
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Tanaman Kopi 

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama 

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Kopi berasal 

dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, kopi sendiri baru 

dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar 

daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab (Rahardjo, 2012). 

 
Gambar 2.1 Buah kopi 

 
(Yusnan, 2012) 

 

Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan 

berenergi. Pertama kali 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 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Etiopia
http://id.wikipedia.org/wiki/Benua
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/1000_SM
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dari 400 ribu ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, 

kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu 

empedu, dan berbagai penyakit jantung (Danarti dan Najayati, 2004).  

 

2.2 Jenis-Jenis Kopi  

Varietas kopi merujuk kepada subspesies kopi. Biji kopi dari dua tempat yang 

berbeda biasanya juga memiliki karakter yang berbeda, baik dari aroma (dari 

aroma jeruk sampai aroma tanah), kandungan kafein, rasa dan tingkat keasaman. 

Ciri-ciri ini tergantung pada tempat tumbuhan kopi itu tumbuh, proses produksi 

dan perbedaan genetika subspesies kopi. Terdapat dua jenis kopi yang telah 

dibudidayakan di provinsi Lampung yakni kopi arabika dan kopi robusta 

(Cahyono, 2012). 

2.2.1 Kopi arabika 

Kopi arabika masuk ke Indonesia pada tahun 1696 yang dibawa oleh 

perusahaan dagang Dutch East India Co. dari Ceylo (Yahmadi, 2007). Kopi 

arabika merupakan kopi yang paling banyak dikembangkan di dunia 

maupun di Indonesia khususnya. Kopi ini ditanam pada dataran tinggi yang 

memiliki iklim kering sekitar 1350-1850 meter dari permukaan laut. 

Sedangkan di Indonesia sendiri kopi ini dapat tumbuh subur di daerah tinggi 

sampai ketinggian 1200 meter diatas permukaan laut. Jenis kopi ini 

cenderung tidak tahan serangan penyakit karat daun (Hemileia vastatrix), 

namun kopi ini memiliki tingkat aroma dan rasa yang kuat (Cahyono, 

2012). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
http://id.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_empedu
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_empedu
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_jantung
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2.2.2 Kopi robusta 

Kopi robusta atau yang disebut dengan Coffea canephora, pada awalnya 

hanya dikenal sebagai semak atau tanaman liar yang mampu tumbuh hingga 

beberapa meter tingginya. Hingga akhirnya kopi robusta pertama kali 

ditemukan di Kongo pada tahun 1898 oleh Emil Laurent. Namun terlepas dari 

itu ada yang menyatakan jenis kopi robusta ini telah ditemukan lebih dahulu 

oleh dua orang pengembara Inggris bernama Richard dan John Speake pada 

tahun 1862 (Yahmadi, 2007). 

 

 
Gambar 2.2 Buah kopi robusta 

 
(Yahmadi, 2007) 

 

Kopi robusta banyak dibudidayakan di Afrika dan Asia. Kopi robusta dapat 

dikatakan sebagai kopi kelas 2, karena rasanya yang lebih pahit, sedikit asam, 

dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Selain itu, 

cakupan daerah tumbuh kopi robusta lebih luas dari pada kopi arabika yang 

harus ditumbuhkan pada ketinggian tertentu. Kopi ini dapat ditumbuhkan di 

dataran rendah sampai ketinggian 1.000 meter diatas permuakaan laut. kopi 

jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini 

menjadikan kopi robusta lebih murah (Cahyono, 2012). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kongo
http://id.wikipedia.org/wiki/1898
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hama
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
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2.3 SNI (Standar Nasional Indonesia) Kopi 

Buah kopi setelah dibuang kulit, daging buah serta kulit tanduknya menghasilkan 

kopi beras. Kopi  beras yaitu kopi biji kering berwarna seperti telur asin dan 

biasanya dijual atau diekspor. Secara umum kopi beras mengandung air, gula, 

lemak, selulosa, kafein, dan abu.  

Sejak tahun 1990, standar mutu kopi di Indonesia telah diterapkan berdasarkan 

system nilai cacatnya yang mengacu pada SNI 01 – 2907 – 2008. Standar mutu 

sangat penting untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam pengawasan mutu kopi. 

Berikut tabel spesifikasi persyaratan mutu biji kopi bedasarkan SNI 01-2907-

2008.   

Tabel 2.1 Spesifikasi persyaratan mutu biji kopi 

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. Kadar air (b/b) % Maksimal 12 

2. Kadar kotoran % Maksimal 0.5 

3. Serangga hidup - Bebas 

4. Biji berbau busuk dan ada 

kapang 
- 

Bebas 

5. Biji berukuran besar, tidak lolos 

ayakan lubang bulat ukuran 

diameter 7.5 mm (b/b) 

% 

Maksimal lolos 2.5 

6. Biji ukuran sedang lolos lubang 

ukuran diameter 6.5 mm (b/b) 
% 

Maksimal lolos 2.5 

7. Biji ukuran kecil lolos ayakan 

lubang bulat ukuran diameter 6.5 

m, tidak lolos ayakan lubang 

bulat ukuran diameter 5.5 mm 

(b/b) 

% 

Maksimal lolos 2.5 

 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI). 2008. Biji Kopi. SNI 01-2907-2008. 
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2.4 Proses Pengolahan Kopi 

Rahardjo (2012) menyatakan bahwa, kopi yang sudah dipetik harus segera diolah 

lebih lanjut dan tidak boleh dibiarkan begitu saja selama lebih dari 12 sampai 20 

jam. Bila kopi tidak segera diolah dalam jangka waktu tersebut maka kopi akan 

mengalami fermentasi dan proses kimia lainnya yang bisa menurunkan mutu dari 

kopi tersebut. Apabila terpaksa belum diolah, maka kopi harus direndam terlebih 

dahulu dalam air bersih yang mengalir. Menurut Ciptadi dan Nasution (1985), 

proses pengolahan kopi dibagi menjadi dua yaitu proses olah kering (dry process) 

dan proses olah basah (wet process).  

 

2.4.1  Pengolahan cara kering 

Menurut Ciptadi dan Nasution (1985), metode pengolahan cara kering cocok 

untuk pengolahan ditingkat petani dengan lahan yang tidak luas atau 

kapasitas olahan yang kecil. Untuk perkebunan besar pengolahan kopi cara 

kering hanya khusus untuk kopi buah yang berwarna hijau, kopi yang 

mengambang, dan kopi yang terserang bubuk. Perbedaan mengenai cara 

pengolahan yang dilakukan oleh petani dan yang dilakukan oleh perkebunan-

perkebunan menyebabkan perbedaan mutu kopi yang dihasilkan. 

Para petani kopi umumnya hanya mengenal cara pengolahan kering. Prinsip 

pengolahan ini adalah buah kopi yang sudah dipetik lalu dikeringkan dengan 

panas matahari sampai buahnya menjadi kering, selama 14 sampai 20 hari. 

Kopi yang telah dikeringkan dapat disimpan sebagai kopi glondongan dan 

sebelum dijual kopi tersebut ditumbuk atau dikupas dengan huller untuk 

menghilangkan kulit tanduk dan kulit arinya (Rahardjo, 2012). 
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Adapun secara berurutan tahapan pengolahan kopi cara kering dapat dilihat 

pada skema berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Alur proses pengolahan kopi secara kering (dry process) 

(Ciptadi dan Nasution, 1985) 

 

Menurut Ciptadi dan Nasution (1985) bedasarkan gambar 2.3, alur proses 

pengolahan kopi secara kering atau dry process melalui beberapa proses 

berikut ini: 

1. Sortasi buah 

Sortasi buah kopi sebetulnya sudah dimulai dilakukan sejak pemetikan, 

tetapi harus diulangi pada waktu pengolahan. Sortasi pada awal 

pengolahan ini dilakukan setelah kopi datang dari kebun. Kopi bewarna 

hijau, hampa, dan terserang bubuk disatukan, sedangkan yang bewarna 

merah dipisahkan. Tingkat kematangan buah yang dapat dicirikan dengan 

warna kulit buah akan mempengaruhi kualitas biji kopi yang dihasilkan. 

Buah kopi yang dipetik saat matang akan menghasilkan kualitas biji kopi 

Panen  

Sortasi Buah 

Pengeringan 

Pengemasan dan penyimpanan 

Sortasi Biji Kering 

Pengupasan kopi 
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yang lebih baik daripada kopi yang belum masak atau lewat masak.  Cara 

pemisahan buah kopi yaitu bedasarkan berat jenis, dengan perendaman 

buah kopi dengan air di dalam bak. Pada perendaman tersebut buah kopi 

yang masih muda dan terserang bubuk akan mengapung, sebaliknya buah 

yang sudah tua akan tenggelam. Setelah ditiriskan kemudian dilakukan 

pengeringan. Di tingkat petani, karena kebutuhan ekonomi kadang-kadang 

tidak dilakukan sortasi lebih dahulu, melainkan semua buah kopi hasil 

pemetikan langsung dikeringkan dengan penjemuran. 

2. Pengeringan  

Kopi yang sudah dipetik dan disortasi harus sesegera mungkin dikeringkan 

agar tidak mengalami proses kimia yang bisa menurunkan mutu. Kopi 

dikatakan kering apabila waktu diaduk terdengar bunyi gemerisik. 

Beberapa petani mempunyai kebiasaan merebus kopi gelondong lalu 

dikupas kulitnya, kemudian dikeringkan. Kebiasaan merebus kopi 

gelondong lalu dikupas kulit  harus dihindari karena dapat merusak 

kandungan zat kimia dalam biji kopi sehingga menurunkan mutu. Apabila 

udara tidak cerah pengeringan dapat menggunakan alat pengering 

mekanis. Pengeringan memerlukan waktu 2-3 minggu dengan cara 

dijemur. 

3. Pengupasan kulit (hulling) 

Pengupasan kulit atau hulling pada pengolahan kering bertujuan untuk 

memisahkan biji kopi dari kulit buah, kulit tanduk dan kulit arinya. 

Hulling dilakukan dengan menggunakan  mesin pengupas (huller).  
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4. Sortasi biji kering 

Tujuan sortasi untuk membersihkan biji kopi dari kotoran dan benda asing 

seperti tanah, debu, ranting, kerikil, serangga, dan sortasi bedasarkan 

ukuran. Biji kecil berukuran 8 mesh biji tidak lolos ayakan dengan ukuran 

3 x 3mm sedangkan biji dengan ukuran besar  yaitu 3,5 mesh biji tidak 

lolos ayakan ukuran 5,6 x 5,6 mm. Sortasi ini biasanya dilakukan oleh 

reprocessor dan eksportir  untuk mendapatkan kopi yang memenuhi 

syarat mutu. Sortasi dapat dilakukan dengan mesin Catador, dengan 

pemisahannya bedasarkan sfesifikasi grafiti dan trommol zeaf bedasarkan 

ukuran biji. 

 

2.4.2  Pengolahan cara  basah  

Ciptadi dan Nasution (1985) menyatakan bahwa untuk pengolahan basah, 

buah kopi yang sudah dipetik selanjutnya dimasukan kedalam pulper untuk 

melepaskan kulit buahnya. Dari mesin pulper buah yang sudah terlepas 

kulitnya kemudian dibiarkan ke bak dan direndam selama beberapa hari 

untuk fermentasi. Setelah direndam buah kopi lalu dicuci bersih dan akhinya 

dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan dijemur dipanas matahari atau 

dengan menggunakan mesin pengering. Kemudian dimasukan ke mesin 

huller atau ditumbuk untuk menghilangkan kulit tanduknya, akhirnya 

dilakukan sortasi. 

Perbedaan mengenai cara pengolahan kopi yang dilakukan oleh petani 

(tradisional) dan yang dilakukan oleh perkebunan (modern) menyebabkan 

terjadinya perbedaan mutu kopi yang dihasilkan. Biasanya pengolahan secara 
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basah hanya digunakan untuk mengolah kopi yang baik atau bewarna merah 

(Rahardjo, 2012). Adapun secara berurutan tahapan pengolahan kopi cara 

basah dapat dilihat pada skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Alur proses pengolahan kopi secara basah (wet process) 

(Ciptadi dan Nasution, 1985) 

 

Menurut Ciptadi dan Nasution (1985) bedasarkan gambar 2.4 alur proses 

pengolahan kopi secara basah atau wet process melalui beberapa proses 

berikut ini: 

1. Sortasi buah 

Sortasi buah dimaksudkan untuk memisahkan kopi merah yang berbiji dan 

sehat dengan kopi yang hampa dan terserang bubuk. Cara pemisahan buah 

kopi yaitu bedasarkan berat jenis, dengan perendaman buah kopi dengan 

air di dalam bak. Pada perendaman tersebut buah kopi yang masih muda 

dan terserang bubuk akan mengapung, sebaliknya buah yang sudah tua 

Panen Pilih 

Sortasi Buah 

Pengupasan kulit buah merah (pulper) 

Fermentasi 

Pencucian 

 

Pengeringan 

Pengemasan dan penyimpanan 

Sortasi Biji Kering 

Pengupasan kulit kopi (huller) 
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akan tenggelam. Buah kopi yang tenggelam selanjutnya disalurkan ke 

mesin pulper, sedangkan buah kopi yang terapung akan diolah secara 

kering. 

2. Pengupasan kulit buah 

Pengupasan kulit buah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin 

pengupas kulit buah (pulper).  Dengan cara air dialirkan kedalam silinder 

bersamaan dengan buah yang akan dikupas. Sebaiknya buah kopi 

dipisahkan atas dasar ukuran sebelum dikupas.   

3. Fermentasi 

Proses fermentasi bertujuan untuk melepaskan daging buah berlendir yang 

masih melekat pada kulit tanduk dan pada proses pencucian akan mudah 

terlepas, sehingga mempermudah proses pengeringan. Untuk proses 

fermentasinya yaitu dilakukan secara kering dan basah. 

a. Fermentasi kering  

fermentasi kering dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, biji kopi 

digundukan dalam bentuk gunungan kecil (kerucut) atau dapat langsung 

dikeringkan. Untuk cara yang pertama, setelah pencucian terlebih 

dahulu kopi digundukan atau ditumpuk dalam bentuk gunungan kecil 

(kerucut) yang ditutup karung goni. Di dalam gundukan itu segera 

terjadi proses fermentasi alami. Agar proses fermentasi berlangsung 

secara merata, maka perlu dilakukan pengadukan dan pengundukan 

kembali sampai proses fermentasi dianggap selesai yaitu bila lapisan 

lendir mudah terlepas. 
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Cara yang kedua yaitu, setelah melalui pencucian terlebih dahulu, biji 

kopi dapat langsung dikeringkan dengan tujuan untuk menghilangkan 

lendir yang melekat pada biji kopi tersebut. Proses pengeringan 

dilakukan dengan temperatur 50 – 55
◦
C sampai kadar air mencapai 

40%. Setelah itu dilanjutkan dengan mencuci kembali biji kopi tersebut. 

b. Fermentasi basah  

setelah biji tersebut melewati proses pencucian pendahuluan segera 

ditimbun dan direndam dalam bak fermentasi. Bak fermentasi ini 

terbuat dari bak plester semen dengan alas miring. Ditengah-tengah 

dasar dibuat saluran dan ditutup dengan plat yang berlubang-lubang. 

Perendaman dilakukan selama 12 jam dan setiap 3 jam airnya diganti. 

Selama proses fermentasi dengan bantuan kegiatan jasad renik, terjadi 

pemecahan komponen lapisan lendir tersebut, maka akan terlepas dari 

permukaan kulit tanduk biji kopi. 

4. Pencucian 

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan lapisan sisa lendir dan kotoran 

lainnya yang masih tertinggal setelah fermentasi atau setelah keluar dari 

mesin pulper.  Untuk kapasitas kecil,  pencucian dikerjakan secara manual 

di dalam bak atau ember, sedangkan kapasitas besar perlu dibantu mesin 

pencuci agar pencucian lebih cepat. 

5. Pengeringan 

Kopi yang sudah dicuci selanjutnya akan dikeringkan dengan tujuan 

menurunkan kadr air menjadi 12%. Dengan kadar air tersebut, kopi tidak 

akan mudah pecah saat dilakukan hulling. Pengeringan pada proses biji 
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semi basah mengacu kepada cara pengeringan secara basah. Sedangkan 

untuk pengeringan biji kopi labu (biji kopi yang masih ada lendir), 

dilakukan dua tahap sebagai berikut : 

a. Pengeringan awal 

proses pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran selama 1-2 hari 

sampai kadar air mencapai sekitar 40 %, dengan tebal lapisan kopi 

kurang dari 3 cm dengan alas dari terpal atau lantai semen. Setelah 

kadar air mencapai 40 % biji kopi dikupas kulitnya sehingga diperoleh 

biji kopi beras. 

b. Pengeringan lanjutan 

proses pengeringan dilakukan dalam bentuk biji kopi beras sampai 

kadar air 12 % (untuk olah basah). 

 

6. Pengupasan kulit kopi  

Pengupasan kulit tanduk pada kondisi biji kopi yang masih relatif basah 

(kopi labu) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas 

(huller). Agar kulit tanduk dapat dikupas maka kondisi kulit harus cukup 

kering walaupun kondisi biji yang ada didalamnya masih basah. 

Pengupasan dimaksudkan untuk memisahkan biji kopi dari kulit tanduk.  

7. Sortasi biji  

Sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukuran, cacat 

biji dan benda asing. Sortasi ukuran dapat dilakukan dengan ayakan 

mekanis maupun dengan manual. Cara sortasi biji yaitu dengan 

memisahkan biji-biji kopi cacat agar diperoleh massa biji dengan nilai 

cacat sesuai dengan ketentuan SNI 01-2907-2008. 
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2.5  Metode Pengeringan Kopi 

Kombinasi suhu dan lama pemanasan selama proses pengeringan pada 

komoditi biji-bijian dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan biji. 

Suhu udara, kelembaban relatif udara, aliran udara, kadar air awal bahan dan 

kadar akhir bahan merupakan faktor yang mempengaruhi waktu atau lama 

pegeringan (Brooker dan Hall, 1974). Menurut Aak (1980), metode pengeringan 

kopi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

1. Pengeringan dengan sinar matahari, dengan cara semua biji kopi diletakkan 

dilantai penjemuran secara merata. 

2. Pengeringan dengan menggunakan mesin pengering (buatan), dimana pada 

mesin pengering tersebut terdiri atas tromol besi dengan 

dindingnya berlubang – lubang kecil. 

3. Kombinasi cara alami dengan buatan. 

2.5.1 Pengeringan alami 

Danarti dan Najayati (2004) menyatakan bahwa, pengeringan secara alami 

yaitu dengan penjemuran menggunakan matahari. Pengeringan secara 

alami hanya dilakukan pada musim kemarau, karena pengeringan ini 

tegantung dari cuaca. Apabila cuaca tidak baik mengakibatkan kopi cacat, 

bejamur dan berbau apek. Proses pengolahan kopi secara pengeringan 

alami dibagi menjadi dua, yaitu dengan proses olah basah dan kering. 

Untuk proses olah kering pengeringan biji kopi untuk mencapai kadar air 

12% yaitu tergantung dengan cuaca, pada waktu cuaca cerah pengeringan 

dilakukan selama 2 sampai apabila cuaca mendung bahkan sampai 3 
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minggu. Sedangkan dengan proses olah basah pengeringan biji kopi untuk 

mencapai kadar air 12% biasanya antara 4 sampai 7 hari, hal ini juga 

bergantung pada cuaca saat penjemuran. Menurut Aak (1980), Sistem 

pengeringan alami dilakukan dengan cara mula-mula kopi dihamparkan 

dilantai penjemur dengan ketebalan sekitar 4 cm. Setiap 1-2 jam hamparan 

kopi dibolak-balik dengan alat menyerupai garu yang terbuat dari bambu agar 

kopi cepat kering dan merata. Semakin cepat kering maka mutu kopi semakin 

baik, karena frementasi cepat berakhir. 

Menurut Hasan (2009) pada pengeringan alami, panas yang dipancarkan oleh 

matahari sebagian banyak yang hilang pada saat melalui atmosfir dan 

kehilangan itu tergantung dari cuaca. Hanya sekitar 45% sinar sampai di bumi 

dan kehilangan panas tersebut bisa karena radiasi dan perbedaan elevasi yang 

satu dengan yang lain. Dari 45% ini hanya sekitar 7 – 13% yang dapat 

dipakai untuk pengeringan kopi basah, karena efisiensi yang rendah maka 

untuk pengeringan dengan cara penjemuran diperlukan tempat yang luas. 

2.5.2 Pengeringan buatan 

Sistem pngeringan secara buatan dilakukan dengan alat pengering yang 

membutuhkan waktu lebih singkat di bandingkan dengan cara alami. Alat 

pengering yang dilakukan pada perkebunan besar adalah mesin pengering 

otomatis dan rumah pengering (tungku). Prinsip pengeringan mekanis ini 

adalah pemanasan kopi melalui udara atau uap panas di dalam ruang tertutup. 

Selama menggunakan otomatis tidak perlu pengadukan sedangkan dengan 

pengering tungku harus dilakukan pengadukan (Aak, 1980). 
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Menurut Rahardjo (2012) pada perkebunan, pengeringan kopi lebih banyak 

dilakukan menggunakan mesin pengering dengan alasan utamanya adalah: 

1. Dengan naiknya ongkos buruh, maka biaya relatif lebih kecil karena 

perlu tenaga kerja lebih sedikit dari pada penjemuran. 

2. Pemakaian mesin pengering tidak tergantung dari cuaca  sehingga lebih 

cepat pengeringannya. 

3. Effiseinsi panas yang lebih tinggi dari pada pemakaian sinar matahari 

atau cara dijemur. 

Dalam proses pengeringan biji kopi, uap yang terkandung dalam biji kopi 

tidak langsung keluar saat biji kopi dimasukan keruangan pengering. Proses 

penguapan berlangsung saat temperatur yang diinginkan tercapai yaitu 50°C. 

Jika temperatur ruangan semakin tinggi maka kadar biji kopi akan cepat 

kering tetapi kualitas kopi yang dihasilkan kurang baik. 

2.5.3 Pengeringan kombinasi alami dan buatan 

Pengeringan kombinasi alami dan buatan dilakukan dengan cara 

menjemur kopi diterik matahari hingga kadar air mencapai 40%. 

Kemudian kopi dikeringkan lagi secara buatan sampai kadar air mencapai 

12%. Alat pengering yang digunakan ialah mesin pengering otomatis 

ataupun dengan rumah (tungku) pengering. Prinsip kerja kedua alat hampir 

sama yaitu pemanasan kopi dengan uap atau udara di dalam ruang tertutup 

(Aak, 1980). 
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2.6 Otomasi 

Otomasi adalah proses yang secara otomatis mengontrol operasi dan perlengkapan 

sistem dengan perlengkapan mekanik atau elektronika yang dapat mengganti 

manusia dalam mengamati dan mengambil keputusan. Ide dasar otomasi ini yaitu 

penggunaan elektrik atau mekanik untuk menjalankan mesin atau alat tertentu 

disertai otak yang mengendalikan mesin atau alat tersebut sehingga produktifitas 

meningkat dan biaya produksi menurun.  

Otomasi memiliki tujuan memberikan kemudahan, meningkatkan efektifitas kerja 

sistem dan meningkatkan jaminan keselamatan kepada para operator. Sistem yang 

dirancang untuk melakukan empat fungsi pengendalian yaitu mengatur, 

membandingkan, menghitung dan mengkoreksi. Perbedaan yang ada yaitu pada 

pengoperasian sistem, dimana sistem pengendalian otomatis tidak lagi dikerjakan 

oleh operator, tetapi sepenuhnya dikerjakan oleh sebuah kontrol (Martinus, 2012). 

 

                   Sistem 

     INPUT                          OUPUT 

         R(s)                                            C(s) 

Gambar 2.5 Diagram blok sistem kontrol 

(Martinus, 2012) 

 

Diagram (gambar 2.5) menunjukan diagram model matematis suatu sistem. 

R(s)  = transformasi Laplace dari input 

C(s)  = transformasi Laplace dari output 

G(s) = transformasi Laplace dari hubungan input dan output dari sistem. 

 

 

G(s) 
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2.6.1 Penggunaan sistem otomasi 

Ada beberapa alasan dalam  penggunaan sistem otomasi antara lain sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan produktifitas perusahaan  

Peningkatan produktifitas ini ditandai dengan lebih besarnya output per 

jam-orang apabila sistem otomasi manufaktur diterapkan. 

2. Tingginya biaya tenaga kerja 

Kecenderungan meningkatnya biaya kerja di dunia industri  mendorong 

pengusaha  untuk menginvestasikan fasilitas otomasi yang relatif  mahal. 

Sistem otomasi dapat meningkatkan laju produksi menyebabkan harga 

perproduk lebih rendah. 

3. Kurangnya tenaga kerja untuk kemampuan tertentu 

Ini  juga akibat dari industri pelayanan sehingga semakin sulit untuk 

mendapatkan tenaga kerja dengan skill tertentu. Dengan sistem otomasi 

manufaktur, jumlah dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk berkualitas lebih rendah. 

4. Tenaga kerja cenderung berpindah ke sektor pelayanan.  

Kecenderungan di negara maju khususnya Amerika Serikat, di mana 

tenaga kerja lebih menyukai sektor pelayanan. 

5. Keamanan 

Dengan otomasi manufaktur pekerjaan lebih aman, artinya keamanan 

akibat kecelakaan kerja saat operasi produksi ataupun perpindahan 

operator pada saat produksi lebih terjamin. 
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MASUKAN 

6. Tingginya harga bahan baku 

Mahalnya harga bahan baku sebagai input produksi, membutuhkan 

efisiensi pemakaian bahan baku. Dengan otomasi manufaktur dapat 

mengurangi bahan baku yang terbuang. 

7. Meningkatkan kualitas produk. 

Otomasi tidak hanya dapat menghasilkan produk pada laju yang lebih 

cepat, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas produk dibandingkan 

dengan menggunakan metode manual. 

 

2.6.2 Konfigurasi pengendalian 

Ada tiga tipe konfigurasi pengendalian, antara lain sebagai berikut: 

1. Feedback control configuration 

Konfigurasi ini mengukur secara langsung variabel yang dikendalikan 

untuk mengatur harga variabel yang dimanipulasi. Tujuan pengendalian ini 

yaitu mempertahankan variabel kendali pada level yang diinginkan. Pada 

pengaturan tetutup, aksi pengendalian dipengaruhi oleh sinyal kesalahan 

penggerak (selisih antara sinyal referensi dengan sinyal umpan balik). 

Sistem pengaturan kalang tertutup melibatkan umpan balik negatif. Secara 

umum, diagram blok sistem pengaaturan ini dapat dilihat pada gambar 2.6.  

 

 

 

             

Gambar 2.6 Diagram blok pengendali  feedback 

(Martinus, 2012) 

KELUARAN 
PENGENDALI 

FEED BACK 

PROSES 
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Keluaran 

2. Feedforward control configuration 

Konfigurasi sistem pengendali feedforward memanfaatkan pengukuran 

langsung pada disturbance untuk mengatur harga variabel yang akan 

dimanipulasi. Tujuan pengendalian adalah mempertahankan variabel 

output yang dikendalikan pada nilai yang diharapkan. 

3. Inferential Control Configuration 

Konfigurasi sistem pengendali inferential memanfaatkan data hasil 

pengukuran output sekunder (secondary measurement) untuk mengatur 

harga variabel yang akan dimanipulasi. Hal ini dilakukan karena variabel 

output yang akan dikendalikan tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan 

pengendalian ini adalah mempertahankan variabel unmeasured output 

tersebut pada harga yang ditetapkan pada set point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Blok diagram I/O untuk konfigurasi sistem inferential 

(Martinus,  2012) 

 

 

 

Kontrol  

SENSOR 

Aktuator 

Sistem  

Aktuator 

SENSOR 
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2.7  Mikrokontroler 

2.7.1 Pengertian mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah salah satu bagian dasar dari suatu sistem komputer. 

Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer 

pribadi dan komputer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen – 

elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan 

output spesifik berdasarkan input yang diterima dan program yang 

dikerjakan.  

Seperti umumnya komputer, mikrokontroler adalah alat yang mengerjakan 

instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan 

utama dari suatu sistem terkomputerisasi adalah program itu sendiri yang 

dibuat oleh seorang programmer. Program ini menginstruksikan komputer 

untuk melakukan jalinan yang panjang dari aksi – aksi sederhana untuk 

melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan oleh programmer 

(Sutanto, 2005). 

 

2.7.2 Arduino uno 

Arduino uno adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328 (datasheet). Arduino uno mempunyai 14 pin digital input/output, 

6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah 

power jack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset. Arduino uno 

memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah 

menghubungkannya ke sebuah komputer dengan kabel USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau baterai.  

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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Gambar 2.8 Arduino uno 

 
(Foto, Ahmad Yonanda) 

 
 

Arduino uno berbeda dari semua board Arduino sebelumnya, Arduino uno 

tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur 

Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) diprogram sebagai sebuah 

pengubah USB ke serial. Revisi 2 dari board Arduino uno mempunyai sebuah 

resistor yang menarik garis 8U2 HWB ke ground, yang lebih mudah untuk 

diletakkan ke dalam DFU mode (Romano, 2012). 

 

2.8  Sensor   

Sutanto (2005) menjelaskan bahwa, sensor adalah suatu alat yang merubah dari 

besaran fisika menjadi besaran listrik. Suhu merupakan suatu besaran, karena 

dapat diukur, dipantau dan dapat digunakan dalam hampir setiap sistem fisik. 

Besaran itu harus dapat diwakili nilainya secara efisien dan akurat agar dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Pada dasarnya ada dua cara untuk mewakili nilai 

besaran tersebut, yaitu secara digital dan analog. 

 

 

http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
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2.8.1 Sensor DHT-21 

Salah satu contoh sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban 

udara adalah sensor DHT-21. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama 

dengan Arduino. Memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur 

kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi disimpan dalam OTP 

program memory, sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu maka 

module ini menyertakan koefisien tersebut dalam kalkulasinya. Teknologi ini 

memastikan keandalan tinggi dan sangat baik stabilitasnya dalam jangka 

panjang. 

 
Gambar 2.9 Sensor DHT-21 

 
(Kalman, 2013) 

 

Pada gambar 2.9 menunjukan sensor DHT-21 memiliki 3 warna kabel yaitu 

warna merah, kuning, dan hitam. Kabel warna merah dihubungkan dengan 

power supply 5 volt, warna hitam dihubungkan ke ground sedangkan warna 

kuning dihubungkan dengan pin input digital Arduino. Sensor ini 

menggunakan kabel-tunggal serial terintegrasi untuk menjadi cepat dan 

mudah untuk digunakan, memiliki daya rendah serta transmisi jarak hingga 

20 meter (Kalman, 2013). 
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2.8.2  Sensor LM-35 

Salah satu komponen yang bisa digunakan untuk mengukur suhu adalah LM-

35DZ. Sensor suhu LM-35 salah satu jenis sensor yang merubah besaran suhu 

ke besaran listrik dalam bentuk tegangan. LM-35 memiliki seri integrated 

circuit (IC) yang mengandung tiga buah pin. Yaitu pin Vs yang dihubungkan 

dengan power 5v, untuk pin Vout dihubungkan dengan arduino sedangkan 

pin GND dihubungkan dengan tegangan negatif atau ground.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Sensor suhu LM-35 

(Foto, Ahmad Yonanda) 

 

 

Bentuk fisik dari sensor suhu LM-35 merupakan chip IC dengan kemasan 

bervariasi, pada umumnya kemasan sensor suhu LM-35 adalah dalam bentuk 

kemasan TO-92 (gambar 2.10). IC LM-35 adalah sensor suhu yang bersifat 

linier dengan perubahan 10mV/°C. Sensor ini dapat mengukur suhu antara     

-55°C sampai dengan +150°C dengan akurasi kurang lebih 0,5°C. Tegangan 

sumber yang diperlukan (Vs) berkisar antara 4 hingga 30V DC. Tegangan 

keluaran bergantung pada tegangan sumber. Sebagai contoh, jika tegangan 

sumber adalah 5V, tegangan keluaran terbesar adalah 5V yang dicapai saat 

suhu sama dengan 100°C (Kadir, 2012). 
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2.9 Aktuator 

Kadir (2012) menyatakan bahwa, aktuator adalah bagian keluaran untuk 

mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Sinyal keluaran 

dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggungjawab pada sinyal kontrol 

melalui elemen kontrol terakhir. Jenis lain dari bagian keluaran digunakan untuk 

mengindikasi status kontrol sistem aktuator adalah elemen yang mengkonversikan 

besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Misalnya kecepatan putaran dan 

merupakan perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan sehingga 

dapat menghasilkan gerakan pada robot untuk meningkatkan tenaga mekanik. 

 

Aktuator dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari kontroler. 

Misalnya pada suatu robot pencari cahaya, jika terdapat cahaya sensor akan 

memberikan informasi kepada kontroler yang kemudian akan memerintahkan 

kepada aktuator untuk bergerak mendekati arah cahaya. Dengan kata lain 

aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol 

sebuah sistem yang biasa digunakan sebagai proses lanjutan dari keluaran suatu 

proses olah data yang dihasilkan oleh suatu sensor atau kontroler.  

Aktuator dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai : 

1. Aktuator sebagai pintu kendali ke sistem 

2. Aktuator sebagai pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik 

3. Batasan aktuator riil sebagai sinyal kemudi terkecil, saturasi. 

 

Aktuator atau peranti yang menghasilkan gerakan output pada suatu alat kontrol. 

Motor kipas, pneumatika, hidrolika dan relay adalah contoh dari aktuator. Selain 

gerakan output, pada suatu alat kontrol sering kali diperlukan dalam bentuk lain, 
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misalnya display untuk menampilkan keadaan sensor ataupun aktuator. Display 

dapat berupa LED, seven segment ataupun LCD. Berikut ini adalah contoh dari 

aktuator yaitu LCD, relay, dan buzzer. 

 

2.9.1 Liquid Crystal Display (LCD) 

LCD dapat menampilkan perintah-perintah yang harus dijalankan oleh  

sistem. LCD  mempunyai kemampuan untuk menampilkan  tidak  hanya 

angka, huruf abjad, kata-kata tapi juga simbol- simbol. LCD mempunyai dua 

bagian penting yaitu backlight  yang berguna jika digunakan pada malam hari 

dan contrast yang berfungsi untuk mempertajam tampilan. 

 

 
Gambar 2.11 LCD (liquid crystal display) 

 
(Foto, Ahmad Yonanda) 

 

 

Prinsip kerjanya ialah ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik, 

molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan 

elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal 

depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan 

reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul 

yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi 

gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan (Kadir, 2012). 
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2.9.2 Relay 

Kadir (2012) menyatakan bahwa, relay adalah saklar (switch) yang 

dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang 

terdiri dari dua bagian utama yaitu elektromagnet (coil) dan 

mekanikal (seperangkat kontak switch). Relay menggunakan prinsip 

elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus 

listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan 

lebih tinggi.  

 

 
Gambar 2.12 Relay 

 
(Foto, Ahmad Yonanda) 

 

 

Menurut Kadir (2012), kontak poin relay terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1. Normally close yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada 

di posisi tertutup. 

2. Normally open yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di 

posisi terbuka. 
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Gambar 2.13 Rangkaian prinsip kerja relay 

 
(Frey, 2013) 

 

 

Berdasarkan gambar 2.13, sebuah besi (iron core) yang dililit oleh kumparan 

coil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan 

coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang 

kemudian menarik armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke 

posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus 

listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana Armature tersebut berada 

sebelumnya (NC) akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak 

dialiri arus listrik, armature akan kembali lagi ke posisi Awal (NC). Coil 

membutuhkan arus listrik yang relatif kecil untuk mengaktifkan 

elektromagnet dan menarik contact point ke posisi close (Frey, 2013). 

2.9.3 Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah 

getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer 

hampir sama dengan loud speaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan 

yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus 
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sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau 

keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya.  

 

 
Gambar 2.14 Buzzer 

 
(Foto, Ahmad Yonanda) 

 

Karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan 

akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara 

bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai 

indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah 

alat (Kadir, 2012).  

 

 

 

  

 

 


