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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kopi di Indonesia menjadi salah satu hasil bumi Indonesia yang menopang 

salah satu perekonomian daerah. Dengan Indonesia yang memiliki iklim tropis 

membuat budidaya kopi menjadi subur dan menghasilkan kopi dengan kualitas 

baik. Yang banyak dicari oleh para pecinta maupun pemborong kopi dari dalam 

maupun mancanegara (budidayakopi.com). 

Pengolahan kopi basah sangat berpengaruh pada kualitas kopi yang 

dihasilkan. Kendala yang dihadapi pada pengupasan kulit kopi adalah waktu dan 

energi yang dibutuhkan masih terlalu besar sehingga pengupasan kulit kopi dirasa 

kurang efisien dan masih banyak para petani yang menggunakan pengupas kulit 

kopi tradisional dengan sumber penggerak berupa tenaga manusia. Hal ini 

menyebabkan  kualitas dari hasil pengupasan kulit kopi menjadi kurang baik 

dikarenakan masih banyak biji kopi yang pecah setelah proses pengupasan. 

Kendala-kendala tersebut akan menambah waktu, biaya dan tenaga dalam proses 

pengupasan. Tentu menjadi suatu masalah tersendiri yang mempengaruhi 

pendapatan para petani kopi. 

Dari beberapa hal yang telah penulis sampaikan diatas, penulis akan 

melakukan analisis dan membuat terobosan baru tentang mesin pengupasan kulit 

kopi yang nantinya diharapkan akan dapat mempermudah dan mempercepat 
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proses pengupasan itu sendiri. Selain itu mesin ini diharapkan mampu untuk 

meningkatkan hasil produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana Spesifikasi dari mesin pengupas kulit kopi yang nyaman bagi 

penggunanya ? 

2. Bagaimana sistem transmisi dari mesin pengupas kulit kopi ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari perancangan mesin 

pengupas kulit kopi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui spesifikasi dari mesin pengupas kulit kopi yang 

nyaman bagi penggunanya. 

2. Untuk mengetahui sistem transmisi dari mesin pengupas kulit kopi. 

 

D. Batasan Masalah 

Meninjau dari rumusan-rumusan masalah yang dihadapi pada mesin 

pengupaas kulit kopi, maka penulis akan berfokus pada masalah spesifikasi mesin 

pengupas kulit kopi yang nyaman bagi penggunanya dengan kapasitas 10 

kg/menit, dan sistem transmisi mesin pengupas kulit kopi. 
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E. Manfaat Penulisan 

Pembuatan Proyek Akhir ini memberikan manfaat yang besar terhadap 

berbagai pihak, baik bagi mahasiswa, Pihak FT UMM ataupun masyarakat. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Teknik 

Mesin Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diterima di bangku 

kuliah ke dalam bentuk praktik langsung pembuatan suatu alat. 

c. Meningkatkan daya kreativitas, inovasi, dan keahlian mahasiswa. 

d. Menambah pengetahuan tentang cara merancang dan menciptakan 

suatu karya teknologi. 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama antar mahasiswa, baik 

individu maupun kelompok. 

2. Bagi Dunia Pendidikan 

a. Menambah pembendaharaan modifikasi alat-alat yang sudah ada. 

b. Mengetahui kemampuan para peserta didiknya. 

c. Memacu masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada 

khususnya untuk berfikir dan mendayagunakan alat dan bahan yang 

ada menjadi sesuatu yang berguna. 

 

F. Keaslian 

Konstruksi yang dirancang dan dibuat pada mesin pengupas kulit kopi ini 

merupakan produk hasil inovasi dari produk yang sudah pernah ada dan 
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mengalami perubahan-perubahan baik bentuk, ukuran, maupun fungsi sebagai 

hasil inovasi perancang. Hasil rancangan ini diharapkan menjadi produk baru 

dengan mekanisme yang baru. 

 

 

 

 




