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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era yang serba cepat sekarang ini, waktu dianggap suatu hal yang mahal. 

Keefektifan dalam mengelola manajemen pada kehidupan manusia secara 

langsung maupun tidak langsung dituntut untuk selalu bertindak efisien dalam 

beraktivitas dan menemukan sebuah inovasi terbaru untuk menunjang hidupnya. 

Salah satunya alatyang dapat menunjang mempermudah petani dalam mengolah 

kopi. Di indonesia kopi merupakan minuman utama yang masih menjadi pilihan 

masyarakat Indonesia. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah 

disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Indonesia merupakan salah satu negara 

penghasil kopi di dunia. Indonesia mempunyai ciri khas dan cita rasa serta ukuran 

kopi yang beraneka ragam. Kopi adalah minuman yang mudah dikonsumsi oleh 

berbagai masyarakat, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, baik pria 

maupun wanitadan bisa dinikmati oleh masyarakat baik dalam skala kecil maupun 

dalam skala besar.  

Alat penggupas kopi menggunakan satu rol pengupas yang berfungsi untuk 

menggupas kopi yang akan digunakan sebagai bahan minuman. Umumnya para 

petani tidak memiliki alat penggupas kopi sehingga petani kebanyakan masih 

menggunakan tenaga secara manual sehingga proses membutuhkan waktu yang 

lama. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) semakin pesat 

antara lain perkembangan pengadaan peralatan proses produksi yang semakin 

canggih, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggunaan 

yang lebih efektif dan efesien dapat memudahkan manusia itu sendiri dalam 

memperoleh hasil yang optimal. Seperti halnya dengan alat penggupas kopi yang 

digunakan para petani. 

Pengolahan buah kopi sangat berpengaruh pada kualitas kopi yang 

dihasilkan kendala yang dihadapi pada penggupasan kopi adalah waktu dan



2 

 

energy  yang dibutuhkan masih terlalu besar sehingga penggupasan kulit kopi 

dirasa kurang efesien daan masih banyak para petani yang menggunakan 

penggupas kulit kopi tradisonal dengan sumber penggerak berupa tenaga manusia 

selain itu hasil dari kualitas penggupasan kulit kopi kurang baik karena masih 

banyak kopi yang pecah setelah proses penggupasan kendala-kendala tersebut 

akan menambah waktu, biaya dan tenaga dalam proses penggupasan. Tentu ini 

suatu masalah tersendiri yang menggurangi pendapatan yang seharusnya 

didapatkan oleh petani.  

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membuat rancang bangun alat pengupas 

kopi dengan menggunakan satu rol pengupas. Rancang bangun alat pengupas kopi 

dan menggunakan satu rol pengupas adalah sebagai tenaga penggerak. Mesin ini 

dapat menggupas kopi dengan cepat tidak lagi menunggu waktu yang lama dalam 

proses mengupas kopi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana dalam proses pengupasan kulit kopi 

menghasilkan kupasan biji kopi yang baik serta biji kopi yang tidak pecah-pecah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar hasil laporan tugas akhir ini tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan 

penulisan yang akan dibuat, maka dibatasi yaitu penulis hanya memfokuskan pada 

merancang tranmisi pada alat penggupas kopi serta menguji kinerja alat 

penggiling kopi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penting dari pembuatan tugas akhir ini yaitu: 

1. Untuk merancang sistem tranmisi alat penggiling kopi dengan kapasitas 40 

kg. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Jarak Celah Terhadap Waktu dengan Kapasitas 

5 (Kg) 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Jarak Celah Terhadap Hasil Baik dan Tidak 

Baik dengan Kapasitas 5 (Kg)  

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini yaitu: 

1. Dapat mengetahui seberapa lama waktu diperlukan untuk penggupasan kopi.  

2. Dengan menggunakan alat penggupasan kopi dengan menggunakan satu rol 

pengupas bisa menghemat pengguna tenaga manusia. 

3. Untuk mendapatkan kerja dan waktu yang efisien dalam proses penggupasan 

kopi. 
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