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BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

3.1 Diagram Alir Perancangan 

Kegiatan yang akan dilakukan adalah merancang sebuah alat pengering gabah biji 

kopi basah menjadi gabah kopi kering dengan kapasitas 15 kg/jam. Adapun bentuk-bentuk 

kegiatan dapat digambarkan dalam suatu diagram alir seperti berikut : 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan 
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Perancangan mesin pengering gabah biji kopi dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Pada awal mula dimulai dari pencarian pustaka seperti jurnal yang berisi 

rancangan terdahulu, paten dan buku referensi. Pengeringan menggunakan ruang 

pengering prosesnya lebih cepat dan efektif dibandingkan menggunakan energi panas 

matahari. 

2. Pembuatan Sket 

Pembuatan sket mesin pengering gabah biji kopi merupakan pembuatan 

gambaran awal tentang rancangan yang akan dibuat. Gambar sket ini bertujuan untuk 

menentukan komponen-komponen yang terdapat pada mesin pengering. Secara umum 

komponen tersebut antara lain : 

a. Ruang pengering 

Ruang pengering yaitu ruang utama untuk pengeringan daging buah kelapa 

(kopra). 

b. Ruang pemanas 

Ruang pemanas yaitu ruang yang digunakan untuk sumber pemanas dengan 

menggunakan panas dari pembakaran sabut kelapa. 

c. Ruang kipas 

Ruang kipas yaitu ruang tempat kipas (fan) untuk menghisap udara yang 

mengandung uap air keluar ruang pengering. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan semua data yang dibutuhkan dalam 

proses perancangan mesin pengering gabah biji kopi. Secara garis besar data yang 

diperlukan yaitu : 

• Teori dasar pengering 

Teori ini meliputi mekanisme pengeringan, prinsip-prinsip pengeringan, jenis-

jenis alat pengering, sumber pengering pada alat pengering, komponen-

komponen alat pengering, proses perpindahan panas, koefisien perpindahan 

kalor  
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menyeluruh, penguapan, analisa energi yang dibutuhkan dalam proses 

pengeringan. 

4. Perhitungan dan pengolahan data 

Perhitungan dan pengolahan data merupakan tahap dilakukannya perhitungan 

dan pengolahan terhadap data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan perancangan. 

Adapun perhitungan pada perancangan alat pengering gabah biji kopi ini, yaitu: 

a. Perhitungan ruang pengering 

Ruang pengering harus mampu menampung produk yang akan dikeringkan. 

Dalam ruang pengering distribusi temperaturnya akan diperhitungkan seperti 

panas pemanasan bahan dan kerugian energi panas yang diserap oleh dinding. 

b. Perhitungan dimensi tray 

Tray adalah tempat penampung bahan (daging buah kelapa) yang  selanjutnya 

akan diletakkan dalam ruang pengering. 

c. Perhitungan kapasitas pemanas (sabut kelapa) 

Penggunaan sabut kelapa sebagai bahan bakar pemanasan untuk pemanfaatan 

bagian kelapa yang tak terpakai, untuk menekan biaya produksi. 

5. Analisis hasil perhitungan 

Analisis hasil perhitungan merupakan proses peninjauan kesesuaian antara 

hasil perhitungan dan pengolahan data dengan perancangan mesin yang telah dibuat. 

 

 

6. Gambar kerja 

Gambar kerja merupakan hasil akhir dari perancangan yang telah dibuat 

berupa gambar-gambar perancangan mesin. 
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3.2 Konsep Desain 

Langkah pertama dalam perencanaan konsep desain, perlu ditentukan beberapa parameter 

awal perancangan. Parameter awal perancangan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 3.1 Parameter awal perancangan 

No Data yang ditentukan Nilai Keterangan 

1 Bahan yang akan dikeringkan (gabah biji 

kopi) 

15 kg Direncanakan 

2 Kadar air daging  biji kopi masuk 55% (MAPI 2006) 

3 Kadar air daging biji kopi keluar 5% Direncanakan 

(MAPI 2006) 

4 Temperatur udara lingkungan 27°C Diasumsikan 

5 Temperatur udara masuk ruang pengering 

(dari ruang pemanasan) 

75°C Diasumsikan 

(konstan) 

6 Material dinding ruang pengering Alumunium Lapisan dalam 

7 Material dinding ruang pengering Karpet Lapisan tengah 

8 Material dinding ruang pengering Kayu Lapisan luar 

9 Material tray penampung produk Alumunium Plat 

10 Temperatur ruang pengering 75°C Diasumsikan 

(konstan) 
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Gambar 3.2 Konsep Desain Pengering 

 

Dalam perancangan mesin pengering kopra ini, sistem dibagi menjadi 3 ruangan, 

yaitu ruang pengeringan, ruang pemanasan, dan ruangan kipas. Sistem pengeringan ini 

menggunakan udara panas sebagai media untuk mengeringkan bahan. Udara panas dihasilkan 

dalam ruang pemanasan yang merupakan hasil dari pembakaran sabut kelapa sebagai bahan 

bakarnya. Bahan diletakkan diatas susunan-susunan tray yang terdapat di ruang pengering. 

Kemudian udara panas masuk ke dalam ruang pengering melewati tray yang sudah disusun 

sedemikian rupa, kemudian menguapkan air pada bahan yang dikeringkan pada tray. 

Jalur panas pada pengering ini terbentuk secara alami, dikarenakan ruang pemanas 

terletak disebelah kanan bagian bawah ruang pengering, sedangkan ruang kipas terletak 

disebelah kiri bagian atas ruang pengering. Secara alami, panas akan bergerak ke atas, 

sehingga udara panas akan bergerak keatas melewati tray dari bagian kanan menuju bagian 

kiri ruang pengering, dan bergerak ke cerobong dengan bantuan kipas atau fan. Pada tray 

tidak dibuat lubang-lubang, sehingga uap air tidak menumpuk atau terkumpul pada bahan 

yang dikeringkan. Udara panas akan bergerak sekaligus menguapkan kandungan air yang 

terdapat pada daging buah kelapa sekaligus membawa uap air keluar dari ruang pengering 

melalui cerobong. 
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3.3 Analisis Morfologi Pada Mesin Pengering Biji Kopi 

Analisis morfologi sangat diperlukan dalam perancangan mesin pengering kopra untuk 

mendapatkan hasil pengeringan yang maksimal. Analisis morfologi sendiri ialah suatu 

pendekatan yang sistematis dalam mencari sebuah alternatif penyelesaian dengan 

menggunakan matriks sederhana. Analisis morfologi suatu mesin dapat terselesaikan dengan 

memahami karakteristik mesin dan mengerti akan berbagai fungsi komponen yang akan 

digunakan dalam mesin. Dengan segala sumber informasi tersebut selanjutnya dapat 

dikembangkan untuk memilih komponen-komponen mesin yang paling ekonomis, segala 

perhitungan teknis dan penciptaan bentuk dari mesin yang menarik. Analisis morfologi erat 

kaitannya dengan spesifikasi mesin yang akan dirancang. Tuntutan spesifikasi mesin sendiri 

dikategorikan menjadi dua yaitu : 

1. Keharusan (Demands)disingkat D, yaitu syarat mutlak yang harus dimiliki mesin 

(jika tidak terpenuhi maka mesin merupakan solusi yang tidak diterima). 

2. Keinginan (Wishes) disingkat W, yaitu syarat yang masih dapat dipertimbangankan 

keberadaannya untuk mesin yang dirancang. 
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Tabel 3.2 Tuntutan Perancangan Mesin Pengering biji kopi 
NO Tuntutan 

perancangan 

Persyaratan Tingkat 

kebutuhan 

1 Kinematika Meknanisme mudah beroperasi D 

2 Geometri 1. Panjang = 6,5 m 

2. Lebar = 5 m 

3. Tinggi = 2,5 m 

4. Dimensi dapat diperkecil 

D 

D 

D 

W 

3 Energi 1. Menggunakan panas pembakaran 

sabut kelapa 

2. Dapat diganti dengan bahan bakar 

yang lebih efisien 

D 

 

W 

4 Material 1. Mudah didapat 

2. Murah harganya 

3. Baik mutunya 

4. Tahan terhadap korosi 

5. Sesuai dengan standar umum 

6. Memiliki umur pakai yang panjang 

7. Mempunyai kekuatan yang baik 

D 

D 

W 

D 

D 

D 

 

5 Ergonomi 1. Nyaman dalam penggunaan 

2. Tidak bising 

3. Mudah dioperasikan 

D 

D 

D 

6 Sinyal 1. Petunjuk pengoperasian mudah 

dimengerti 

2. Petunjuk pengoperasian dalam 

Bahasa Indonesia 

D 

D 

7 Keselamatan 1. Konstruksi harus kokoh 

2. Bagian yang berbahaya ditutup 

3. Tidak menimbulkan polusi 

D 

D 

W 

8 Produksi 1. Dapat diproduksi bengkel kecil 

2. Biaya produksi relatif rendah 

3. Dapat dikembangkan kembali 

D 

W 

W 

9 Perawatan 1. Biaya perawatan murah 

2. Suku cadang mudah didapat 

3. Suku cadang murah 

4. Perawatan mudah dilakukan 

D 

D 

D 

W 

 


