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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju yang segalanya 

dapat dilakukan dengan alat bantu atau alat elektronik, sehingga hal ini mendorong 

manusia untuk selalu mencari cara yang termudah untuk melakukan pekerjaan yang 

sulit. Salah satunya adalah inovasi merancang alat pengering tembakau. Seperti 

yang kita pahami, Tembakau adalah salah satu hasil bumi yang sangat 

menguntungkan apabila di produksi, baik dari skala perkebunan besar atau 

perkebunan rakyat yang menjalin kerja sama dengan pabrik rokok. Selain bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatan eksport, pemenuhan 

kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Era baru pertanian ke depan 

menghendaki orientasi pada pencapaian nilai tambah, pendapatan, serta 

kesejahteraan petani sebagai acuan utama dalam pembangunan pertanian melalui 

peningkatan dalam usahatani (Hafsah, 2003) 

Tanaman tembakau tersebar di seluruh Nusantara dan mempunyai kegunaan 

yang sangat banyak terutama untuk bahan baku pembuatan rokok. Di dalam daun 

tembakau terdapat kandungan alkaloid nikotin yang dapat digunakan sebagai 

insektisida, sebagai obat luka dan sebagai zat pewarna alami contohnya zat pewarna 

baju (Santosa, 2007) 

.  Melihat peminat tembakau yang sangat banyak dinusantara dan permintaan 

pasar yang tak pernah sepi. Pengembangan produksi tembakau di samping 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor juga untuk memenuhi kebutuhan 
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dalam negeri, terutama industri-industri rokok. Sebagian besar hasil perkebunan-

perkebunan rakyat ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan industri-industri rokok 

dalam negeri karena besarnya permintaan produk hasil olahan tembakau. Untuk 

mengolah tembakau yang siap untuk dinikmati banyak langkah yang harus 

dilakukan, salah satunya adalah mengeringkan daun tembakau tersebut. Untuk 

mengeringkan daun Tembakau dapat menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara 

konvesional  dengan menjemur daun tembakau di bawah sinar matahari dan dengan 

cara mengeringkan dengan menggunakan alat pengering. Masalahnya yang sering 

dikeluhkan oleh para petani tembakau adalah jika menggunakan  sinar matahari, 

memakan waktu yang cukup lama apalagi bila saat musim hujan  yang kurang 

mendapatkan sinar matahari pasti akan membuat daun tembakau tidak kering 

merata (Dhanang, 2012). 

Kerugian para petani umumnya disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan 

teknologi dalam mengelola hasil pertaniaan. Kebanyakan petani mengadalkan sinar 

matahri dalam proses pengeringan, sudah tentu hal ini tidak bisa dilakukan pada 

saat musim penghujan. Mengingat hal ini perlu ada suatu alat yang mampu 

mengeringkan tembakau walaupun pada saat musim penghujan seperti ini.  

Sehunbungan dengan hal tersebut maka penyusun mencoba merencanakan 

suatu alat pengering tembakau yang dapat membantu petani untuk tetap 

berproduksi walaupun pada saat musim penghujan yang cuacanya tak menentu 

yang mengganggu proses produksi dan dapat juga meningkatkan hasil produksi.  
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I.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang di uraikan pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah dapat diambil adalah : 

1.  Berapa besar beban pemanas dalam proses pengeringan ?  

2. Bagaimana dimensi dan gambar dari pengering tembakau yang 

direncanakan? 

I.3  Tujuan Perancangan  

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan perancangan ini adalah. 

1. Untuk mendapatkan besarnya beban pemanas dalam proses pengeringan 

2. Untuk mendapatkan dimensi komponen dan gambar dari alat pengering 

tembakau. 

I.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan alat penegering tembakau ini adalah : 

1. Meningkatkan hasil kualitas produksi olahan daun tembakau 

2. Mempermudah para petani tembakau dalam proses pengeringan tembakau 

tampa harus memikirkan cuaca yang berubah- ubah 

3. Bermanfaat untuk masyarakat luas dan produsen rokok rumahan 

I.5 Batasan Masalah 

 Mengingat luasnya pembahasan dalam perancangan pengering ini maka 

perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Tidak menghitung komponen utama heater dan blower yang di gunakan 

2. Pemilihan type blower 

3. Jenis alat yang di rancang berupa pengering type screw dryer 

4. Perhitungan beban pemanas dalam ruang pengering 


