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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan 

menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang di budidayakan 

lebih dari 50 negara. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi) 

 .Kopi merupakan komoditas sektor perkebunan yang cukup strategis di Indonesia. 

Komoditas kopi memberikan kontribusi untuk menopang perekonomian nasional dan 

menjadi sumber devisa bagi negara. peranan penting bagi perkembangan 

perekonomian di Indonesia, khususnya sebagai penunjang peningkatan sumber 

pendapatan nasional melalui devisa negara. Sejak tahun 1984, Indonesia menempati 

peringkat ketiga sebagai negara produsen dan pengekspor kopi terbesar di dunia, 

setelah Brasil dan Kolumbia (Ridwan, 2004). Hal tersebut didukung letak geografis 

dan iklim mikro di Indonesia sangat cocok dan cukup ideal untuk pertumbuhan dan 

produksi kopi. Sebagian besar perkebunan kopi di Indonesia dibudidayakan oleh 

petani rakyat dengan luas garapan rata-rata berkisar antara 0,5-1 ha. Luas areal 

perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta ha dengan produksi sebesar 657 ribu 

ton pada tahun 2004. Sekitar 61 persen dari jumlah produksi tersebut diekspor, 

sedangkan sisanya digunakan untuk konsumsi di dalam negeri (Yahmadi, 2005). 

Perkembangan areal perkebunan kopi rakyat yang cukup pesat di Indonesia perlu 

didukung dengan adanya kesiapan sarana-prasarana dan metode pengolahan yang 

cocok dan baik untuk kondisi lapangan sehingga petani kopi mampu memproduksi 

biji kopi dengan mutu yang baik, seperti yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional 

Indonesia. 

Oleh karena itu, untuk memenuhi standar mutu yang baik, proses pengolahan biji kopi 

harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat cara dan tepat jumlah. Buah kopi hasil 

panen, seperti halnya produk pertanian lainnya, perlu segera diolah menjadi bentuk 

akhir yang stabil agar aman untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kriteria 

mutu biji kopi yang meliputi aspek fisik, citarasa dan kebersihan serta aspek 

keseragaman dan konsistensi sangat ditentukan oleh perlakuan pada setiap tahapan 

proses produksinya. Tahapan proses dan peralatan pengolahan produksi perlu dijaga 

secara baik dan tepat untuk menjamin mutu biji kopi yang baik. Perubahan mutu yang 
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terjadi di setiap tahapan proses pengolahan perlu dilakukan pengawasan secara rutin 

agar pada saat terjadi penyimpangan dapat dikoreksi secara cepat dan tepat. (Mulato. 

2006) 

Salah satu tahapan proses pengolahan pascapanen biji-bijian yang paling penting 

adalah pengeringan. Proses pengeringan adalah suatu kegiatan untuk mengurangi 

kandungan sejumlah massa air dalam bahan sampai dengan kondisi tertentu atau yang 

diinginkan sehingga bahan dapat disimpan 3 dengan aman. Dengan dilakukannya 

proses pengeringan pada bahan pertanian maka resiko kerusakan pada bahan 

pertanian dapat diminimalisir sehingga bahan pertanian dapat dipertahankan 

kualitasnya selama proses penyimpanan dan tidak mudah busuk. Biji kopi hasil panen 

umumnya mempunyai kadar air yang cukup tinggi yang berkisar antara 50-60% (wb). 

Berdasarkan syarat mutu umum yang terdapat pada SNI Biji Kopi 01-2907-2008, 

kadar air standar pada biji kopi kering yakni maksimal sekitar 12,5% (wb) agar biji 

kopi dapat diolah lebih lanjut atau disimpan awet dalam waktu yang lama.dengan 

menggunakan model empiris untuk mendapatkan parameter-parameter karakteristik 

proses pengeringannya (Rifani dan Nisa, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menitik beratkan pada 

pembahasan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menghasilkan rancangan mesin pengering biji kopi basah dengan 

kapasitas 15kg/jam. 

2. Bagaimana dimensi dan gambar mesin pengering biji kopi basahdengan kapasitas 

15kg/jam. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari perancangan mesin pengering antara 

lain : 

1. Menghasilkan rancangan mesin pengering biji kopi basah dengan kapasitas 15kg/jam 

2. Mengetahui dimensi dan gambar mesin pengering biji kopi basah dengan kapasitas 

15kg/proses. 
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1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup proses pembahasan dari pokok 

permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Hanya merancang mesin pengering biji kopi basahdengan kapasitas 15kg/proses, 

tanpa membuat rancang bangun. 

2. Rancangan mesin pengering hanya digunakan untuk mengeringkan biji kopi basah. 

3. Hanya melakukan perhitungan beban pemanasan untuk proses pengeringan dan 

dimensi ruang pengering serta tidak membahas fan atau kipas. 

4. Dimensi ruang pengering dan bahan bakar diasumsikan sesuai hasil perhitungan 

beban pemanasan total. 

5. Beban pemanasan pada rangka diabaikan. 

6. Tidak membahas analisa biaya 
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