
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lebih dari 80% produksi kopi berasal dari perkebunan rakyat yang merupakan 

kumpulan dari kebun-kebun sempit milik petani yang menjadi salah satu pilar 

ekspor biji kopi Indonesia (Direktorat Perkebunan, 2000). Namun, petani 

ternyata belum mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu tinggi. Hal ini 

tercermin dari harga biji kopi sangat rendah karena beberapa faktor penyebab 

yaitu minimnya sarana pengolahan, lemahnya pengawasan mutu pada proses 

tahapan pengolahan sehingga parameter yang terkait dengan mutu, kadar air 

dan cacat  pada biji sering terabaikan. Di samping itu, kriteria mutu biji kopi 

yang meliputi aspek fisik, cita rasa dan kebersihan serta aspek keseragaman 

juga sangat ditentukan oleh perlakuan setiap tahapan proses produksinya 

(Buana dan Hermansyah, 1980). 

 

Adapun tahapan proses pengolahan biji kopi biji kopi tersebut yaitu dengan 

proses pengolahan biji kopi primer dan pengolahan biji kopi sekunder. Pada 

pengolahan biji kopi primer biasanya dilakukan dengan cara pengolahan semi-

basah (kopi arabika) dan cara pengolahan kering (kopi robusta). Pada metode 

semi-basah, setelah kopi dipanen oleh petani, biasanya biji kopi digelondong 
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direbus lalu dikupas kulitnya dengan alat manual dan selanjutnya dikeringkan. 

Untuk itu, kebiasaan merebus kopi gelondong harus dihindari karena dapat 

merusak kandungan zat kimia dalam kopi sehingga menurunkan mutu kopi 

olahan. Berbeda dengan metode pengolahan kering. Pada metode ini setelah 

dipanen kopi tersebut langsung dilakukan penjemuran tanpa melalui proses 

pengupasan kulit buah dengan sinar matahari selama 12-14 hari yang 

merupakan waktu yang cukup lama sehingga potensi pertumbuhan jamur 

termasuk jamur penghasil okhratoksin menjadi sangat besar yang dapat 

merusak biji kopi (Sri Mulato, 1994). 

 

Gambar 1. Rantai produksi kopi (Sri Mulato, 1994) 

 

Agar tidak terjadi penyimpangan mutu, maka suatu tindakan koreksi segera 

dilakukan. Upaya strategis untuk mengatasi masalah diatas tersebut adalah 
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dengan perbaikan proses produksi produk primer kopi dan pengembangan 

proses produk sekundernya (Sri Mulato, 2001). Sebagai langkah antisipatif, 

telah dikembangkan suatu paket teknologi yang mengintegrasikan seluruh 

urutan proses produk primer siap ekspor dan produk sekunder siap dipasarkan. 

Pada proses produk primer itu sendiri, telah dirancang suatu mesin baru yaitu 

mesin pengupas kulit biji kopi yang dilakukan secara mekanik dengan tujuan 

untuk mempercepat proses pengeringan yaitu dengan metode pisau belimbing 

yang berputar pada poros yang dapat menggantikan fungsi alat manual yang 

sudah ada sehingga akan menjamin mutu kopi dan meningkatkan kualitasnya. 

Sistem ini memakai prinsip kerja biji kopi ditekan dengan pelat baja yang 

berbentuk belimbingan. Akan tetapi, metode ini masih memiliki kekurangan 

yaitu biji kopi yang dihasilkan banyak yang pecah sehingga harus dilakukan 

redesain alat untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 

Oleh karena itu, dari uraian diatas maka dibutuhkan penelitian yang dapat 

meningkatkan kualitas biji kopi untuk mempercepat proses pengeringan yaitu 

dengan cara “Rancang Bangun Dan Unjuk Kerja Mesin Pengupas Kulit Biji 

Kopi Basah Sistem Rol Karet Yang Produktif Dan Ergonomik”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan dan merancang bangun suatu model/prototype mesin 

pengupas kulit biji kopi secara mekanis untuk meningkatkan kapasitas dan 

produktivitas. 
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2. Melakukan pengujian dan evaluasi teknis untuk mengetahui unjuk kerja  

mesin pengupas kulit biji kopi basah. 

3. Menentukan biaya operasional dan titik impas. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, agar penelitian berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Dimensi ukuran mesin disesuaikan dengan antropometri orang manusia. 

2. Jarak antara rol dengan pisau pengupas adalah 5 mm, 7 mm dan 9 mm 

sesuai dengan ukuran biji kopi rata-rata yaitu 7 mm. 

3. Sistem pengupas menggunakan rol karet dengan bahan karet alam (natural 

rubber, NR). 

 

 

 

D. Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan tugas akhir ini disusun menjadi lima Bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah dan 

sistematika penulisan laporan.  

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi  teori-teori  dasar yang menunjang penelitian ini dan  bersesuaian  

dengan  materi yang diangkat pada laporan tugas akhir ini. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai metode-metode yang dilakukan dalam mengumpulkan 

informasi dan menjabarkan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan selama 

penelitian berlangsung sampai pada penyusunan laporan. 

 

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang proses desain, manufaktur/fabrikasi dan pengujian 

unjuk kerja mesin pengupas kulit biji kopi basah. Selain itu, pembahasan 

tentang nilai keekonomian mesin juga dilakukan dalam bab ini. 

 

BAB V. PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 


