlukan ketika musim hujan tiba. Karena kebutuhan pakaian yang dikeringkan 

sangatlah banyak, sehingga jika tidak ada cahaya matahari yang Nampak, maka 

pakaian akan sulit kering. 

Dengan permasalahan diatas dibutuhkan mesin yang dapat membantu 

proses pengeringan pakaian yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Spesifikasi 

yang harus dipenuhi dalam perancangan alat tersebut adalah alat tersebut mampu 

melakukan proses pengeringan dengan cepat, efisien dalam penggunaan bahan 

bakar, terjangkau dan untukan yang proporsional. 

Melalui proses survey yang dilakukan oleh penulis dengan objek 

pengusaha loundry didaerah sengkaling hingga wilayah sekitar kampus UMM 

kapasitas loundry setiap harinya berkisar antara 60 kg sampai 80 kg/hari. Dengan 

asumsi rata-rata berat per baju adalah 0,5 kg jadi jumlah baju yang harus 

dikeringkan dalam sehari adalah 120 sampai 160 potong pakaian. 

Beberapa produsen mesin cuci sudah memiliki produk mesin yang sudah 

terdapat alat pengering didalamnya, tetapi untuk kasus laundry mesin tersebut 

dinilai kurang mampu mengatasi kebutuhan proses pengeringan. Estimasi waktu 
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pengeringan mesin pengering umumnya sekitar 30-60 menit. Sehingga alat ini 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengusaha jasa laundry. 

Dalam kasus yang sama kebutuhan akan pengering ini sangat penting 

karena proses penjemuran alami memerlukan ruangan atau tempat yang renggang 

agar proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dimana sinar matahari 

sangat berpengaruh terhadap proses pengeringan pakaian secara konvensional. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan menjadi: 

1. Berapa dimensi ruangan pengering dan kapasitas blower yang digunakan 

2. Bagaimana desain/gambar mesin pengering pakaian berbahan bakar LPG 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan mesin pengering ini adalah 

1. Menghitung dimensi ruangan pengering beserta komponen blower, energi 

yang digunakan 

2. Menghasilkan desain pengering pakaian yang baik 

1.4. Manfaat Perancangan 

1. Meningkatkan pendapatan pengusaha laundry 

2. Menghasilkan karya yang menjadi kekayaan intelektual penulis dan 

Institusi 
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1.5. Batasan Masalah 

Agar perancangan ini lebih terarah maka diberi batasan sebagai berikut: 

1. Kapasitas ruangan atau lemari pengering adalah 60 kg pakaian 

2. Lemari pengering adalah aluminium berlapiskan termal insulator sehingga 

dianggap tidak ada kalor yang keluar dari ruangan pengering 

3. Mesin pengering di rancang untuk menggunakan bahan bakar LPG 


