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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kopi adalah minuman seduhan hasil biji kopi yang telah di sangrai dan 

dihaluskan menjadi bubuk, kopi juga memiliki manfaat dan khasiat yang baik untuk 

tubuh . Berdasarkan jenisnya kopi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis Arabica 

coffee dan robusta coffee. Kualitas biji kopi sangat tergantung dari proses 

penanganan setelah panen dikarenakan dalam penanganan yang tepat kualitas dari biji 

kopi dapat ditingkatkan. Banyak proses yang dapat dilakukan seperti proses 

pengeringan.  

Pada umumnya dalam mengeringkan biji kopi masih menggunakan cara 

tradisional, yang mana kopi terlebih dahulu dikeringkan dengan bantuan panas 

matahari. Dalam pengeringan secara tradisional terdapat beberapa kelemahan yaitu 

proses pengeringannya masih bergantung pada cuaca.  Sehingga ketika terjadi hujan 

hasil dari proses pengeringan biji kopi akan berkurang. 

Pada peneltian sebelumnya yang dilakukan oleh Sembiring, Tommi P. dkk 

(2014) mengenai penyangrai biji kopi, menyimpulkan bahwa dalam menyangrai biji 

kopi dilakukan tanpa menggunakan minyak. Penggunaan sensor suhu untuk 

menentukkan tingkat panas pada tabung silinder.penelitian ini berfokus pada tingkat 

kadar air yang ada pada biji kopi. Penelitian yang dilkukan oleh Utomo, satryo Budi 

(2015), dimana pengaturan suhu pada mesin sangria kopi dengan menggunakan 

metode fuzzy sugeno. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya, perbedaan terdapat pada sensor yang mana menggunakan sensor RTD 

dan thermometer inframerah. Metode fuzzy digunakan pada pengaturan motor servo 

dengan rentang sudut 0 – 1790. Penelitian tentang penyangrai kopi juga dilakukan 

oleh Wahyu Yusdiali dimana untuk menentukkan tingkat kematangan biji kopi 

menggunakan sensor suhu dan keasaman. Serta menganalisa perbedaan pengaruh 
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suhu dan keasaman. Akan tetapi, kopi yang digunakan yaitu kopi yang sudag disortir, 

dikupas, difermentasi, dan dikeringkan selama 1 minggu. 

ANFIS adalah teknik atau metode dalam memprediksi atau mendiagnosis, 

dengan hasil yang baik. Metode ANFIS adalah gabungan dari metode Adaptive 

Neural Network (ANN) dengan metode Logika Fuzzy. Metode fuzzy dapat 

mengoperasikan suatu penalaran dan pengetahuan manusia yang mengarah pada 

aspek kualitatif. Sedangkan ANN memiliki kelebihan untuk mempermudah dalam 

mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang akan dijadikan inputan 

sistem. (Candra Dewi, dkk. 2014). 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya semakin kuatlah alasan penulis untuk 

melakukan pengembangan dalam proses penanganan biji kopi yaitu pengering biji 

kopi dengan menggunakan metode ANFIS, Dan akan lebih efisien dalam proses 

pengeringan biji kopi dikarenakan dalam proses pengeringan tidak tergantung dengan 

keadaan cuaca. dalam penelitian ini juga mengatur suhu secara otomatis berdasarkan 

beban biji kopi. 

1.2 Rumusan masalah  

Dari latar belakang, maka dibuat rumusan masalah seperti berikut : 

1. Bagaimana cara merancang  pengontrolan berat pada mesin pengering 

kopi ? 

2. Bagaimana cara membuat pengering dengan pengendali suhu terhadap 

berat menggunakan ANFIS? 

3. Bagaimana cara menerapkan metode ANFIS pada mesin pengering kopi 

1.3 Tujuan  

1. Membuat sistem pengontrolan berat pada mesin kopi 

2. Membuat alat pengering kopi dengan pengendali suhu terhadap berat 

menggunakan ANFIS 
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3. Membuat sistem ANFIS pada mesin  pengering biji kopi

1.4 Batasan masalah 

Untuk menekankan pada objek pembahasan yang ada maka ditentukan 

batasan masalah seperti : 

1. Sitem kontrol dengan kendali ANFIS sebagai peengatur suhu terhadap

berat

2. Kontroller yang digunakan adalah Arduino Uno

3. Menggunakan DS18B20 sensor sebagai pembaca suhu

4. Menggunakan load cell sensor sebagai pendeteksi berat

5. Berat maksimal kopi sebesar 2 kg


