
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kopi merupakan salah satu komoditas penting di dalam perdagangan 

dunia yang melibatkan beberapa negara konsumen dan banyak negara produsen 

salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil 

kopi di dunia menjadikan produksi kopi tersebut sebagai sumber devisa, 

pendapatan petani dan penghasil bahan baku industri. Usaha perkebunan kopi di 

Indonesia dilakukan oleh perkebunan besar seperti PTPN maupun swasta dan juga 

dari perkebunan rakyat [Siregar, 2009].  

 

 Pada tahun 2011 luas areal kopi di Indonesia diperkirakan sebesar 

1.254.921 hektar, dimana umumnya diusahkan oleh perkebunan rakyat (95.94%), 

dan sisanya perkebunan negara (1.77%), serta perkebunan swasta (2.29%). 

Ditinjau dari produksi, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brazil dan 

Vietnam [Hanani, 2011]. Keadaan ini terjadi karena produktivitas kopi Indonesia 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam. Rendahnya produktivitas kopi 

Indonesia karena sebagian besar diusahatan oleh perkebunan rakyat, yang 

terkendala dengan keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi yang 

menghasilkan produk kopi dengan kualitas yang kurang baik. Penyebab 

rendahnya kualitas kopi salah satunya adalah pemetikan buah kopi yang terlalu 
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dini (petik hijau) dan penanganan pasca panen yang tidak baik, seperti pada proses 

penjemuran kopi yang dilakukan pada tempat-tempat yang minim sanitasi 

sehingga mudah terkontaminasi berbagai kotoran. Di samping itu, penjemuran 

kopi pasca panen tidak dapat mencapai kadar air maksimum yang diizinkan yakni 

sebesar 12,5%, mengakibatkan biji kopi sering berjamur [Siregar, 2009].  

 

 Pengeringan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penentuan 

kualitas kopi yang dihasilkan untuk dipasarkan kepada konsumen. Proses 

pengeringan bertujuan mengurangi kadar air biji kopi yang semula berkisar 60 - 

65 % menjadi sekitar 12,5 %. Pada kadar air ini, biji kopi  relatif aman untuk 

dikemas dalam karung dan disimpan di dalam gudang pada kondisi lingkungan 

tropis. Proses pengeringan kopi dapat dilakukan dengan cara alami, mekanis dan 

kombinasi keduanya. 

 

              

 
    Keterangan : a. Pengering alami 

  b. Pengering mekanis 

  c. Pengering alami dan mekanis (kombinasi) 

 

 

Gambar 1.1. Jenis pengering kopi. 

 

 Dalam pengeringan yang menggunakan penjemuran secara alami, 

a b c 



3 
 

 

sumber panas yang digunakan adalah panas dari matahari. Pengeringan dengan 

metode alami ini dinilai kurang efektif karena kemungkinan cuaca yang tidak 

dapat dikontrol. Pada cuaca yang tidak terkontrol tersebut pengeringan kopi 

menjadi kurang baik dan berpengaruh pada waktu pengeringan serta penurunan 

kualitas kopi yang dihasilkan. Penurunan kualitas kopi disebabkan oleh 

pengeringan yang tidak higienis pada tempat yang seadanya, juga besar kadar air 

yang tidak terkontrol. Untuk mengatasi kekurangan pengering alami dibuatkanlah 

pengering secara mekanis, salah satunya adalah pengering kopi dengan 

memanfaatkan energi panas bumi (geothermal).  

 

 Energi panas bumi (geothermal) merupakan energi panas yang berasal 

dari panas bumi. Air panas dan uap air (steam) yang dihasilkan dari dalam bumi 

dapat digunakan untuk menghasilkan panas dan energi listrik. Selain itu energi 

panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena sumber 

energi panas bumi  mempunyai dua komposisi yaitu air (hidro) yang dapat diisi 

lagi dari air hujan serta komposisi panas (thermal) yang secara kontinyu 

dihasilkan oleh bagian dalam bumi. Indonesia merupakan negara dengan banyak 

kegiatan vulkanik dari gunung berapi, sehingga membuat Indonesia menghasilkan 

energi panas bumi yang sangat berlimpah pada setiap wilayahnya. Provinsi 

Lampung, yang merupakan salah satu wilayah  di Indonesia, memiliki potensi 

panas bumi yang cukup banyak, seperti pada Ulubelu di Tanggamus 

[Kamah,2001]. 
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 Mesin pengering kopi mekanik panas bumi, dalam prosesnya 

memanfaatkan energi keluaran panas bumi berupa air yang langsung dialirkan 

menuju komponen pegering kopi, yaitu komponen penukar kalor (heat 

exchanger). Pada komponen penukar kalor yang berada pada ruang pengering, air 

panas bumi dialirkan didalam pipa  dan langsung dihembus dengan udara untuk 

memindahkan panas dari air keruangan, sehingga memiliki temperatur ideal 

pengeringan kopi (50
o
C –60

o
C).  

 

 Pengeringan kopi mekanik energi panas bumi ini dapat digunakan untuk 

beban pengeringan yang besar sesuai dengan besar ruang pengering yang 

digunakan. Sebelum pengering kopi panas bumi digunakam dalam skala besar, 

terlebih dahulu dibuatkan model pengering kopi dengan beban pengeringan yang 

kecil sebagai acuan keberhasilan dari mesin pengering kopi panas bumi. 

Pengujian performa model pengering kopi yang jauh dari sumber panas bumi 

memiliki kendala yaitu susahnya akses menuju sumber panas bumi untuk 

melakukan pengujian. Untuk mengatasi kendala dalam pengujian model 

pengering kopi panas bumi, dibuatkan sumber energi dengan karakteristik yang 

menyerupai air panas bumi yaitu pembuatan boiler. 

 

 Boiler merupakan mesin penukar kalor yang mampu menaikan 

temperatur air hingga nilai tertentu dan dapat merubah fase air menjadi uap 

(steam). Pada penelitian ini pembuatan boiler ditujukan untuk menaikan 

temperatur air hingga 100
o
C (air mendidih), yang digunakan sebagai sumber 

energi pengganti pada model pengering kopi panas bumi. Boiler yang digunakan 
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adalah boiler jenis pipa air, dimana air yang mengalir dalam pipa dan gas panas 

berada diluar pipa sedangkan sistem pembakaran bahan bakar yaitu tipe stoker 

yang merupakan sistem pembakaran dengan memasukan bahan bakar padat 

(batubara) pada bed pembakaran yang tetap. Jenis boiler tersebut digunakan 

karena bentuk dan komponen yang tidak begitu kompleks, sehingga dapat 

mempermudah proses fabrikasi. 

 

 

1.2. Tujuan 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah merancang dan merealisasikan 

boiler sebagai pengganti air panas bumi pada pengering kopi mekanis. Sedangkan 

tujuan khusus adalah menetukan unjuk kerja boiler yang berkaitan dengan: 

1. Keseimbangan energi boiler. 

2. Efisiensi boiler. 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk memperudah dalam melakukan pembahasan, penelitian ini dibatasi 

dalam beberapa hal yaitu : 

1.  Pembuatan boiler ini hanya ditujukan untuk menghasilkan fluida (air) 

dengan temperatur keluaran sebesar 100
o
C. 

2. Fase keluaran dari boiler ini berupa cairan yang langsung digunakan 

dalam proses selanjutnya pada mesin pengering kopi mekanis. 

3. Bahan bakar yang digunakan pada penelitian ini adalah batubara jenis 

bituminous. 

4. Metode perancangan yang digunakan pada penelitian ini hanyalah 
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perancangan thermal, yang ditujukan untuk mendapatkan nilai 

perhitungan perpindahan panas pada boiler. 

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Isi dari proposal Tugas Akhir ini terdiri atas beberapa bab dengan 

substansi yang berbeda-beda sebagai berikut : 

1.4.1. Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian yang 

menjelaskan kurangnya kualitas kopi Indonesia yang mayoritas dilakukan dengan 

usaha rakyat dengan biaya dan peralatan sederhana sehingga menghasilkan 

kualitas kopi yang kurang berkualitas. Dan beberapa penyebab penurunan kualitas 

kopi Indonesia dibandingkan dengan Negara yang menghasilkan kopi lain, serta 

menjelaskan kekurangan mesin pengering mekanisn dengan memanfaatkan air 

geothermal yang kurang ketersediannya. Dengan demikian perancangan dan 

pembuatan boiler sebagai pengganti air geothermal merupakan tujuan umum dari 

penelitian ini. Untuk lebih memfokuskan dalam melakukan penelitian 

danpembahasan pada penelitian, penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal yang 

terdapat pada batasan masalah. 

1.4.2. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan referensi yang menunjang dalam melakukan 

penelitian ini, dimana subbab pertama pada bab ini menerangkan tentang kopi dan 

segala jenis kopi yang diproduksi di Indonesia termasuk proses pengerjaan buah 

kopi hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Pada subbab selanjutnya 

menjelaskan tentang beberapa factor yang dapat meningkatkan kualitas kopi, 
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termasuk di dalamnya dijelaskan secara rinci tentang pengeringan kopi 

denganbeberapa metode yang digunakan untuk mengeringkan kopi. Pada subbab 

selanjutnya menerangkan tentang komponen-komponen pada mesin pengering 

kopi mekanis termasuk di dalamnya penjelasan tentang boiler dan segala 

komponen yang digunakan pada penelitian ini serta dijelaskan pada subbab 

selanjutnya adalah beberapa persamaan yang digunakan dalam perancangan boiler 

pada penelitian ini untuk dapat mempermudah dan memperjelas dalam 

pengambilan deta pada penelitian ini. 

1.4.3. Bab III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menerangkan tentang tempat dan waktu dalam melakukan 

penelitian. Kemudian terdapat penjelasan rinci mengenai metode penelitianseperti, 

teknis merancang setiap perangkat pada boiler, teknik mewujudkan rancangan ke 

produk jadi, dan cara meng-install semua perangkat yang telah dibuat. 

Selanjutnya terdapat subbab yang menerangkan tentang metode pengambilan data 

akan dilakukan dalam penelitian ini. 

1.4.4. Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menerangkan tentang hasil penelitian berupa data yang 

dilakukan dalam penelitian ini seperti laju konsumsi bahan bakar, dan rentan 

waktu yang dibutuhkan boiler dalam menghasilkan fluida bertemperatur ideal 

pada proses pengerjaan selanjutnya, serta menganalisa fenomena yang terjadi 

pada boiler. 

1.4.5. Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan intisari terhadap semua analisa data percobaan, 

termasuk saran yang berisi uraian informasi. 


