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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri pembuatan pupuk organik di daerah Malang saat ini berkembang 

pesat salah satu perusahaan pembuatan pupuk organik adalah PT. Tiara Kurnia 

yang merupakan perusahaan asuhan PT Petrokimia Gresik. PT. Tiara Kurnia 

ini memiliki beberapa proses produksi, dengan bahan baku utama pembuatan 

pupuk berupa limbah/kotoran sapi dan kotoran ayam. 

Bahan baku pupuk harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum diproses lebih 

lanjut khususnya kotoran sapi. Kotoran sapi yang harus dikeringkan dalam satu 

kali produksi yaitu sebanyak 2 ton dan memerlukan waktu pengeringan 1-2 

hari. Selama ini proses pengeringan kotoran sapi  menggunakan metode 

konvensional. Proses pengeringan konvensional dilakukan dengan meletakkan 

kotoran sapi yang akan dikeringkan pada suatu media yang berhubungan 

langsung dengan sinar matahari. Proses pengeringan ini kurang optimal karena 

sangat bergantung kepada intensitas matahari serta perubahan cuaca yang tidak 

stabil dapat menghambat proses pengeringan kotoran sapi. Hal itu 

menyebabkan proses pengeringan kotoran sapi memakan waktu yang lama. 

Karena permasalahan tersebut maka perlu adanya metode pengeringan non 

konvesional, yaitu dengan menggunakan alat pengering mekanis. Ada 

beberapa macam alat pengering diantaranya menggunakan energi listrik, energi 

matahari dan energi panas bumi. Maka penulis merencanakan alat yang 

menggunakan energi listrik untuk mengatasi masalah tersebut alat itu berupa 
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mesin pengering conveyor dryer. Mesin ini dapat bekerja secara kontinu dan 

praktis serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk proses pengeringan 

kotoran sapi  Komponen utama mesin ini adalah ruang pengering dan belt 

conveyor. Ruang pengering merupakan tempat berlangsungnya proses 

pengeringan dimana terjadi perpindahan massa air bahan ke udara dalam ruang 

pengering dan belt coneyor merupakan alat angkut yang sederhana terdiri dari 

sabuk yang tahan terhadap pengangkutan material granular dan suhu panas,.  

Dengan menggunakan metode ini proses pengeringan tidak lagi bergantung 

pada matahari melainkan dengan suhu panas yang  dapat dikontrol sehingga 

proses pabrik pun akan dapat berjalan terus meskipun pada musim hujan dan 

produksi pun terus meningkat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang 

akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang mesin 

pengering kotoran sapi yang dapat beroperasi tanpa mengandalkan bantuan 

sinar matahari, hemat tempat, dapat digunakan meskipun sedang terjadi hujan, 

serta waktu pengeringan yang singkat. 

 

 

 

 

1.3 Tujuan  
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Tujuan dari perancangan mesin pengering conveyor dryer  ini untuk 

membantu proses pengeringan kotoran sapi  di PT. Tiara Kurnia, serta 

bertujuan untuk : 

 Mendapatkan dimensi ruang pengering untuk mengeringkan limbah 

sapi sebanyak 2 ton dalam waktu 5 jam. 

  Mendapatkan Dimensi belt conveyor yang akan digunakan pada 

ruang pengering.  

 Untuk mengetahui besar daya yang diperlukan dalam proses 

pengeringan kotoran sapi. 

 Untuk mengetahui besar daya motor yang diperlukan untuk 

menggerakan belt conveyor. 

 

1.4  Manfaat 

Manfaat dari perencangan desain mesin pengering yaitu sebagai rujukan 

untuk mengeringkan limbah/kotoran sapi tanpa bantuan panas matahari serta 

waktu pengeringan yang cukup singkat. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Agar perancangan yang dilakukan mencapai tujuan, maka ruang lingkup 

perancangan perlu dibatasi. Batasan masalah dalam perancangan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Kadar air kotoran sapi basah 50 % (presentase berat) 

b. Temperatur ruang pengering kotoran sapi 70oC diasumsikan konstan 
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c. Tipe conveyor yang akan digunakan pada mesin pengering ini berupa 

belt conveyor 

d. Tidak membahas setelah proses pengeringan 

e. Tidak menghitung biaya produksi 

 




