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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cabai merah selama ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya 

kaum ibu rumah tangga. Selain memiliki rasa yang pedas yang berfungsi 

sebagai perangsang nafsu makan, warna merah pada cabai seakan memberi 

kesan yang menarik pada masakan. 

Cabai merah memiliki sifat mudah rusak. Sifat mudah rusak ini 

dipengaruhi oleh kadar air dalam cabai yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90.9% 

(Direktorat Gizi Depkes RI, 2012). Pusat dan sentra produksi cabai merah besar 

adalah daerah Kabupaten Malang dengan jumlah produksi 21,75 ribu ton 

disusul Tuban 19,95 ribu ton, Kabupaten Kediri 12,77 ribu ton dan Banyuwangi 

8,08 ribu ton (Badan Pusat Statistik Jatim, 2012). Kandungan air yang sangat 

tinggi ini menyebabkan banyaknya cabai yang tidak dapat dimanfaatkan pada 

saat musim panen. Hal ini dikarenakan hasil panen yang melimpah sedangkan 

cabai mengalami susut dan busuk saat pengiriman terutama pada musim 

penghujan serta naiknya biaya pengiriman. Tingkat kerusakan dan susutnya 

cabai berkisar antara 15%-20% dari total panen (Asosiasi Agrobisnis Cabai 

Indonesia Jatim, 2014). Selain itu, harga cabai di tingkat petani, sangat 

bergantung pada tinggi rendahnya produksi. Intinya jika produksi baik, maka 

harganya otomatis turun, begitu sebaliknya. (Kominfo Jatim, 2014) pada saat 

panen raya dan harga rendah sangat diperlukan penanganan yang dapat 

mempertahankan nilai ekonomi dari komoditas tersebut. 
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Gambar 1.1 : Cabai busuk dari salah satu penjual cabai di pasar. 

Sumber : Burty 

Untuk menanggulangi masalah pembusukan dan harga cabai yang tidak 

stabil dibutuhkan alternatif lain dalam pengolahan cabai. Untuk mengurangi 

kadar air dalam cabai bisa dengan cara melakukan pengeringan. Pengeringan 

merupakan salah satu cara dalam teknlogi pangan yang dilakukan dengan tujuan 

pengawetan. Manfaat lain dari pengeringan adalah memperkecil volme dan 

berat bahan dibanding kondisi awal sebelum pengeringan, sehingga dengan 

demikian, akan menghemat ruang pengepakan dan mempermudah pengankutan 

(Rukmana, 2009). 

Cabai merah kering selanjutnya dapat diolah menjadi tepung (bubuk) 

bumbu siap pakai, bahan pengganti lada dan juga menjadi oleoresin. 

Keunggulan cabe bubuk dibanding dengan cabe basah  antara lain adalah harga 

yang lebih stabil, proses penggunaan cabe yang lebih praktis, dan penyimpanan 

cabe bubuk lebih tahan lama dibanding dengan cabe basah (Rukmana, 2009). 
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Prinsip pengeringan adalah upaya menguapkan air karena adanya 

perbedaan kandungan uap air diantara udara dan bahan yang dikeringkan. Udara 

mempunyai kandungan uap air yang lebih kecil dari pada bahan sehingga dapat 

menghisap uap air dari bahan yang dikeringkan. Salah satu faktor yang dapat 

mempercepat proses pengeringan adalah angin atau udara yang mengalir. 

Dengan adanya aliran udara maka udara yang sudah jenuh dapat diganti dengan 

udara kering sehingga proses pengeringan dapat berjalan terus menerus. 

Pengeringan yang biasa dilakukan oleh orang banyak selama ini masih 

bersifat sederhana yaitu dengan metode penjemuran langsung dibawah sinar 

matahari. Metode ini kurang efektif karena membutuhkan area terbuka yang 

luas, waktu pengeringan yang relatif lama, serta bergantung pada kondisi cuaca 

yang terus berubah – ubah. Menyikapi masalah ini penulis mencoba merancang 

mesin pengering sebagai solusi. Pengeringan menggunakan bahan bakar 

sebagai sumber panas . Tray Dryer jenis pengering berbentuk persegi dan 

didalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat  bahan yang akan 

dikeringkan cocok untuk bahan yang berbentuk padat. 

 

Gambar 1.2 : Alat pengering jenis tray dryer. 

Sumber : Mujumdar 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan maka Rumusan 

masalah dari tugas akhir ini adalah: 

1. Berapa besar panas yang dibutuhkan oleh mesin pengering cabai? 

2. Bagaimana menentukan dimensi dari mesin pengering cabai? 

1.3 Tujuan Perancangan 

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah diatas 

adalah: 

1. Mengetahui banyaknya panas yang dibutuhkan oleh mesin pengering 

cabai 

2. Memperoleh dimensi alat pengering cabai dengan kapasitas 100 kg 

per proses 

1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat yang diperoleh dari perancangan mesin ini antara lain:  

1. Resiko terjadinya pembusukan cabai dapat dikurangi. 

2. Memberi informasi tentang cabai itu sendiri. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghidari pembahasan yang terlalu meluas dalam 

perancangan ini diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Kapasitas cabai yang dikeringkan 100 kg per proses. 

2. Menggunakan konsep Tray Dyer. 

3. Cabai disusun secara merata diatas alas bahan. 

4. Menggunakan bahan bakar sebagai sumber pemanas. 

 


