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ABSTRAK 

 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT SANGRAI BIJI KOPI 

DENGAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK 

 

Oleh: 

Indra Kurniawan Jusuf 

 

Pada penelitian ini ialah perancangan dan pembuatan alat sangrai biji kopi dengan 

menggunakan penggerak berbasis motor listrik, dimana proses pemanasan 

memakai kompor jenis gas sehingga penyangraian dapat menghasilkan tiga tingkat 

kematangan dari biji kopi yaitu light, medium dan dark. 

 

Dengan meningkatnya konsumen penikmat kopi di Indonesia, maka tugas akhir ini 

bertujuan menciptakan alat sangrai biji kopi dengan tiga tingkat varian kematangan 

agar dapat memberikan rasa baru pada citarasa kopi. Pengguna alat ini hanya perlu 

memasukan biji kopi kedalam tabung sangrai dan mengatur suhu dengan melihat 

thermometer temperatur suhu yang dimasukan didalam drum kemudian 

memberikan waktu sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. 

 

Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa untuk mencapai tingkat kematangan 

yang terbaik memerlukan suhu mencapai 220⁰C, agar mendapatkan hasil tiga varian 

kematangan biji kopi, maka dibutuhkan waktu yang berebeda untuk tingkat light 15 

menit, tingkat medium adalah 18 menit dan tingkat dark adalah 25 menit dengan 

presentase keberhasilan mencapai 98%. 

 

Kata kunci: alat sangrai biji kopi, perancangan dan pembuatan 

  



 

 

 ABSTRACT 

 

DESIGN AND MANUFATUCRE OF COFFE BEAN ROASTER WITH 

ELECTRIC MOTOR DRIVE 

 

By: 

Indra Kurniawan Jusuf 

 

In this study, the design and manufacture of a coffee bean roaster using an electric 

motor-based drive, where the heating process uses a gas stove so that the roasting 

produces three levels of maturity from coffee beans, namely light, medium and dark. 

 

With the increasing number of coffee connoisseurs in Indonesia, this final project 

aims to create a coffee bean roaster with three levels of maturity variants in order 

to give a new taste to the taste of coffee. Users of this tool only need to insert coffee 

beans into the roaster tube and adjust the temperature by looking at the temperature 

thermometer inserted in the drum and then giving the time according to the desired 

level of maturity. 

 

The results of this study indicate that to achieve the best level of maturity requires 

a temperature of 220⁰C, in order to get the results of three variants of coffee bean 

maturity, it takes a different time for the light level of 15 minutes, the medium level 

is 18 minutes and the dark level is 25 minutes with a percentage success reached 

98%. 
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1 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kopi merupakan sebuah bahan olahan minuman yang sangat digemari oleh 

kalangan orang tua hingga anak muda, kopi sendiri sangat mudah disajikan 

dengan cara menyeduh bersama air panas dan berbagai campuran seperti gula 

pasir, gula merah maupun dengan susu. Terdapat dua jenis kopi yang sering 

dikonsumsi oleh kalangan pecinta kopi yakni robusta (Coffea canephora) dan 

kopi arabika (Coffea arabica). Tahapan proses kopi sebelum dapat diminum 

melalui proses yang cukup panjang, yakni mulai dari pemanenan biji kopi yang 

telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan manual kemudian 

dilakukan pengolahan pada biji kopi serta pengeringan sebelum menjadi kopi 

bubuk.  Proses selanjutnya ialah penyangraian dengan tingkat suhu derajat dan 

waktu yang berbeda sesuai keinginan dari tingkat kematangan sedang medium 

dan dark, setelah penyangraian telah dilakukan tahap selanjutnya biji kopi 

dihaluskan hingga menjadi bubuk kopi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. 

 

Indonesia sebagai salah satu negara agraris dimana yang sebagian besar 

penduduknya bekerja pada bidang pertanian dan perkebunan, tentu saja ini 

dapat terjadi karena negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok 

untuk bidang pertanian dan perkebunan dengan sumber daya alam beraneka 

ragam dan berlimpah. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga dapat 

mengalami hujan lebat dan sinar matahari sepanjang waktu, hal ini merupakan 
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kebutuhan yang penting untuk pertanian. Sebagian besar komoditas pertanian 

global dapat hidup di Indonesia sehingga dapat menjadikan pertanian di 

Indonesia menjadi pengaruh dari sektor kemajuan perekonomian negara. 

 

Teknologi pertanian pada pengelolahan biji kopi sangatlah penting dengan 

harapan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian kopi serta memudahkan 

bagi para pengelola biji kopi untuk meningkatkan produktivitas hasil biji kopi, 

mengingat hasil kopi di Indonesia sangat berlimpah tidak mungkin proses 

penyangraian biji kopi dilakuakan secara manual, karena akan banyak 

memakan waktu dan akan sangat menguras tenaga. Karena permasalahan yang 

telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membuat alat sangrai biji 

kopi dengan penggerak motor listrik sebagai tugas akhir, dengan kegunaan 

untuk membantu dan memberikan inovasi baru kepada para petani kopi dari 

pengolahan biji kopi untuk mempermudah dan menghemat waktu saat proses 

sangrai biji kopi dilakukan. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

 

Adapun tujuan serta manfaat yang didapat pada saat melakukan perancangan 

dan pembuatan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1.2.1 Tujuan Perancangan Alat Sangrai 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Merancang dan membuat alat penyangrai biji kopi dengan 

penggerak motor listrik. 

b. Menguji coba alat sangrai biji kopi dengan penggerak motor listrik. 
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1.2.2 Manfaat  

Manfaat yang didapat dari hasil perancangan dan pembuatan alat sangrai 

biji kopi dengan penggerak motor listrik adalah agar dapat memberikan 

manfaat kepada konsumen diantaranya sebagai berikut: 

a. Dapat meringankan kerja tenaga manusia. 

b. Dapat melakukan aktivitas lainya. 

c. Dapat mendukung usaha micro masyarakat rumahan. 

d. Dapat menghasilkan mutu dan kualitas kopi terbaik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis membatasi pokok 

permasalahan mengenai perancangan dan pembuatan alat sangrai biji kopi 

ialah sebagai berikut: 

 

1. Pemanas yang digunakan kompor gas. 

2. Pengukur temperatur suhu yang digunakan thermometer. 

3. Power supply yang digunakan perubah arus AC ke DC. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan laporan tugas akhir ini dibagi atas lima bab ialah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang penulisan laporan, tujuan penulisan tugas akhir, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang diperlukan dalam landasan 

penyusunan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu refrensi.  

BAB III METODOLOGI TUGAS AKHIR 

Dalam bab ini berisikan tentang waktu dan tempat pelaksanaan, alat dan 

bahan, rancangan desai, prosedur pembuatan alat sangrai biji kopi dengan 

penggerak motor listrik.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang pembuatan alat sangrai biji kopi dengan 

penggerak motor listrik dari tahap awal perancangan hingga akhir pengujian.  

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir.  

DAFTAR PUSTAKA  

Berisikan tentang referensi yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan 

laporan tugas akhir.  

LAMPIRAN 

Merupakan lampiran yang terdapat gambar dari hasil pembuatan. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sejarah Tanaman Kopi 

 

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah sejak lama 

dibudidayakan para petani, selain itu kopi juga memiliki nilai ekonomis yang 

cukup tinggi. Kopi awalnya berasal dari negara Afrika pada daerah 

pegunungan di Etopia. Namun tanaman kopi sendiri baru dikenal oleh 

masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah 

asalnya, yaitu Yaman di bagian daerah selatan Arab. 

 

Oleh karna itu kopi merupakan salah satu komoditas dunia yang disebarkan 

melalui pertumbuhanya lebih dari 50 negara, sejarah telah mencatat bahwa 

penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi. Pertama kali kopi 

ditemukan oleh Bangsa Etiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun (1000 SM) 

yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu 

minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan 

masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu 

ton kopi per tahunnya.  

 

Disamping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga berkhasiat menurunkan 

risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit 

jantung (kardiovaskuler) serta meningkatakan stamina tubuh serta, kopi juga 

bermanfaat untuk kecantikan seperti masker wajah, perawatan kulit kepala dan 
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menyegarkan kulit tubuh dan juga untuk pedicure dan manicure, dari sekian 

banyak jenis biji kopi yang dijual di pasaran hanya terdapat 2 jenis varietas 

utama, yaitu kopi arabika (Coffea arabica) dan robusta (Coffea robusta), 

mayoritas petani kopi yang ada di Indonesia memproduksi kopi arabika karena 

kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau subtropis. Kopi arabika 

tumbuh pada ketinggian 600–2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman 

kopi ini dapat tumbuh hingga 3 meter apabila kondisi lingkungannya baik. 

Suhu tumbuh pada kopi optimalnya adalah 18-26⁰C. Biji kopi yang dihasilkan 

berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. (Hamni,2013). 

 

 

Gambar 2.1. Tanaman Buah Kopi 

 

2.2 Jenis-Jenis Kopi 

 

Jenis kopi yang banyak dibudidaya yakni kopi berjenis arabika (Coffea 

arabika) dan robusta (Coffea canephora). Sementara itu, ada juga jenis (Coffea 

Liberika) dan Coffea congensis yang merupakan perkembangan dari jenis 

robusta. 

2.2.1 Arabika 

Nama ilmiah kopi arabika adalah Coffea arabica. Carl Linnaeus, ahli 

botani asal Swedia, menggolongkannya ke dalam keluarga Rubiaceae 

genus Coffea. Sebelumnya tanaman ini sempat diidentifikasi sebagai 
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Jasminum arabicum oleh seorang naturalis asal Perancis. Kopi arabika 

diduga sebagai spesies hibrida hasil persilangan dari Coffea 

eugenioides dan Coffea canephora (Hamni,2013). Berikut ini ciri-ciri 

kopi arabika: 

a. Aromanya wangi sedap mirip pencampuran bunga dan buah. Hidup 

di daerah yang sejuk dan dingin. 

b. Memiliki rasa asam yang tidak dimiliki oleh kopi jenis robusta.  

c. Memiliki bodi atau rasa kental saat disesap di mulut. 

d. Rasa kopi arabika lebih mild atau halus. 

Kopi arabika juga terkenal pahit.  

 

Klasifikasi tanaman 

Kerajaan : Plantae  

Divisi : Tracheophyta 

Kelas : Magnoliopsida  

Suku : Rubiaceae  

Marga : Coffea 

Spesies : Coffea Arabica  

 

2.2.2 Robusta 

Kopi robusta ditemukan pertama kali di Kongo pada tahun 1981 oleh 

ahli botani dari Belgia. Robusta merupakan tanaman asli Afrika yang 

meliputi daerah Kongo, Sudan, Liberia, dan Uganda. Robusta mulai 

dikembangkan secara besar-besaran di awal abad ke-20 oleh 

pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Kopi jenis ini memiliki 

sifat lebih unggul dan sangat cepat berkembang, oleh karena itu jenis 

kopi ini lebih banyak dibudidayakan oleh petani kopi di Indonesia. 
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Beberapa sifat penting dari biji kopi robusta yaitu resisten terhadap 

penyakit (HIV) dan tumbuhan kopi sangat subur apabila pada 

ketinggian antara 0-900 meter diatas permukaan laut. Akan tetapi 

idealnya ditanam pada ketinggian 400-800 meter. Suhu rata-rata yang 

dibutuhkan tanaman ini sekitar 26°C dengan intensitas curah hujan 

2000-3000 mm per tahun. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada tanah 

yang memiliki tingkat keasaman (pH) sekitar 5-6. 

Klasifikasi tanaman 

 Kerajaan : plantae 

 Divisi : Tracheophyta  

 Suku : Rubiaceae 

 Marga : Coffea 

 Spesies : Coffea canephora Pierre ex A. Froehner  

 

2.2.3 Liberika 

Dahulu kopi liberika pernah dibudidayakan di Indonesia, akan tetapi 

sekarang sudah ditinggalkan oleh para pekebun dan petani. Pasalnya 

bobot biji kopi keringnya hanya 10% dari bobot kopi basah. Selain itu 

juga perbandingan bobot basah dan bobot kering, rendaman biji kopi 

liberika yang rendah merupakan salah satu faktor tidak berkembangnya 

jenis kopi liberika di Indonesia. 

 

Rendaman kopi Liberika hanya sekitar 10 – 12%  karakteristik, biji kopi 

Liberika hampir sama dengan jenis arabika. Karena jenis kopi dari 

liberika merupakan pengembangan dari jenis arabika. Kelebihan kopi 

jenis liberika lebih tahan terhadap serangan hama Hemelia vastatrixi 

dibandingkan dengan kopi jenis arabika (Panggabean, 2011). 
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2.3 Definisi Sangrai 

 

Sangrai merupkan proses pengurangan kadar air pada biji kopi yang cara 

kerjanya digoreng tanpa menggunakan minyak. Penyangraian biji kopi 

merupakan suatu proses yang penting dalam industri perkopian karena dapat 

menentukan mutu minuman kopi yang diperolehnya. Proses ini   mengubah 

biji-biji kopi mentah yang tidak enak menjadi minuman dengan aroma dan 

citarasa lezat. Penyangraian biasanya dilakukan pada tekanan atmosfer 

sebagai media pemanas, biasanya digunakan udara pemanas atau gas-gas 

hasil pembakaran. Panas juga diperoleh dengan mengadakan kontak antara 

kopi dengan permukaan metal yang panas. Setelah perlakuan pendahuluan 

untuk menghilangkan kandungan air. Pengolahan biji kopi ini perlu 

disesuaikan dengan permintaan dan kegemaran konsumen. Tingkatan 

penyangraian terdiri dari: light roast, medium roast dan dark roast. 

 

Cara penyangraian yang berlainan ini selain berpengaruh terhadap cita rasa, 

juga dapat  menentukan warna kopi yang dihasilkan. Tujuan penyangraian biji 

kopi adalah mensintesakan senyawa-senyawa pembentuk cita rasa dan aroma 

khas kopi yang ada di dalam biji kopi. Proses penyangraian diawali dengan 

penguapan air yang ada di dalam biji kopi dengan memanfaatkan panas yang 

tersedia dan kemudian diikuti dengan penguapan senyawa volatil serta proses 

pirolisis/pencoklatan biji. Pada proses penyangraian kopi akan mengalami 

perubahan warna dari hijau atau cokelat muda menjadi cokelat kayu manis, 

kemudian menjadi hitam dengan permukaan berminyak. Selanjutnya kopi 

segera diangkat dan didinginkan. Kesempurnaan proses penyangraian kopi 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu panas dan waktu. Suhu 

penyangraian mempengaruhi karakteristik cita rasa dari ekstrak kopi. Derajat 

penyangraian secara kualitatif dilihat dari warna kopi yang telah disangrai. 

Misalnya light roast, medium roast, dan dark roast. Menurut National Coffee 

Association (1911) pada proses roasting terdapat beberapa tingkatan 

kematangan yaitu sebagai berikut: 
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2.3.1 Tingkat Light 

Pada tingkat ini biji kopi berwarna coklat muda, karakternya lebih 

ringan dari sisi biji, tidak ada lapisan minyak dipermukaan seperti 

gambar 2.2 level acidity-nya lebih tinggi. 

 

 

Gambar 2.2. Tingkat Light 

 

2.3.2 Tingkat Medium 

Tingkat Medium, pada tingkat ini kandungan gula alami sudah mulai 

sedikit berkaramel, dan keasaman juga mulai menurun seperti gambar 

2.3 Hasil dari biji kopi dengan kualitas tinggi sangat ideal untuk 

diroasting pada level ini. 

 

 

Gambar 2.3. Tingkat Medium. 
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2.3.3 Tingkat Dark 

Pada tingkat dark ini warnanya gelap seperti coklat dan kadang nyari 

hitam. Lapisan minyak pekat dipermukaan, dan dapat terlihat pada 

permukaan cangkir ketika kopi sudah di seduh seperti gambar 2.4. Rasa 

pahit menjadi lebih menonjol, aroma smoky, karakter rasa berkurang. 

 

 

 

Gambar 2.4. Tingkat Dark 

 

2.4 Komponen Alat Sangrai 

 

Di dalam alat sangrai biji kopi terdapat komponen yang saling terhubung 

sebagai pendukung dengan tugas masing-masing pada setiap komponenya 

sehingga alat sangrai kopi bisa berjalan dan beroprasi dengan sempurna, 

adapun komponen yang dimaksud ialah sebagai berikut: 

 

2.4.1 Motor Listrik (Dynamo) 

Pada alat sangrai menggunakan motor listrik dengan jenis dynamo atau 

istilah lainnya disebut sebagai generator adalah sebuah mesin listrik 

yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak putar. 
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Konsep kerja dari motor listrik atau dynamo sama halnya dengan 

generator yakni memutar bagian kumparan di dalam medan magnet 

atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dynamo yang 

berputar disebut rotor, sedangkan bagian dynamo yang tidak bergerak 

disebut stator. Pada posisi bergerak dari dynamo akan dapat menerima 

energi dalam bentuk gerak dan mengeluarkannya menjadi sebuah aliran 

listrik statis dan sebaliknya. 

 

 

Gambar 2.5. Dynamo 

 

Dalam memahami sebuah motor listrik atau dinamo DC hal yang 

penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban dynamo. 

Beban ini mengacu kepada keluaran output tenaga putar biasa disebut 

juga torsi sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Beban yang 

diberikan pada umumnya dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok 

yakni sebagai berikut: 

a. Beban torsi konstan adalah beban yang dimana permintaan keluaran 

output energinya bervariasi sesuai dengan kecepatan operasinya 

namun torsi nya tidak bervariasi. Contoh dari beban dengan torsi 

konstan adalah konveyor rotary kilns, dan pompa displacement 

konstan. 

b. Beban dengan torsi yang bervariabel Beban dengan torsi yang 

bervariabel adalah beban dengan torsi yang bervariasi dengan 

kecepatan operasi. Contoh beban dengan torsi yang bervariabel 
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adalah pompa sentrifugal dan kipas angin (torsi bervariasi sebagai 

kuadrat kecepatan). 

c. Beban dengan energi konstan maka beban dengan permintaan torsi 

yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh 

untuk beban dengan daya konstan peralatan-peralatan pada mesin. 

 

2.4.2 Dimmer 

Dimmer adalah sebuah rangkaian komponen elektronika dari input 

sinyal AC kemudian sinyal tersebut diproses Menjadi sinyal AC Phase 

maju dari pada sinyal AC inputan, yang menyebabkan penurunan waya 

(Watt), bisa disimpulkan Dimmer berguna menurunkan daya (watt) 

yang mengakibatkan lampu bisa redup. 

 

 

 

Gambar 2.6. Dimmer. 

 

Dalam aplikasi elektronika banyak sekali fungsi dimmer dipergunakan 

berikut beberapa fungsi dimmer: 

a.  Sebagai peredup sebuah lampu jenis LED  

b. Mengurangi arus lonjakan (Gerinda, Bor, dynamo lainya) dengan 

prinsip mengatur kecepatan dinamo tersebut.  

c. Mengatur pemanasan (Heater, Solder)  

d. Sepeda listrik dan motor listrik. 
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2.4.3 Adaptor 

Adaptor atau power suplly adalah sebuah rangkaian elektrik listrik yang 

berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang 

betegangan rendah. Adaptor merupakan sebuah alat alternatif pengganti 

dari tegangan DC (seperti baterai, Aki) karena penggunaan tegangan 

AC lebih tahan lama dan setiap orang dapat menggunakannya asalkan 

ada aliran listrik di tempat tersebut. 

 

Seperti yang kita tahu bahwa arus listrik yang kita gunakan di rumah, 

kantor dan lainya, adalah arus listrik dari PLN (Perusahaan Listrik 

Negara) yang didistribusikan dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. 

Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan hampir sebagian 

besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk 

pengoperasiannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat atau 

rangkaian elektronika yang bisa merubah arus dari AC menjadi DC 

serta menyediakan tegangan dengan besar tertentu sesuai yang 

dibutuhkan. Rangkaian yang berfungi untuk merubah arus AC menjadi 

DC tersebut disebut dengan istilah DC power suplly atau adaptor. 

 

Rangkaian adaptor ini ada yang dipasang atau dirakit langsung pada 

peralatan elektornikanya dan ada juga yang dirakit secara terpisah. 

Untuk adaptor yang dirakit secara terpisah biasanya merupakan adaptor 

yang bersipat universal yang mempunyai tegangan output yang bisa 

diatur sesuai kebutuhan, misalnya 3 Volt, 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt,12 

Volt dan seterusnya. Namun selain itu ada juga adaptor yang hanya 

menyediakan besar tegangan tertentu dan diperuntukan untuk 

rangkaian elektronika tertentu misalnya adaptor laptop dan adaptor 

monitor. Pada sebuah adaptor terdapat beberapa bagian atau blok yaitu 

trafo (transformator), rectifier (penyearah) dan filter. 
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2.4.4  Bantalan (Bearing) 

Didalam perancangan alat sangrai fungsi bearing juga dianggap 

berpengaruh pada kesetabilan putaran poros yang menopang drum atau 

tabung sebagai tempat peletakan biji kopi. Bearing atau bantalan adalah 

elemen mesin yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua 

komponen sehingga bisa bergerak sesuai dengan tujuannya. Komponen 

yang dimaksud lebih spesifik kepada batang poros (shaft) dan lubang 

tempat poros berputar. Bila menggunakan bantalan atau bearing, maka 

akan terjadi pelebaran lubang akan membesar atau batang poros yang 

mengecil dikarenakan adanya gesekan yang mengikis permukaan dia 

benda tersebut. 

Dengan adanya bantalan bearing kontak antara shaft dan lubang shaft 

dapat diminimalisir. Perantara ini tentunya juga saling bergesekan akan 

tetapi tidak sebesar gesekan pada saat tanpa menggunakan 

bearing.  Saat ini, bearing termasuk salah satu komponen mesin yang 

paling banyak digunakan karena dapat mempermudah semua gerakan 

sekaligus mengurangi gesekan pada benda yang berputar. 

Pada umumnya bearing terbagi menjadi dua jenis yaitu contact bearing 

dan non-contact bearing. Contact bearing adalah tipe bearing yang 

memiliki mekanisme kontak dengan suatu peralatan komponen. Hal ini 

meliputi mekanisme sliding (geser), rolling (gelinding), dan flexural 

(lentur). Sementara itu non-contact bearing biasanya memanfaatkan 

fluida atau magnet sebagai mekanisme penghubung antara bagian luar 

dan dalam bearing. Kekurangan pada non-contact bearing tipe bearing 

ini hanya meminimalisir gesekan statis. 

https://caramesin.com/fluida-adalah/
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Gambar 2.7. Bantalan Atau Bearing 

2.4.5 Poros  

Secara istilah poros adalah elemen mesin yang berbentuk batang 

panjang dan umumnya berpenampang lingkaran, berfungsi untuk 

memindahkan putaran atau mendukung sesuatu beban dengan atau 

tanpa meneruskan daya yang diberikan dari putaran motor listrik. 

 

 

Gambar 2.8. Poros 

 

Poros as ini berhubungan langsung dengan mekanisme yang digerakkan 

dan berfungsi memindahkan daya dari motor penggerak ke mekanisme 

yang terhubung pada gear dan rantai.  (Sularso, 1978). 

 

Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

penggunaan sebuah poros untuk penopang tabung alat sangrai yakni: 
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a. Kekuatan poros 

Poros transmisi mengalami beban puntir atau lentur maka 

kekuatannya harus direncanakan sebelumnya agar cukup kuat dan 

mampu menahan beban. 

b. Kekakuan poros 

Lenturan yang dialami poros terlalu besar maka akan menyebabkan 

ketidaktelitian atau getaran dan suara. Oleh karena itu kekakuan 

poros juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan mesin. 

c. Putaran kritis 

Putaran kerja poros haruslah lebih rendah dari putaran kritisnya demi 

keamanan karena getarannya sangat besar akan terjadi apabila 

putaran poros dinaikkan pada harga putaran kritisnya. 

d. Korosi 

Poros-poros yang sering berhenti lama maka perlu dipilih poros yang 

terbuat dari bahan yang tahan korosi dan perlu untuk dilakukannya 

perlindungan terhadap korosi secara berkala. 

e. Bahan poros 

Poros yang biasa digunakan pada mesin adalah baja dengan kadar 

karbon yang tinggi. 

 

2.4.6 Gear Dan Rantai 

Gear (gigi transmisi) dan rantai mempunyai peran yang cukup vital 

bagi sebuah alat sangrai. Karena penggunaan gear dan rantai maka akan 

dapat mentransfer putaran dari motor listrik ke roda drum tabung 

sangrai. Selain itu rantai dan gear ini mempunyai pengaruh terhadap 

kekuatan dan kestabilan dalam putaran dari tabung. Rantai dan gear 

juga menjadi komponen yang cukup diperhatikan ketika melakukan 

pengoprasian alat sangrai biji kopi. 
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Gambar 2.9. Gear dan Rantai 

Perbandingan antara gear depan dan belakang mempengaruhi 

kecepatan putar pada drum sangrai. Gear dan Rantai Semakin besar 

nilai perbandingan maka akselerasi dan tarikan motor lisrik akan lebih 

responsive dan ringan, tetapi putaran atas akan terasa berkurang. 

Begitupun sebaliknya jika rantai dan gear semakin kecil nilai 

perbandingan maka akselerasi dan tarikan pada motor akan kurang 

responsive tetapi top speed atau putaran atas akan lebih terasa kuat 

sehingga torsi yang digunakan pada awal putaran drum dapat dengan 

mudah berputar. 

 

2.4.7 Thermometer (Pengecek Suhu) 

Thermometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur 

suhu di dalam tabung sangrai atau alat yang digunakan untuk 

menyatakan derajat panas dari pembarakan sangrai biji kopi suatu. 

Thermometer ini memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yakni 

perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan perubahan suhu dari zat 

tersebut. 
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Gambar 2.10. Thermometer Suhu 

 

Fungsi dari thermometer adalah alat yang mempunyai fungsi sebagai 

alat mengukur suhu, Fungsi mengukur suhu ini bermacam-macam yaitu 

sebagai berikut: 

a. Fungsi mengukur suhu bisa dalam bidang kedokteran, yakni untuk 

mengetahui suhu tubuh manusia, apakah suhu tubuh kita demam 

atau tidak. 

b. Thermomter juga berfungsi untuk mengetahui suhu di dalam 

tabung sangrai. 

c. Untuk mengetahui berapa suhu oven untuk memasak dan 

sebagainya. 

2.4.8 Tabung  

Tabung atau drum silinder adalah bentuk tiga dimensi yang dibentuk 

oleh dua ujung plat yang saling bertemu membentuk lingkaran paralel 

identik dan persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran. Silinder 

tersebut memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran ini disebut bagian 

bawah dan penutup atas yang menutupinya disebut penutup tabung. 
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Gambar 2.11. Tabung. 

 

Pada pembuatan tabung sangrai kopi adalah dengan menyiapakan plat 

persegi panjang dengan ketebalan 2 mm dan di bending atau dilakukan 

pengerollan secara berulang kali hingga kedua sisi saling bertemu dan 

membentuk lingkaran tabung lalu dilas agar saling menyambung. 

 

2.4.9 Kompor Gas 

Komponen satu ini menjadi penentu citarasa yang dihasilkan dari 

proses penyangraian biji kopi karna sumber utama panas dihasilkan 

oleh kompor gas. Kompor berasal dari bahasa Belanda komfoor adalah 

perapian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat 

memasak atau memanaskan makanan, dengan bahan bakar dari gas 

bumi yang menjadikan alternatif pengganti kayu. Citarasa kopi akan 

semkain baik ketika menggunakan kompor gas karna suhu dapat 

dengan stabil ketika digunakan sehingga tingkat kematangan biji kopi 

akan lebih merata hingga bagian luar dan dalam. 
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Gambar 2.12. Kompor Gas 

 

2.5 Cara Kerja Alat Sangrai 

 

Alat sangrai kopi adalah alat pemanasan biji kopi untuk menjadi matang agar 

dapat diolah menjadi minuman maupun kosmetik seperti masker wajah. Cara 

kerja dari alat sangrai ini adalah sebagai berikut: 

a. Memanfaatkan putaran dari motor listrik agar dapat memutar tabung atau   

drum yang berisi biji kopi. 

b. Menggunakan kompor gas sebagai sumber energi panas yang diperlukan 

untuk mengatur kematangan biji pada kopi. 

c. Mengatur kecepatan putaran drum dengan mengontrol pada papan panel 

kontrol kelistrikan sehingga motor listrik akan dapat menurunkan putaran 

kecepatan. 

d. Mengatur tingkat suhu yang dipakai dengan melihat thermometer yang 

terpasang pada bagian pintu pengeluaran biji kopi. 

e. Mengeluarkan biji kopi yang sudah matang dengan memasang sirip 

dibagian dalam tabung selain sebagai pengaduk biji kopi saat disangrai juga 

meampu mendorong biji kopi keluar pada bagian pintu yang berada di 

bagian depan alat sangrai. 
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2.6 Metode Pembuatan Alat Sangrai 

 

Pada pembuatan alat sangrai biji kopi dengan penggerak motor listrik 

menggunkan beberapa metode yang dipakai untuk dapat menjadikan alat 

dapat digunakan untuk menyangrai biji kopi, adapun metode yang dipakai 

sebagai berikut: 

 

2.6.1 Pemotongan 

Pemotongan bahan yang akan digunakan sebelum dipakai atau 

dilakukan penyambungan maka setiap bahan harus dilakukan 

pemotongan sesuai dengan ukuran yang ditentukan pada saat proses 

desain rangka. Maka dengan pemotongan dapat dengan mudah 

dirangkai menjadi bagian rangka yang kokoh dan sempurna. 

 

2.6.2 Pengelasan 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengelasan adalah 

sebuah proses, cara, dan perbuatan untuk dapat menyambung sebuah 

besi dengan cara membakar. Pengelasan ialah sebuah proses 

penyambungan antara dua atau lebih pada bagian logam yang kemudian 

dilakukan penyambungan menggunakan energi panas. Ringkasnya, 

proses pengelasan menggunakan energi panas untuk menyambung 

beberapa batang logam. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas sambungan logam adalah sifat-sifat yang berada di dalam 

bahan material itu sendiri.  (Wiryosumarto, 2000). 
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Gambar 2.13. Pengelasan. 

 

2.6.3 Penggerindaan 

Mesin gerinda tangan adalah salah satu mesin yang digunakan untuk 

mengasah atau memotong benda kerja. Prinsip mesin gerinda adalah 

batu gerinda berputar kemudian bergesekan dengan benda kerja untuk 

membuatnya terpotong atau diasah. Prinsip kerja gerinda jenis listrik 

ini adalah roda gerinda yang berputar bersentuhan dengan benda kerja, 

sehingga pada saat roda gerinda digerakkan oleh motor AC akan terjadi 

pengikisan, penajaman, atau pemotongan. 

 

 Pada umumnya penggunaan mesin gerinda ditentukan yaitu 

berdasarkan tingkat kekerasan benda kerja seperti logam dengan tingkat 

kekerasan tinggi, batu alam, keramik dan beton. Pada material yang 

memiliki tingkat kekerasan tinggi, mesin gerinda bekerja lebih keras 

sehingga diperlukan torsi yang lebih besar dan mampu bekerja pada 

suhu tinggi. 

 

2.6.4 Pengeboran 

Proses gurdi ialah sebuah proses yang dilakukan oleh mesin perkakas 

dalam hal ini adalah berupa pemberian tekanan kepada benda yang akan 

dilakukan penekanan sehingga membentuk lubang pada benda kerja 

yang biasanya berupa putaran yang dilakukan pahat dan gerak makan 
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berupa translasi oleh pahat. Proses gurdi (drilling) digunakan untuk 

melakukan pembuatan lubang silindris, pembuatan lubang dengan bor 

spiral di dalam benda kerja merupakan suatu proses pengikisan dengan 

daya penyerpihan yang besar, berikut contoh mesin bor tangan pada 

saat digunakan gambar 2.14 (Supriyono 2017). 

 

 

 

Gambar 2.14. Pengeboran. 

 

2.6.5 Proses Pengecatan 

Pada proses pengecatan ini bertujuan sebagai proses pelapisan dengan 

maksud untuk melindungi serta untuk menambah esteika terhadap 

produk yang dipakai. Dengan kita dapatkan hasil dari proses 

pengecatan pada permukaanya yang baik maka kita harus melakukan 

pengamplasan atau perataan dengan gerinda atau amplas kemudian 

dilakukan pengecatan. Untuk teknik dalam pengecatan diperlukan 

ayunan yang baik agar pada saat proses pengecatan mendapatkan hasil 

warna yang rata dan sesuai dengan keinginan (Rasyid,2017). 
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3 BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Pembuatan Alat Sangrai Biji Kopi Dengan Penggerak Motor Listrik ini 

dilakukan di: Di Rumah Rizki Agung Laksono Desa sidosari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

3.2 Konsep Rancangan Alat Sangrai 

 

3.2.1 Kriteria Desain 

Alat sangrai biji kopi dengan penggerak motor listrik ini berfungsi 

untuk memudahkan saat proses penyangraian biji kopi, sehingga proses 

pengolahan biji kopi akan lebih cepat dan matang secara merata. 

3.2.2 Rancangan  

Alat sangrai biji kopi dengan peggerak motor listrik ini didesain dengan 

bahan-bahan yang cukup sederhana. Pada alat sangrai biji kopi ini 

penulis membuat sebagai tugas akhir yang didesain pada seluruh bagian 

alat dan komponen-komponennya. 

3.2.3 Gambar Rancangan Alat 

Pada proses pembuatan alat sangrai biji kopi dengan penggerak motor 

listrik maka, terlebih dahulu dilakukan pembuatan desain gambar 

teknik untuk alat sangrai. Dengan tujuan dapat mempermudah serta 
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mengetahui ketika proses pengerjaan berlangsung mulai dari segi 

ukuran maupun bahan apa saja yang akan digunakan oleh karna itu di 

bawah ini adalah desain perancangan alat penyangrai biji kopi. 

 

 

Gambar 3.1. Rancangan Desain Alat Sangrai 

 

3.3 Alat dan Bahan 

 

Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat sangrai biji 

kopi dengan penggerak motor listrik antara lain adalah sebagai berikut: 

 

3.3.1 Alat 

Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan alat sangrai biji kopi dengan 

penggerak motor listrik ini adalah:  
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a. Mesin Las dan Palu  

Mesin las ini digunakan untuk menyambungkan bagian-bagian dari 

besi hollow dan plat besi yang digunakan untuk membuat rangka 

alat sangrai biji kopi. Kemudian palu digunakan untuk memukul 

bagian yang kurang rata atau senter serta untuk memukul kotoran 

dari hasil pengelasan pada bagian rangka. 

 

 

 

Gambar 3.2. Mesin Las dan Palu  

 

b. Gerinda Tangan dan Bor Tangan   

 

Kegunaan dari mesin gerinda tangan ini digunakan untuk memotong 

besi siku, besi hollow dan besi plat serta dapat digunakan untuk 

meratakan hasil pengelasan dan bekas hasil lasan yang akan 

dilakukan pengecatan. Kemudian bor digunakan untuk melubangi 

besi siku, besi hollow dan besi plat juga plat stainless pada alat 

sangrai biji kopi dengan penggerak motor listrik. 
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Gambar 3.3. Gerinda Tangan dan Bor Tangan  

 

c. Kunci Pass Ring dan Kunci T  

Kunci pass ring dan kunci T ini digunakan untuk mengencangkan 

dan mengendurkan mur dan baut pada setiap komponen yang 

menempel di alat sangrai biji kopi mulai dari bearing maupun plat 

pintu dari alat sangrai, sedangkan keunggulan pada kunci T dapat 

mengencangkan serta mengendurkan baut yang berada di posisi 

yang sulit dan susah dijangkau oleh kunci pass ring.  

 

 

 

  

Gambar 3.4. Kunci pass Ring dan Kunci T  

 

d. Gergaji Besi dan Tang  

Gergaji Besi digunakan untuk memotong besi as drum sangrai dan 

untuk membuat tanda berupa garis lurus agar terlihat dengan jelas 

saat proses pemotongan besi dilakukan. Kemudian Tang digunakan 
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untuk menahan mur pada saat kunci mengencangkan baut serta 

untuk memegang besi material pada saat proses pengelasan 

berlangsung.   

 

 

Gambar 3.5. Gergaji Besi dan Tang  

 

e. Meteran dan Penggaris Mistar  

Dari alat mistar ini digunakan untuk menggaris bagian besi siku, besi 

hollow dan plat besi yang akan di potong dengan mesin gerinda 

tangan. Kemudian meteran digunakan untuk mengukur panjang dari 

besi siku, lembaran plat besi serta drum sangrai yang akan dilakukan 

pemotongan. 

 

   

Gambar 3.6. Meteran dan Mistar  
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f. Penggaris Siku dan Spidol  

Spidol ini digunakan untuk membuat garis tipis pada besi yang 

sedang diukur dengan meteran agar mudah menandainya. Kemudian 

penggaris siku digunakan untuk menyenter sudut-sudut yang ada 

pada rangka yang akan dilakukan pengelasan agar tidak terjadi 

kemiringan yang membuat rangka menjadi baik. 

 
 

Gambar 3.7. Penggaris Siku dan Spidol 

 

g. Tachometer dan Pahat  

Tachometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan putaran poros 

pada drum sangrai biji kopi yang di gerakan oleh motor listrik pada 

saat pengujian dilakukan. Kemudian pada pahat digunakan untuk 

membersihkan percikan besi hasil pengelasan dan juga untuk 

membuat tanda agar memudahkan proses pengeboran dari plat baja 

maupun besi hollow.  

  

 
  

Gambar 3.8. Tachometer dan Pahat  
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h. Tang rivet dan Paku rivet  

Tang rivet dan paku rivet digunakan untuk penyambungan antara 

plat stainless dan besi hollow sebagai penutup atau cover bagian luar 

rangka maupun dalam rangka alat sangrai biji kopi agar temperatur 

suhu pada drum biji kopi tetap diangka yang stabil dengan ketebalan 

plat stainless yang digunakan ialah 0,5 mm. 

 

 

 

Gambar 3.9. Tang rivet dan Paku rivet  

 

3.3.2 Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan Alat Sangrai biji kopi 

dengan penggerak motor listrik ini adalah: 

a.  Besi hollow   

Besi hollow baja adalah bahan inti dalam pembuatan rangka dari alat 

sangrai dengan penggerak motor listrik, karena keperluan sebagai 

rangka pada sangrai biji kopi dengan mempertimbangkan aspek dari 

getaran yang dihasilkan dari putaran drum sangrai maka besi hollow 

yang digunakan berukuran 35x35x1,6 mm. 
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Gambar 3.10. Besi hollow  

 

b. Plat Besi  

Plat besi digunakan sebagai bahan untuk menjadi wajah atau bagian 

depan dengan tujuan untuk pemasang pintu maupun tempat 

memasukan biji kopi serta tempat pemasangan pada temperatur suhu 

atau disebut thermometer. Plat ini dilubangi menggunakan bor 

tangan dengan mata baja hss dan dipotong menggunakan gerinda 

tangan membentuk pintu agar dapat dengan mudah mengeluarkan 

hasil sangraian biji kopi. Lubang temperatur terletak pada bagian 

atas pintu dekat dengan lubang masukan biji kopi. Untuk ketebalan 

yang dipakai pada plat ini adalah 3 mm agar dengan maksud menjadi 

kokoh dan kuat pada saat proses penyangraian berlangsung. 

 

 

Gambar 3.11. Plat Besi  
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c. Plat stainless  

Plat stainless digunakan untuk sebagai cover atau body pada rangka 

dengan tujuan agar memberikan kesan yang rapih estetik dan juga 

untuk membuat temperatur suhu di dalam drum sangrai tetap stabil 

sehingga hasil kematangan pada biji kopi menjadi sempurna Untuk 

ketebalan dari plat stainless ini yang digunakan adalah 0,5 mm 

dengan tinggi yang dipakai 40 cm serta panjang mencapai 700 cm. 

 

 
 

Gambar 3.12. Plat stainless 0,5 mm 

 

d. Poros  

Poros atau as roda digunakan sebagai komponen pemutar atau 

penerus gaya gerak putar pada drum sangrai yang dihasilkan oleh 

sumber tenaga dari motor listrik. Pada saat peroses penyangraian biji 

kopi berlangsung poros yang terdapat pada alat sangrai biji kopi, 

terletak di tengah-tengah bagian drum dengan diameter 20mm dan 

Panjang 50 cm. Dengan penggunaan as poros berbahan besi 

diharapkan tidak mengalami kerusakan atau bengkok ketika 

menerima suhu panas didalam drum mencapai 200⁰ C yang dapat 

menyebabkan putaran tidak lagi menjadi simetris dan akan 

berdampak kerusakan dan kegagalan pada saat pengoprasian alat 

sangrai kopi tersebut. 
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Gambar 3.13. Poros  

 

e. Baut dan Mur  

Mur dan Baut adalah bahan yang digunakan untuk menyambungkan 

serta mengaitkan bagian plat besi ke rangka yang terdapat pada alat 

sangrai kopi, seperti mengencangkan motor listrik, bearing, serta 

untuk mengkaitkan pintu dan lubang memasukan biji kopi. 

 

  

 

Gambar 3.14. Mur dan Baut  

  

f. Elektroda Las  

Elektroda las atau kawat las adalah bahan yang digunakan untuk 

menyambungkan antara dua buah plat besi. Jenis arus las yang 

dipakai adalah arus AC, DC + atau DC dan akan berubah sesuai 

dengan jenis elektroda yang dipergunakan dan ini diharapkan dapat 

memilih jenis elektroda secara berhati-hati sebelum dipergunakan 

untuk mengelas. 
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Gambar 3.15. Kawat Elektroda  

 

g. Cat Besi  

Cat adalah sebuah bahan yang digunakan untuk mewarnai dan 

memperindah Alat sangrai biji kopi serta menghindari korosi pada 

plat baja maupun rangka yang dimana mudah mengalami korosi 

yang cukup tinggi, cat yang digunakan memiliki warna biru. 

 

  

 

Gambar 3.16. Cat Besi  

 

 

3.4  Prosedur Pembuatan  

 

Pembuatan alat sangrai biji kopi dengan penggerak motor listrik di mulai 

dengan membuat kerangka utama pada alat sangrai biji kopi di lokasi rumah 

rizki agung laksono Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 
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Selatan dengan tujuan karena alat yang digunakan memenuhi kebutuhan dalam 

membuat alat sangrai biji kopi, agar didapatkan hasil yang maksimal.  

 

3.4.1 Tahap Pembuatan Alat Sangrai  

Pada pembuatan alat sangrai biji kopi bahan atau material yang digunakan 

adalah besi hollow ukuran 35x35x1,6 mm, plat besi dengan ketebalan 3 

mm, bearing duduk atau gantung dengan diameter dalam 20 mm Gear dan 

rantai, baut, mur, plat stainless ketebalan 0,5 mm, poros drum diameter 20 

mm, cat berwarna biru. Dengan ukuran yang telah ditentukan maka 

langkah-langkah atau prosedur pembuatannya adalah sebagai berikut:  

1. Menyiapkan alat dan bahan.  

2. Menyiapkan alat pelindungan diri seperti sarung tangan las, kaca 

mata, topeng las, masker wajah baju dan celana safety panjang tahan 

terhadap panas. 

3. Memotong besi hollow dengan panjang yang telah ditentukan, dan 

pemotongan menggunakan mesin gerinda tangan.  

4. Menyambungkan sisi-sisi besi hollow dengan menngunakan las 

listrik atau disebut las SMAW.  

5. Merapikan dan membersihkan hasil lasan menggunakan gerinda 

tangan.  

6. Memotong plat besi dengan panjang dan lebar yang telah ditentukan 

7. Membentuk plat besi menjadi lingkaran untuk membuat tabung 

untuk sebagai drum sangrai biji kopi. 

8. Menyambungkan besi hollow pada plat besi dengan menggunakan 

baut dan mur. Dimana telah dilakukan pemotongan membentuk 

pintu serta lubang masukan biji kopi dan lubang kecil tempat 

pemasangan alat temperatur suhu yang masuk di dalam tabung. 

9. Merakit semua komponen pada rangka alat sangrai seperti plat baja 

yang telah dibentuk pintu masuk dan keluaran biji kopi, bearing 

gantung, poros drum, rantai dan gear, motor listrik, plat baja yang 
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sudah dibentuk menjadi tabung, serta temperatur suhu dan box 

kelistrikan.  

10. Membuat sirip dan jari-jari di dalam tabung menggunakan bahan 

material plat besi dengan ketebalan 2 mm sebagai pengaduk maupun 

pendorong biji kopi ketika akan dikeluarkan. 

11. Melubangi bagian plat besi yang akan digunakan untuk proses 

menyambung pada rangka dengan mur dan baut menggunakan bor 

tangan.   

12. Menyambungkan plat stainless ketebalan 0,5 mm dan juga pintu plat 

baja dengan menggunakan paku rivet.  

13. Menyiapkan mur dan baut dengan ukuran dan Panjang yang telah 

disesuaikan guna menyambungkan komponen – komponen rangka 

alat sangrai. 

14. Melakukan pemasangan satu persatu pada setiap komponen yang 

telah disiapkan menngunakan mur dan baut.  

15. Melakukan pengujian terhadap motor listrik atau dinamo jenis 

dynamo arus DC apakah sudah bekerja dengan baik atau masih ada 

yang perlu diperbaiki.  

16. Melepaskan semua bagian komponen dari rangka apabila semua 

sudah sesuai yang diinginkan.  

17. Mengamplas bagian rangka hingga halus agar karat dan kotoran 

yang menempel bersih agar memudahkan saat proses pengecatan 

dan cat dapat tahan lama.  

18. Mengecat bagian rangka dengan menggunakan kuas serabut dan cat 

berwarna biru.  

19. Memasang kembali semua komponen pada rangka yang telah 

dilakukan proses pengecatan.  

3.4.2 Tahapan pembuatan rangka atau frame  

Tahap pembutan alat sangrai biji kopi ialah mempersiapkan bahan yang 

digunakan dalam pembuatan rangka alat sangrai adalah besi hollow. 
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Ukuran yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin dapat dilihat 

pada langkah langkah pembuatan rangkanya adalah sebagai berikut:  

1. Menyiapkan alat pelindung diri.  

2. Menyiapkan besi hollow yang akan digunakan untuk membuat 

rangka dengan ukuran 35x35x1,6 mm.   

3. Menyiapkan mesin gerinda untuk memotong besi hollow agar rata 

dan rapih.  

4. Memotong besi hollow menggunakan siku sesuai dengan ukuran 

yang telah ditentukan dan menggaris besi menggunakan spidol.  

5. Menyiapkan mesin las dan elektroda kawat untuk mengelas besi 

hollow agar menjadi rangka sesuai yang diinginkan.  

6. Melakukan pengelasan besi hollow agar menjadi bagian atas rangka 

mesin dengan tinggi 40 cm dan lebar dalam 40 cm luar 47 cm dan 

Panjang 80 cm.  

7. Melakukan pengelasan pada besi hollow agar menjadi bagian kaki-

kaki rangka.  

8. Melakukan pengelasan dibagian kaki-kaki agar memiliki sanggahan.  

9. Melakukan pengelasan pada bagian besi hollow agar menjadi 

dudukan untuk bearing di rangka mesin.  

10. Melakukan pengelasan besi hollow untuk membuat dudukan motor 

listrik (dynamo) di rangka alat sangrai.  

11. Menghaluskan dan meratakan hasil dari lasan dengan menggunakan 

gerinda tangan.  

12. Mengamplas semua bagian rangka dengan menggunakan gerinda 

dengan mata amplas halus.  

13. Melakukan pengecatan pada semua sisi bagian rangka dengan warna 

biru yang digunakan.  
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3.5 Diagram Alur Pembuatan Alat Sangrai Biji Kopi Dengan Penggerak 

Motor Listrik 

 

Adapun proses pengerjaan tugas akhir ini terlampir di dalam diagram alur 

sebagai berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Diagram Alur Kerja Pelaksanaan Tugas Akhir  

  

Pembuatan Kerangka Alat Sangrai 

Biji Kopi 

Mulai 

Persiapan Alat dan Bahan 

Perakitan Alat Sangrai Biji Kopi 

Pengujian Alat Sangrai Biji 

Kopi 

Selesai 

Perancangan Alat Sangrai 

Biji Kopi 

Pembuatan Laporan 
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5 BAB V 

KESIMPULAN  

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari hasil perancangan dan pembuatan alat sangrai biiji kopi 

dengan penggerak motor listrik yang telah dilakukan, maka dapat simpulan 

bahwa:  

1. Alat sangrai biji kopi mengandalkan daya listrik sebagai penggerak motor 

listrik jenis dynamo pada saat penyangraian biji kopi dilakukan. 

2. Pemanas yang digunakan ialah kompor gas agar citarasa dari hasil sangrai 

biji kopi tidak hilang. 

3. Proses dalam penyangraian biji kopi memakan waktu yang cukup singkat 

dan hasil yang didapat matang secara merata. Penyusunan bagian utama 

alat sangrai biji kopi yaitu pemasangan dynamo motor listrik, pemasangan 

gear dan rantai, pemasangan bearing, pemasangan poros dan tabung serta 

control panel. 
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5.2 Saran 

 

Dari proses pembuatan alat sangrai biji kopi dengan penggerak motor listrik, 

adapun saran-saran penulis serta pembuatan laporan tugas akhir ini antara lain 

sebagai berikut: 

 

1 Mengoptimalkan komponen didalam alat sangrai biji kopi dengan 

menambah pendingin atau airflow agar hasil sangrai biji lebih maksimal 

pada hasilnya. 

2 Memberikan daya battery cadangan agar bisa digunakan ketika listrik PLN 

mati alat tetap bisa digunakan. 

3 Ketika alat tidak digunakan alat sangrai kopi ini diletakan ditempat yang 

aman dari air dan sinar matahari untuk mencegah besi yang berkarat pada 

alat sangrai. 

4 Pada saat pengoprasian alat sangrai kopi agar selalu memperhatikan 

keselamatan dan keamanan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. 
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