
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kopi merupakan salah satu komoditas yang dihasilkan oleh provinsi Lampung. 

Jenis kopi yang dihasilkan di Lampung cukup beragam. Contohnya seperti kopi 

luwak yang sangat terkenal hingga ke mancanegara, kemudian kopi papain, kopi 

arabika, dan kopi robusta. Namun, belakangan diketahui bahwa kopi bubuk yang 

dihasilkan banyak yang sudah tidak murni atau telah dicampur dengan bahan lain 

semisal jagung. Oleh karena itu, perlu adanya alat yang dapat mendeteksi ciri dari 

jenis-jenis kopi tersebut sehingga dapat diketahui bahwa kopi tersebut telah 

tercampur atau tidak. Salah satu caranya adalah dengan melihat nilai konstanta 

dielektrik dari kopi-kopi tersebut.  

 

Konstanta dielektrik sendiri merupakan nilai atau harga yang dimiliki untuk 

menentukan sifat dielektrik suatu bahan. Sedangkan dielektrik merupakan sifat 

bahan yang tidak dapat menghantar muatan listrik dengan baik. Pada dasarnya, 

setiap benda atau bahan memiliki nilai konstanta dielektrik yang khas. Namun, 

untuk menentukan nilai tersebut dengan lebih cepat belum dapat dilakukan. Selain 

itu, untuk benda atau bahan tertentu nilai dielektriknya telah mudah dicari. 

Namun, untuk benda atau bahan yang lebih komplek masih sulit ditemukan. 
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Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengukuran 

dielektrik dan kapasitansi listrik ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian tentang pengukuran dielektrik dan kapasitansi 

listrik 

No. Nama Judul Skripsi dan Thesis Asal Penelitian Tahun 

1. 
Hartono dan 

David Asantri 

Pengukuran Konstanta Dielektrik dan 

Kapasitor Berbasis PC 

Universitas Bina 

Nusantara 

2001 

 

2. Harmen 

Rancang Bangun Alat dan Pengukuran 

Nilai Sifat Dielektrik Bahan Pertanian 

Pada Kisaran Frekuensi Radio 

Institut Pertanian 

Bogor 
2001 

3. Fify Triana 

Pengukuran dan Pemodelan Konstanta 

Dielektrik Air Hujan Pada Frekuensi 

Gelombang Mikro 

Institut Teknologi 

Sepuluh November 
2011 

4. Bayu Sasongko 

Perancangan Pengukur Kapasitansi Orde 

Femtofarad Berbasis Rangkaian Aktif 

Differensial untuk Sistem Electrical 

Capacitance Volume Tomography 

(ECVT) 

Universitas 

Lampung 
2013 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh nilai konstanta dielektrik dari jenis-jenis kopi pada perlakuan 

yang berbeda. 

2. Membandingkan dan menganalisis hasil pengukuran dielektrik dan nilai 

kapasitansi menggunakan persamaan kapasitansi, simulasi pada perangkat 

lunak, prototipe alat dan nilai yang telah ada ketetapannya. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah akan didapatkan sebuah sistem 

yang mampu digunakan dalam mengukur nilai dielektrik kopi dan mengetahui 

perbandingan data yang diperoleh. 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah yang terdapat pada tugas akhir ini adalah. 

1. Bagaimana merancang bangun alat pengukur dielektrik kopi menggunakan 

prinsip pengukuran nilai kapasitansi. 

2. Bagaimana batas nilai dielektrik yang dapat diukur oleh rangkaian pengukur 

dielektrik ini. 

3. Bagaimana mendapatkan hasil yang sesuai atau relevan antara hasil 

perhitungan, hasil simulasi, dan hasil pengukuran menggunakan alat 

pengukur dielektrik ini. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. 

1. Pembahasan dibatasi untuk perancangan rangkaian pengukur kapasitansi 

mulai dari rangkaian pembangkit pulsa, rangkaian C-V Converter, rangkaian 

peak detector  dan rangkaian low pass filter. 

2. Pengujian menggunakan dua buah lempeng elektroda yang berukuran 80mm 

x 80mm dan dengan jarak antar elektroda (d) adalah 15 mm. 

3. Pembahasan hasil perbandingan yang diperoleh hanya pada nilai dielektrik 

bahan yang digunakan yaitu udara, air, minyak sayur, jagung bubuk, beras 

bubuk, biji kopi luwak, biji kopi robusta, kopi luwak bubuk, kopi robusta 

bubuk, campuran antara kopi luwak dan jagung (2:1). 
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F. Hipotesis 

Alat pengukur nilai dielektrik ini dapat digunakan untuk mengukur dielektrik kopi 

dengan keadaan kopi berbentuk biji dan bubuk. Selain itu juga perbandingan nilai 

dielektrik yang dihasilkan pada perhitungan, simulasi menggunakan perangkat 

lunak dan simulasi menggunakan alat yang dibuat memiliki perbandingan galat 

yang tidak lebih dari 10%. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai tugas akhir ini, maka 

penulisan akan dibagi menjadi lima bab, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, manfaat, 

hipotesis, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tinjauan dan telaah literatur dari beberapa hasil penelitian yang telah 

ada mengenai tugas akhir ini. Membahas tentang teori-teori elektroda plat 

sejajar, dasar pengukuran dielektrik, nilai kapasitansi, teori mengenai 

rangkaian yang digunakan dan aplikasi sebagai perangkat lunak yang menjadi 

nilai pembanding. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah penelitian yang dilakukan antara lain waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, proses pembuatan alat, dan pengujian alat. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pengujian alat, simulasi pada perangkat lunak, 

proses perhitungan secara manual dan hasil pada masing-masing pengujian 

yang diperoleh serta membahas analisis perbandingan data-data yang 

diperoleh saat perhitungan, simulasi dan eksperimen. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Memuat mengenai simpulan dan saran tentang penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

LAMPIRAN 

 

 


