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ABSTRAK 

 

Kopi merupakan salah satu komoditi yang cukup digemari di seluruh dunia. Untuk dapat 

dinikmati, biji kopi perlu melalui proses pengeringan untuk dapat diolah lebih lanjut. Proses 

pengeringan biji kopi pada umumnya dilakukan dengan cara menjemur biji kopi di bawah 

sinar matahari. Pengeringan dengan cara konvensional seperti ini tentu sangat bergantung 

pada intensitas cahaya matahari, yang sulit dikendalikan dan tidak selalu tersedia. Selain itu, 

biji kopi yang telah dikeringkan seharusnya memiliki nilai kadar air tertentu, yang tentunya 

akan sulit dicapai jika pengeringannya masih dilakukan secara konvensional. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, sebuah purwarupa mesin pengering biji kopi dibuat yang 

memanfaatkan sumber panas selain cahaya matahari, serta memiliki kemampuan mengukur 

perubahan kadar air pada biji kopi yang dikeringkan. Sumber panas yang digunakan pada 

mesin ini berasal dari pemanas elektrik dengan daya tercantum sebesar 300 W. Dengan 

penggunaan pemanas listrik, pengeringan dapat dilakukan pada berbagai kondisi cuaca, 

selama terdapat aliran listrik yang memadai. Mesin pengering ini dilengkapi dengan sebuah 

load cell berkapasitas 5 kg sebagai sensor yang akan mengukur perubahan kadar air sampel 

yang dikeringkan. Dalam uji coba pengeringan sebanyak 9 kali, purwarupa ini mampu 

menghasilkan panas hingga 80 °C. Untuk pengukuran kadar air, purwarupa telah digunakan 

untuk mengeringkan biji kopi dengan kadar air awal tertinggi sebesar 81,89 % dan kadar air 

akhir terendah sebesar 8,54 %. Kesalahan pengukuran kadar air oleh alat ini berada pada 

rentang -1,91 % hingga 1,87 % . Kesalahan pengukuran kadar air dihitung berdasarkan dua 

acuan, yaitu pengukuran kadar air menggunakan moisture balance, serta 

memperhitungkannya berdasarkan perubahan massa yang terukur oleh timbangan elektronik. 

 

Kata kunci: pengeringan, pemanas listrik, kadar air, load cell, biji kopi. 



iv  

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................... iv 

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi 

ABSTRAK ................................................................................................................. vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xiii 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

1.1. LATAR BELAKANG............................................................................... 1 

1.2. RUMUSAN MASALAH .......................................................................... 2 

1.3. TUJUAN PENELITIAN ........................................................................... 2 

1.4. MANFAAT PENELITIAN ....................................................................... 2 

1.5. BATASAN MASALAH ........................................................................... 3 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................. 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 5 

2.1 Kopi ........................................................................................................... 5 

2.2 Jenis-Jenis Kopi......................................................................................... 5 

2.3 Pengolahan kopi pasca panen .................................................................... 6 

2.4 Pengeringan ............................................................................................... 7 

2.5 Kadar air .................................................................................................... 8 

2.6 Penimbangan ............................................................................................. 9 

2.7 Load cell .................................................................................................. 10 

2.8 Pemanas ................................................................................................... 10 

2.9 Karakteristik pengukuran ........................................................................ 10 



v 

 

2.9.1 Bias ............................................................................................. 11 

2.9.2 Akurasi ........................................................................................ 11 

2.9.3 Presisi .......................................................................................... 11 

2.9.4 Kesalahan .................................................................................... 11 

2.9.5 Linearitas .................................................................................... 12 

2.9.6 Histerisis ..................................................................................... 12 

BAB III RANCANG BANGUN ........................................................................... 13 

3.1 Deskripsi alat ........................................................................................... 13 

3.2 Alat ukurstandar ....................................................................................... 14 

3.3 Komponen purwarupa.............................................................................. 14 

3.3.1 Arduino Mega 2560 Rev3 .......................................................... 15 

3.3.2 Load cell 5 kg ............................................................................. 16 

3.3.3 HX711 ........................................................................................ 17 

3.3.4 Sensor suhu DS18B20 ................................................................ 17 

3.3.5 LCD I2C 20X4 ............................................................................ 18 

3.3.6 DHT22 ........................................................................................ 19 

3.3.7 Arduino remote ........................................................................... 19 

3.3.8 Relay ........................................................................................... 20 

3.3.9 Pemanas tubular .......................................................................... 20 

3.4 Prinsip kerja purwarupa .......................................................................... 21 

3.5 Batasan – batasan pada purwarupa ......................................................... 27 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 29 

4.1 Kalibrasi load cell .................................................................................... 29 

4.2 Kalibrasi sensor suhu DS18B20 .............................................................. 31 

4.3 Karakteristik purwarupa pengering biji kopi ............................................ 33 

4.3.1 Keseragaman suhu ...................................................................... 33 

4.3.2 Data pengukuran ......................................................................... 34 



vi 

 

4.3.3 Hubungan antar variabel hasil pengukuran ................................ 36 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 40 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................ 40 

5.2 Saran ....................................................................................................... 40 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 41 

LAMPIRAN ............................................................................................................... 43 



vii  

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1.Daftar alat ukur standar .............................................................................. 14 

Tabel 4.1.Hasil kalibrasi pengukuran turun load cell ................................................ 29 

Tabel 4.2.Data hasil kalibrasi sensor suhu DS18B20 ................................................ 32 

Tabel 4.3.Perbandingan hasil pengukuran purwarupa dengan timbangan elektronik34 

Tabel 4.4.Perbandingan pengukuran kadar air moisture balance dengan purwarupa35 

Tabel 4.5.Kesalahan dalam pengukuran .................................................................... 35 



viii  

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 3.1. Purwarupa pengering biji kopi .............................................................. 13 

Gambar 3.2. Diagram rangkaian purwarupa .............................................................. 15 

Gambar 3.3. Arduino Mega 2560 Rev3 ..................................................................... 16 

Gambar 3.4. Load cell batang 5 kg ............................................................................ 16 

Gambar 3.5. Modul HX711 ....................................................................................... 17 

Gambar 3.6. Sensor suhu DS18B20 ........................................................................... 17 

Gambar 3.7. LCD I2C 20 X 4 .................................................................................... 18 

Gambar 3.8. Sensor DHT22 ....................................................................................... 19 

Gambar 3.9. Arduino remote infra merah .................................................................. 19 

Gambar 3.10. Relay 0/5 VDC ke 0/220 VAC ............................................................ 20 

Gambar 3.11. Pemanas tubular .................................................................................. 20 

Gambar 3.12. Diagram alir cara kerja purwarupa ...................................................... 23 

Gambar 3.13. Tampilan menu pada LCD .................................................................. 24 

Gambar 3.13. Tampilan menu kadar air ..................................................................... 24 

Gambar 3.14. Tampilan saat memasukkan nilai suhu kerja ....................................... 25 

Gambar 3.15. Tamplan menu kalibrasi load cell ....................................................... 26 

Gambar 3.16. Tampilan LCD selama proses pengeringan ......................................... 26 

Gambar 3.17. Tampilan LCD saat proses pengeringan telah selesai. ........................ 27 

Gambar 4.1. Posisi pengukuran load cell pada nampan pengering ........................... 29 

Gambar 4.2. Grafik sebaran error pada rata – rata pengukuran turun ....................... 30 

Gambar 4.3. Grafik linearitas seluruh pengukuran .................................................... 31 

Gambar 4.4. Grafik linearitas kalibrasi sensor suhu DS18B20 ................................. 33 

Gambar 4.5. Suhu terukur pada ruang pengeringan ................................................... 33 

Gambar 4.6. Grafik perubahan kadar air terhadap waktu .......................................... 37 

Gambar 4.7. Grafik perubahan massa terhadap waktu .............................................. 37 

Gambar 4.8. Laju pengeringan biji kopi .................................................................... 38 

Gambar 4.9. Grafik hubungan komponen pengeringan ............................................. 38 



ix  

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data kalibrasi load cell .......................................................................... 44 

Lampiran 2. Data perubahan massa dan kadar airi per satuan waktu ........................ 45 

Lampiran 3. Kode program yang diunggah pada Arduino......................................... 46 



1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kopi merupakan salah satu komoditi yang cukup banyak diperdagangkan di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk dapat dinikmati, biji kopi harus melalui 

proses yang cukup panjang, hingga akhirnya dapat disajikan dalam berbagai macam 

olahan. Biji kopi memiliki harga yang bervariatif, bergantung pada jenis dan asal biji 

kopi tersebut. Selain itu, harga kopi juga ditentukan oleh kualitas rasa, tekstur serta 

ukurannya, yang dipengaruhi oleh proses pasca panen yang dilalui oleh biji kopi 

tersebut. Selama ini, harga jual biji kopi asal Indonesia sering kali mengalami 

penurunan harga. Salah satu penyebabnya adalah kadar air pada biji kopi yang dijual 

masih cukup tinggi, sehingga dianggap memiliki kualitas yang rendah. Tingkat kadar 

air biji kopi yang optimum berada pada rentang 9 - 12 % (Loren et al, 2008). Selain 

itu, pada Standar Nasional Indonesia nomor 01-2907-2008 disyaratkan bahwa biji kopi 

yang diperjualbelikan memiliki kadar air maksimum sebesar 12,5 %. Pada daerah 

dengan kondisi kelembaban relatif sebesar 70%, nilai kadar air 12% dianggap sudah 

berada pada kondisi setimbang dengan lingkungan sekitar (Loren et al, 2008). Hal ini 

dikarenakan jika kadar air terlalu tinggi, biji kopi akan mudah berjamur dan menjadi 

tempat hidup mikroba yang dapat merusak fisik serta rasa dari biji kopi. Sedangkan 

jika kadar air terlalu rendah, biji kopi akan mudah pecah dan dapat menyerap kadar 

air dari lingkungan sekitar. 

Untuk dapat memenuhi kriteria yang telah disebutkan, biji kopi yang baru 

dipanen perlu melalui proses pengeringan untuk menurunkan kadar air yang ada pada 

biji kopi. Selama ini, pengeringan biji kopi biasanya dilakukan dengan cara dijemur 

di bawah sinar matahari secara langsung, ataupun diletakkan pada rak pengeringan 

(drying beds). Penjemuran di bawah sinar matahari memiliki beberapa kekurangan, 

diantaranya yaitu kebutuhan akan lahan yang cukup besar serta bergantung pada 

intensitas dan durasi sinar matahari. Penjemuran di tempat terbuka juga 

memungkinkan tercampurnya biji kopi dengan pengotor – pengotor seperti debu, pasir 

dan serangga. Saat musim hujan, penjemuran akan semakin sulit dilakukan karena biji 

kopi harus dihindarkan dari tetesan hujan, sehingga tidak terendam air atau bahkan 

mengalami kerusakan pada bagian luar biji kopi. Penjemuran secara konvensional juga 
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membuat tingkat kadar air biji kopi yang dijemur sulit diketahui secara pasti selama 

pengeringan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu alat yang dapat melakukan 

pengeringan biji kopi tanpa harus bergantung terhadap sinar matahari, serta dapat 

menampung biji kopi dalam jumlah besar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. 

Selain itu, alat pengering juga perlu memiliki kemampuan mengukur kadar air biji 

kopi selama proses pengeringan, sehingga menghasilkan biji kopi yang memiliki kadar 

air sesuai dengan nilai yang telah diprasyaratkan serta bebas dari berbagai macam 

pengotor yang biasa ditemukan di tempat terbuka. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penelitian ini 

memiliki beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana pengintegrasian sistem pengering dengan sistem 

pengukur perubahan kadar air. 

b. Bagaimana proses dan hasil pengukuran perubahan kadar air 

berdasarkan perubahan massa yang terukur. 

c. Bagaimana pengaruh jumlah biji kopi yang dikeringkan serta 

kesalahan pengukuran perubahan massa terhadap nilai kesalahan 

pengukuran kadar air akhir 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membangun purwarupa pengering yang dapat melakukan 

pengeringan biji kopi dengan jumlah tertentu. 

b. Menghitung kesalahan pengukuran oleh purwarupa dibandingkan 

dengan moisture balance dan timbangan elektronik. 

c. Mengidentifikasi pengaruh komponen – komponen pengeringan 

terhadap nilai kesalahan pengukuran kadar air. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan dibuatnya alat pengering biji kopi yang mampu mengukur perubahan 

kadar air seta memanfaatkan panas dari pemanas listrik, diharapkan dapat 
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meningkatkan kualitas kadar air serta nilai jual biji kopi yang dihasilkan oleh petani 

Indonesia. Dengan alat ini, diharapkan biji kopi yang dihasilkan memiliki tingkat 

kadar air yang memenuhi SNI. Selain itu, penggunaan purwarupa ini dapat 

menggantikan panas matahari yang tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan, serta 

mengurangi ketergantungan terhadap lahan untuk pengeringan. 

 

1.5. BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Pengukuran kadar air biji kopi oleh purwarupa dilakukan dengan 

menghitung penurunan kadar air, sehingga membutuhkan alat ukur 

lain untuk mengukur kadar air awal biji kopi. 

2. Penelitian ini mengabaikan pengaruh suhu pengeringan, ukuran 

biji kopi, laju aliran udara, serta jenis biji kopi yang dikeringkan. 

3. Pengukuran kadar air dilakukan berdasarkan kadar air basis basah. 

 

 
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika laporan proyek akhir ini dibagi ke dalam lima bab pembahasan 

dengan rincian sistematika setiap bab sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar teori dasar yang membahas tentang teori secara 

umum serta konsep dasar mengenai komponen – komponen perangkat yang 

digunakan dalam pengujian. 

3. Bab III 

Bab III berisi informasi perancangan, dan pembuatan alat, dengan rincian 

mengenai desain alat, komponen yang digunakan, dan prinsip kerja alat. 

4. Bab IV 

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan dari pengujian yang telah 

dilakukan. dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil pembuatan alat, hasil 

pengujian dan pembahasan dari pengujian. 
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5. Bab V 

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang 

dilakukan, serta saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian yang 

telah dilakukan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kopi 

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama 

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Konsumsi kopi dunia 

mencapai 70% berasal dari spesies kopi arabika dan 26% berasal dari spesies kopi 

robusta. Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Ethiopia. Namun, kopi 

sendiri baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di 

luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab, melalui para saudagar Arab 

(Rahardjo, 2012). Pada tahun 1696, seorang pimpinan VOC bernama Adrian Van 

Ommen membawa biji kopi jenis Arabika yang berasal dari Malabar, India. Biji kopi 

tersebut dibawa masuk ke Indonesia melalui Batavia, dan kemudian mulai 

dibudidayakan di daerah yang kini dikenal dengan nama Pondok Kopi, Jakarta Timur. 

Kemudian, pada tahun 1699 didatangkan lagi bibit baru yang disebar ke seluruh 

wilayah di Indonesia (www.aeki-aice.org). 

Secara umum, biji kopi terdiri dari beberapa bagian yaitu biji dan tangkai, 

daging buah, kulit ari, kulit buah, dan kulit tanduk. Kandungan terpenting dari sebuah 

biji kopi adalah kaffeol dan kafein, yang memiliki peran besar dalam menentukan rasa 

serta efek penyerta setelah kopi tersebut dikonsumsi. Tingkat kafein dan kaffeol pada 

biji kopi akan ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah tingkat kadar air 

pada biji kopi tersebut (Utama, 2006). Menurut Loren (2006), kadar air yang optimum 

untuk biji kopi yang akan disimpan yaitu sebesar 12.5% dengan kelembaban udara 

relatif sebesar 70%. Dengan nilai tersebut, biji kopi terhindar dari pertumbuhan jamur 

akibat kadar air yang terlalu tinggi, ataupun menjadi pecah akibat kadar air yang terlalu 

rendah. 

 
2.2 Jenis-Jenis Kopi 

Di dunia perdagangan dikenal beberapa golongan kopi, tetapi yang paling 

sering dibudidayakan hanya Kopi Arabika, Robusta, dan Liberika. Pada umumnya, 

penggolongan kopi berdasarkan spesies, kecuali Kopi Robusta. Kopi Robusta bukan 

nama spesies karena kopi ini merupakan keturunan dari berapa spesies kopi terutama 

Coffea canephora (Najiyati dan Danarti, 2004). 

http://www.aeki-aice.org/
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Menurut Aak (1980), terdapat empat jenis kopi yang telah dibudidayakan, 

yakni: 

a. Kopi Arabika 

Kopi arabika merupakan kopi yang paling banyak di kembangkan di dunia 

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

iklim kering sekitar 1350-1850 m dari permukaan laut. Sedangkan di Indonesia sendiri 

kopi ini dapat tumbuh dan berproduksi pada ketinggian 1000 – 1750 m dari permukaan 

laut. Jenis kopi cenderung tidak tahan Hemilia Vastatrix. Namun kopi ini memiliki 

tingkat aroma dan rasa yang kuat. 

b. Kopi Liberika 

Jenis kopi ini berasal dari dataran rendah Monrovia di daerah Liberika. Pohon 

Kopi Liberika tumbuh dengan subur di daerah yang memiliki tingkat kelembapan yang 

tinggi dan panas. Kopi Liberika penyebarannya sangat cepat. Kopi ini memiliki 

kualitas yang lebih buruk dari kopi Arabika, tetapi lebih baik dari segi buah dan tingkat 

rendemennya rendah. 

c. Kopi Canephora (Robusta) 

Kopi Canephora juga disebut Kopi Robusta. Nama Robusta dipergunakan 

untuk tujuan perdagangan, sedangkan Canephora adalah nama botanis. Jenis kopi ini 

berasal dari Afrika, dari pantai barat sampai Uganda. Kopi Robusta memiliki 

kelebihan dari segi produksi yang lebih tinggi di bandingkan jenis Kopi Arabika dan 

Liberika. 

d. Kopi Hibrida 

Kopi Hibrida merupakan turunan pertama hasil perkawinan antara dua spesies 

atau varietas sehingga mewarisi sifat unggul dari kedua induknya. Namun, keturunan 

dari golongan hibrida ini sudah tidak mempunyai sifat yang sama dengan induk 

hibridanya. Oleh karena itu, pembiakannya hanya dengan cara vegetatif seperti stek 

atau sambungan 

 
2.3 Pengolahan kopi pasca panen 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa proses lanjutan 

setelah biji kopi dipanen. Siswono (2012) membagi proses penanganan pasca panen 

menjadi 3 (tiga) yaitu proses kering, proses basah dan proses semi basah. Pada proses 

kering, biji kopi akan disortasi kemudian langsung dikeringkan, dan setelahnya akan 
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dikupas untuk dapat disimpan. Sedangkan pada proses basah, biji kopi yang telah 

disortir akan dikupas terlebih dahulu dan dilakukan proses fermentasi terhadap biji 

kopi. Setelah itu biji kopi akan dicuci kemudian dikeringkan. Pada proses semi basah, 

biji kopi hasil sortasi akan dikupas dan dihilangkan lendir pada biji kopi secara 

mekanik (demucilager). Setelah itu biji kopi akan dikeringkan dan dikupas kulitnya 

agar dapat disimpan. 

 
2.4 Pengeringan 

Setelah melalui proses panen, biji kopi masih harus melalui beberapa tahap 

hingga dapat dinikmati dalam sebuah cangkir. Salah satu proses yang cukup penting 

yaitu proses pengeringan. Pengeringan adalah proses pengeluaran air dari suatu hasil 

pertanian hingga tercapai kadar air kesetimbangan ataupun tingkat kadar air tertentu 

untuk mencegah perkembangan jamur, enzim pembusukan, serta aktivitas serangga 

(Hendarson, 1976). Pengeringan dibutuhkan karena biasanya kadar air biji kopi pasca 

panen dapat mencapai 50 hingga 70%. Proses pengeringan tidak dapat dilewatkan, 

karena kadar air yang terlalu tinggi akan menurunkan kualitas biji kopi. Pengeringan 

biji kopi menjadi sangat penting dikarenakan hasil proses pengeringan akan 

memengaruhi kualitas biji kopi yang diolah (Arinal, Gusri, Suryadiwansa, 2014). 

Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan akan ditentukan oleh suhu pengeringan, 

kadar air awal dan akhir bahan yang dikeringkan, kelembaban relatif udara sekitar 

serta aliran udara pada ruang ataupun tempat pengeringan (Estiasih, 2009). 

Selama ini, petani di Indonesia masih menggunakan cara konvensional dalam 

pengeringan biji kopi, yaitu dengan cara menjemur biji kopi di bawah sinar matahari. 

Pengeringan secara konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama serta 

memiliki beberapa kekurangan. Lama pengeringan biji kopi pada musim panas 

berkisar antara 5 - 7 hari, sedangkan pada musim hujan, waktu pengeringan 

membutuhkan waktu 2 minggu bahkan dapat mencapai 3 minggu (Ratna, 2016). 

Selain membutuhkan waktu yang lama, pengeringan biji kopi dengan cara dijemur di 

bawah sinar matahari juga memerlukan tempat yang cukup luas sebagai wadah 

peletakan biji kopi. Para petani biasanya meletakkan biji kopi yang akan dikeringkan 

di atas sebidang tanah yang mendapat sinar matahari. Pengeringan dengan cara ini 

cenderung kurang higienis dikarenakan biji kopi diletakkan di lahan terbuka dan 

menggunakan alas yang terbatas sehingga dapat dihinggapi serangga, binatang tanah 

ataupun tercampur kerikil (Ratna, 2016). Selain itu, pengeringan dengan 
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memanfaatkan panas matahari membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat 

menimbulkan perubahan fisik dan kandungan yang tidak diinginkan pada kopi 

(Wenjiang, Cheng, Rongsuo, Zhong, Jianping, Yuzhou, 2018). Suhu panas matahari 

di Indonesia yang hanya berkisar antara 25 – 40 °C juga menjadi penghambat, karena 

kurang tinggi untuk mencapai suhu pengeringan optimum. Menurut Endri dan Suryadi 

(2013), pengeringan kopi sebaiknya dilakukan pada suhu 50-55 °C, karena pada suhu 

ini penguapan terjadi cukup baik dan tidak terlalu panas sehingga bagian dalam dan 

luar sampel dapat memiliki tingkat kekeringan yang sama. Suhu pemanasan perlu 

diperhatikan, karena suhu permukaan sampel memiliki peran besar dalam menentukan 

kualitas biji kopi (Wenjiang, Cheng, Rongsuo, Zhong, Jianping, Yuzhou, 2018). 

Walaupun demikian, suhu pengeringan juga tidak boleh terlalu tinggi, 

kerusakan biji kopi dapat terjadi jika suhu pengeringan terlalu tinggi, yang justru dapat 

menghambat keluarnya partikel air dari dalam biji kopi. 

 
2.5 Kadar air 

Kadar air suatu komoditas merupakan ukuran kandungan air (massa air) per 

satuan massa komoditas. Penentuan kadar air terbagi dalam dua metode, yaitu kadar 

air basis kering dan kadar air basis basah. Kadar air basis kering berarti kadar air 

ditentukan dari perbandingan antara massa air dengan massa bahan yang kering. 

Sedangkan kadar air basis basah ditentukan dengan membandingkan massa air 

terhadap massa bahan secara keseluruhan. (Pura Barutama, 2003). 

Kadar air sampel dapat ditentukan dengan proses pengeringan pada suhu 

tinggi, yang kemudian dihitung dengan membandingkan perubahan massa. Perubahan 

massa sampel yang menjadi lebih ringan, dianggap sebagai perubahan akibat kadar air 

dari sampel (Thomas, Bourlas, Lazlo, Magin, 1980). 

Brooker (1992) merumuskan kadar air basis kering dan basis basah sebagai berikut: 

Kbb = 𝑚𝑎 
𝑚𝑎+𝑚𝑏 

𝑥 100% (2.1) 

Kbk = 𝑚𝑎 𝑥 100% (2.2) 
𝑚𝑏 

dengan: 
 

Kbb = kadar air basis basah (%bb). 

Kbk = kadar air bais kering (%bk). 

ma = massa air yang terkandung (kg). 

mb = massa biji kopi kering (kg). 
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Dalam proses pengeringan, suhu dan tekanan uap air juga perlu diperhatikan. 

Tekanan uap yang terlalu tinggi memungkinkan komponen selain air pada sampel ikut 

menguap (Thomas, Bourlas, Lazlo, Magin, 1980) Dengan memanfaatkan 

perbandingan massa, maka pengukuran kadar air akan dinyatakan selesai apabila 

persentase kadar air yang terukur tidak berubah dalam waktu tertentu (Dennis, 

Pommer, Paul, Mills, 1979). 

Proses pengukuran kadar air pada biji kopi dapat dilakukan dengan banyak 

cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan metode oven. 

Biji kopi yang akan diukur kadar airnya, akan ditimbang terlebih dahulu dan dicatat 

sebagai massa awal. Setelah itu, biji kopi dipanaskan dengan suhu 220 °F atau sekitar 

105 °C selama 24 jam (Loren et al, 2008). Proses pengukuran menggunakan metode 

oven memerlukan banyak tindakan operator, sehingga memungkinkan terjadinya 

kesalahan pengukuran akibat kesalahan operator (Walfred, 1979). Cara kedua yaitu 

dengan menggunakan moisture balance. Pada moisture balance, pengukuran massa 

dan pemanasan dilakukan secara otomatis dalam satu alat. Moisture balance akan 

mengukur massa awal sampel, kemudian memanaskan sampel hingga sampel 

dianggap kering. Sampel akan dianggap kering ketika massa sampel sudah tidak lagi 

berubah dalam periode waktu tertentu (Loren et al, 2008). Moisture balance akan 

menghitung nilai kadar air sampel secara otomatis. Metode ketiga yaitu dengan 

menggunakan pengukuran berdasarkan nilai kapasitansi ataupun konduktivitas. 

Pengukuran dengan metode ini memerlukan kalibrasi rutin terhadap alat ukur yang 

digunakan. Selain itu, hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh densitas serta sifat 

kimia dari sampel yang diukur. Metode pengukuran ini merupakan metode yang 

paling cepat dan mudah untuk dilakukan, namun memiliki potensi kesalahan yang 

cukup besar. 

 
2.6 Penimbangan 

Penimbangan merupakan suatu proses pembandingan massa suatu benda 

terhadap massa standar. Massa memiliki satuan kilogram (kg). Berdasarkan definisi 

internasional, 1 kg setara dengan Nilai numerik tetap dari Konstanta Planck h sebesar 

6,62607015×10
−34

 ketika dinyatakan dalam satuan J⋅s, yang sama dengan kg⋅m2⋅s−1, 

di mana meter dan detik dijabarkan dalam c dan ΔνCs (www.bipm.org). Dalam 

pengukuran kadar air, satuan massa yang digunakan yaitu gram (g) yang setara dengan 

seperseribu kilogram. Penimbangan dapat dijadikan cara untuk mengukur kadar air, 

http://www.bipm.org/
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karena penurunan massa akan sebanding dengan air yang keluar dari bahan yang 

dikeringkan akibat berubah menjadi uap air. Pengukuran kadar air berdasarkan 

perubahan massa dilakukan dengan asumsi bahwa penguapan hanya terjadi pada air, 

dan tidak memengaruhi komponen lainnya pada bahan. 

 
2.7 Load cell 

Load cell merupakan sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk 

mengukur gaya, sehingga dapat digunakan untuk mengukur massa. Sebuah load cell 

terdiri dari satu atau lebih strain gauge yang dipasang pada sebuah batang logam. 

Ketika diberi beban, batang logam akan mengalami defleksi, yang mengakibatkan 

strain gauge akan meregang. Regangan pada strain gauge akan mengakibatkan nilai 

resistansinya berubah, dimana perubahan tersebut akan sebanding dengan beban yang 

diterimanya. Hasil pengukuran oleh strain gauge dipengaruhi oleh tegangan masukan 

yang diterima, serta suhu sekitar load cell. Ketika suhu strain gauge meningkat, 

pengukuran massa oleh strain gauge juga akan meningkat. Selain itu, nilai tegangan 

yang berbeda, dapat menyebabkan pembacaan berbeda oleh strain gauge pada beban 

yang sama. 

 
2.8 Pemanas 

Pemanas merupakan sebuah alat yang dapat menghasilkan dan memancarkan 

panas. Salah satu jenis pemanas yang banyak digunakan yaitu pemanas listrik tubular. 

Pemanas listrik tubular terdiri dari sebuah kawat spiral yang dialiri listrik. Ketika 

dialiri listrik, resistansi pada kawat menyebabkan timbulnya panas hingga suhu 

tertentu. Semakin tinggi daya listrik yang melalui kawat, maka panas yang dihasilkan 

akan semakin tinggi. Namun, pemanas jenis ini memiliki batas daya masukan tertentu. 

Ketika daya masukannya jauh melebihi ambang batas maksimum, kawat pada 

pemanas akan putus sehingga tidak lagi mengalirkan listrik. 

 
2.9 Karakteristik pengukuran 

Pengukuran memiliki karakteristik tertentu, yang merupakan gambaran atau 

deskripsi dari salah satu komponen maupun keseluruhan sistem. Karakteristik 

pengukuran perlu diketahui, untuk menentukan batas dimana pengukuran dapat 

berjalan dengan baik, serta kondisi – kondisi pendukung lainnya. 
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2.9.1 Bias 

Bias atau kesalahan sistematis merupakan selisih nilai antara nilai rata – rata 

pengukuran dengan nilai sebenarnya. Pada umumnya, bias bernilai konstan dan 

memiliki variabel (www.astm.org). Untuk mendapatkan nilai bias, maka perlu 

diketahui nilai pengukuran yang sebenarnya. Nilai bias dirumuskan sebagai berikut: 

Bias = x - 𝑥   (2.3) 

Dengan x adalah nilai pengukuran sebenarnya (penunjukan standar)dan 𝑥 

adalah nilai rata - rata pengukuran uji. 

2.9.2 Akurasi 

Berdasarkan penjelasan pada www.astm.org, akurasi merupakan ukuran 

seberapa dekat nilai suatu pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Semakin besar 

akurasi suatu pengukuran, maka selisih nilai yang terukur terhadap nilai sebenarnya 

akan semakin kecil. Nilai akurasi dapat dihitung dengan cara: 

Akurasi = (1 − 
Bias+3σ 

) 𝑥 100% (2.4) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
 

𝜎 =  √
∑(𝑋𝑖−X)   ² 

𝑛−1 
 

𝑥   = 

(2.5) 

 
(2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Presisi 

Presisi merupakan derajat kedekatan sekelompok data pengukuran antara satu 

dengan lainnya. Presisi suatu alat ukur didapat dengan memberi nilai input yang sama, 

pada kondisi dan metode yang sama (www.astm.org). Perhitungan presisi dapat 

dilakukan dengan persamaan: 

Presisi = (1 - 3𝜎) 𝑥 100% (2.7) 
X   

2.9.4 Kesalahan 

Kesalahan didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil pengukuran dengan 

nilai sebenarnya pada titik ukur tertentu (www.astm.org). Nilai kesalahan diketahui 

 ∑𝑋𝑖 

 
Dimana: 

𝑛  

σ =  standar deviasi 

Xbenar =  nilai pengukuran standar 

Xi =  nilai pengukuran 

𝑥   =  nilai rata-tara pengukuran 

n =  jumlah data 

 

http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
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ketika adanya perbedaan antara penunjukan alat ukur uji dengan penunjukan alat ukur 

standar pada titik ukur yang sama. Persamaan untuk menghitung kesalahan yaitu: 

Kesalahan = (3𝜎+𝐵𝑖𝑎𝑠) x 100% (2.8) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

2.9.5 Linearitas 

Linearitas merupakan gambaran hubungan antara nilai masukan dengan nilai 

keluaran pada suatu pengukuran. Nilai linearitas suatu pengukuran akan dianggap baik 

jika nilai keluarannya berbanding lurus dengan nilai masukan pada seluruh titik 

pengukuran (Sugiyono, 2010). Berikut ini persamaan yang dapat digunakan untuk 

menghitung linearitas: 

𝑒𝑜 = a𝑒𝑖 + 𝑏 (2.9) 

a = 
𝑁∑eieo−(∑ei)(∑eo) 

𝑁∑ei²−(∑ei)² 
 

b = 
∑eo(∑ei²)−(∑eieo)(∑ei) 

𝑁∑ei²−(∑ei}² 

(2.10) 

 
(2.11) 

 

Dimana: 

𝑒𝑜 

 
= 

 
nilai keluaran pengukuran 

𝑒 = nilai masukan pengukuran 

a = linearitas 

b = konstanta bias nol 
 

2.9.6 Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan nilai masukan dengan nilai keluaran 

untuk perubahan input naik dan turun. Karena histerisis merupakan perbedaan kurva 

naik dan kurva turun maka persamaan histerisis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Sugiyono, 2010) 

Histerisis   = 𝑒𝑖 naik – 𝑒𝑖 turun (2.12) 
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3.1 Deskripsi alat 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

Purwarupa yang dibuat merupakan sebuah mesin pengering biji kopi yang 

dapat mengeringkan sejumlah biji kopi dengan pengukuran perubahan kadar air secara 

bersamaan. Purwarupa ini menggunakan Arduino mega 2560 Rev3 sebagai pengontrol 

keseluruhan sistem pengeringan dan pengukuran perubahan kadar air. Pengukuran 

perubahan kadar air dilakukan dengan mengukur perubahan massa biji kopi, dengan 

memanfaatkan sebuah load cell batang berkapasitas 5 kg dan sebuah modul ADC 

(Analog to Digital Converter) HX711 sebagai sensor pengukur massa. 

 

Gambar 3.1. Purwarupa pengering biji kopi 

Sumber: dokumen penulis 

Pemanas pada purwarupa ini memanfaatkan sebuah pemanas tubular, terdiri 

dari kawat spiral yang dilindungi oleh selubung kaca. Pemanas dengan daya tercantum 

sebesar 300 W, mampu memanaskan ruang pengeringan hingga 75 °C dalam waktu 

kurang dari 30 menit. Pengukuran suhu pengeringan dilakukan oleh sensor suhu 

DS18B20, yang terhubung dengan relay dan pemanas melalui Arduino. Purwarupa ini 

dilengkapi dengan sebuah LCD 20x4 sebagai media yang akan menampilkan proses 

pengeringan kepada operator. Selain LCD, komunikasi kepada operator juga 

dilengkapi dengan sebuah buzzer, yang dapat memberi peringatan mengenai proses 

pengeringan. Agar operator dapat memberi perintah kepada purwarupa yang 

digunakan, purwarupa ini dilengkapi dengan sebuah modul penerima sinyal infra 

merah, yang digunakan untuk membaca sinyal dari sebuah remote pengontrol yang 

dikendalikan oleh operator. Bagian-bagian tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

LCD 

IR Remote 

receiver 

Ruang pengeringan 
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3.2 Alat ukur standar 

Untuk melakukan kalibrasi pengukuran pada purwarupa, beberapa alat ukur 

standar digunakan sebagai pembanding (Tabel 3.1). Keseluruhan alat ukur standar 

yang digunakan merupakan alat ukur yang terdapat di PPSDK, Cihanjuang. 

Tabel 3.1. Daftar alat ukur standar 
 

No. Nama Alat Ukur Satuan Kapasitas 

1 Timbangan Elektronik g 0 – 1200 g, d 0,1 g 

2 Anak Timbangan Standar kelas M1 g, kg 1 g – 2 kg 

3 Moisture balance % 0 – 100 % 

4 Thermocouple tipe K °C  

5 Water bath °C -5 – 120 °C 

 
Timbangan elektronik digunakan untuk membandingkan pengukuran massa 

sampel yang terukur oleh purwarupa, baik pada awal maupun akhir pengeringan. 

Pembandingan ini perlu dilakukan mengingat bahwa pengukuran perubahan kadar air 

oleh purwarupa dilakukan berdasarkan perubahan massa pada biji kopi. Selain itu, 

pada tahap awal sebelum proses pengeringan, purwarupa akan dikalibrasi terlebih 

dahulu pengukuran massanya menggunakan anak timbangan standar kelas M1. 

Moisture balance digunakan untuk mengukur kadar air awal dan kadar air 

akhir dari biji kopi yang dikeringkan. Moisture balance diperlukan karena pengukuran 

kadar air oleh purwarupa merupakan nilai perubahan kadar airnya, bukan nilai kadar 

air sesungguhnya. Sehingga pengukuran nilai kadar air sesungguhnya dilakukan 

menggunakan moisture balance. Thermocouple dan water bath digunakan untuk 

mengalibrasi sensor suhu DS18B20. Kalibrasi dilakukan dengan mencelupkan 

thermocouple dan sensor suhu DS18B20 ke dalam water bath yang telah diatur 

suhunya, kemudian dibandingkan hasil pengukuran suhu antara thermocouple dan 

sensor suhu DS18B20. 

 
3.3 Komponen purwarupa 

Purwarupa pengering biji kopi ini merupakan gabungan dari beberapa 

komponen yang memiliki fungsi berbeda – beda. Secara umum, komponen – 

komponen tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses dan output. 
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Arduino Mega 

2560 R3 

 

I2C 

 
RTC DS3231 

Sensor Suhu 

DS18B20 

 

Modul HX711 

Pemanas 

tubular 

 
Buzzer 

 

LCD 20X4 

Modul 

Penerima infra 

merah 

 
DHT22 

   Relay 0-5V dc          

ke 0-220V AC 

   Remote 

Arduino 

   Input    Proses     Output  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.2. Diagram rangkaian purwarupa 

Pada Gambar 3.2 diunjukkan bahwa terdapat total 7 komponen yang akan 

memberikan sinyal masukan, baik berupa data pengukuran, maupun sinyal lainnya. 

Sinyal masukan tersebut akan diolah oleh Arduino Mega 2560 Rev3 yang berfungsi 

sebagai pengontrol mikro. Data masukan yang diterima akan diolah untuk membuat 

keputusan – keputusan selama proses pengeringan. Hasil pengolahan data tersebut 

akan ditampilkan pada LCD 20x4 melalui I2C. Pada kondisi tertentu, buzzer akan 

dinyalakan sebagai bentuk peringatan kepada operator. Data yang telah diproses juga 

akan digunakan untuk menyalakan ataupun mematikan pemanas tubular melalui relay 

yang terhubung. Detail setiap komponen akan dijelaskan di bawah ini. 

 

3.3.1 Arduino Mega 2560 Rev3 

Arduino mega 2560 Rev3 merupakan sebuah papan pengontrol mikro yang 

memanfaatkan chip ATmega2560. Arduino Mega 2560 Rev3 direkomendasikan 

untuk mendapat tegangan masukan antara 7 – 12V, untuk memastikan bahwa tegangan 

keluarannya tetap stabil sebesar 5V. Pengontrol mikro ini memiliki 54 pin digital 

sebagai pin masukan ataupun pin keluaran. Selain itu, juga terdapat 16 pin yang dapat 

menerima masukan sinyal analog, yang juga dapat digunakan untuk menerima sinyal 

 

Load Cell 5 kg 
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masukan digital. Arduino Mega 2560 Rev3 sudah dilengkapi dengan penyimpanan 

internal sebesar 256 kB, serta sebuah crystal oscillator sebesar 16 Mhz. Papan 

pengontrol ini memiliki sebuah port USB yang dapat digunakan untuk mengunggah 

kode program yang digunakan. Port USB ini juga dapat digunakan sebagai port untuk 

tegangan masukan ke Arduino Mega 2560 Rev3. Arduino Mega 2560 Rev3 juga 

memiliki sebuah port jack DC 2,1 mm yang dapat digunakan untuk menghubungkan 

papan pengontrol dengan tegangan masukan yang berasal dari baterai, pengubah 

tegangan AC ke DC, ataupun sumber tegangan lainnya (www.store.arduino.cc). 

Arduino dapat diprogram menggunakan bahasa C++ ataupun Python. Namun pada 

perangkat lunak pemrogram resmi Arduino, bahasa pemrograman yang dilakukan 

ialah bahasa C++. 

 
 

 

 

 
3.3.2 Load cell 5 kg 

Gambar 3.3. Arduino Mega 2560 Rev3 

Sumber: store.arduino.cc 

 

 

Gambar 3.4. Load cell batang 5 kg 

Sumber: ww.mt.com 

Load cell merupakan sebuah sensor gaya, yang memiliki sebuah komponen 

kecil bernama strain gauge, yang akan mengukur gaya yang diberikan. Load cell yang 

digunakan pada purwarupa ini memiliki kapasitas maksimum sebesar 5 kg. Load cell 

memiliki 4 buah kabel, dengan 2 kabel berperan sebagai penghubung untuk tegangan 

masukan, dan 2 kabel lainnya berfungsi untuk berkomunikasi dengan pengontrol 

mikro. Load cell bekerja pada tegangan input sebesar 5V, dan bekerja dengan baik 

http://www.store.arduino.cc/
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pada rentang suhu -10 sampai 40 °C. Load cell ini memiliki batas aman beban berlebih 

sebesar 120% kapasitas (6 kg) dan batas maksimum beban berlebih sebesar 150% 

kapasitas (7,5 kg). Untuk dapat memberikan hasil pengukuran yang baik, load cell 

perlu mendapat tegangan masukan yang stabil, serta dibutuhkan modul tambahan 

untuk mempermudah akuisisi data pengukuran. 

 

3.3.3 HX711 

Gambar 3.5. Modul HX711 

Sumber: www.amazon.com 

Modul HX711 merupakan modul pengubah analog menjadi digital (Analog to 

Digital Converter) 24 bit yang cukup presisi. Selain mengubah bentuk sinyal, modul 

HX711 juga memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal dengan penguatan 64 dan 128 

kali. Modul ini memiliki chip yang dapat berperan untuk mengatur tegangan masukan 

ke load cell, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan presisi pengukuran. Tegangan 

masukan yang dibutuhkan untuk modul ini berkisar antara 2,7 – 5,5V. Kemudahan 

tambahan yang ditawarkan ketika menggunakan modul HX711 ialah terdapat pada 

library pemrograman yang sudah tersedia. Dengan demikian, proses pengukuran 

dapat lebih mudah untuk dikendalikan. 

 

3.3.4 Sensor suhu DS18B20 

Gambar 3.6. Sensor suhu DS18B20 

Sumber: www.dalsemi.com 

DS18B20 merupakan sebuah sensor suhu digital dengan pembacaan 9 – 12 bit 

yang dapat diatur, dimana suhu yang terukur merupakan suhu pada selubung logam di 

http://www.amazon.com/
http://www.dalsemi.com/
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bagian ujung sensor. Sensor ini bekerja pada rentang tegangan 3 – 5,5V dan rentang 

suhu -55 °C sampai 125 °C. Namun, untuk mendapat hasil pengukuran yang akurat, 

sensor ini disarankan untuk mengukur suhu pada rentang -10 sampai 85 °C. DS18B20 

memiliki nomor serial silikon yang unik pada setiap unitnya, sehingga memungkinkan 

penggunaan 1 pin untuk beberapa sensor DS18B20. Dengan desain selubung pada 

bagian pengukurnya, sensor ini dapat digunakan pada lingkungan yang lembab atau 

bahkan untuk mengukur suhu di dalam air. Kondisi ini cocok digunakan untuk 

mengukur suhu biji kopi yang dikeringkan, mengingat kandungan kadar air pada biji 

kopi yang dikeringkan cukup tinggi pada awal pengeringan. 

 

3.3.5 LCD I2C 20X4 

Gambar 3.7. LCD I2C 20 X 4 

Sumber: www.amazon.com 

LCD (Liquid Crystal Display) berfungsi untuk menampilkan teks dan simbol 

tertentu, sebagai media komunikasi antara purwarupa dengan operator. LCD ini dapat 

menampilkan karakter sebanyak 20 kolom dan 4 baris, yang sudah dilengkapi dengan 

cahaya latar. Pada dasarnya, LCD dapat langsung dihubungkan dengan Arduino 

ataupun pengontrol mikro lainya. Namun, jumlah pin yang dibutuhkan cukup banyak 

(16 pin), sehingga dibutuhkan komponen tambahan untuk menyederhanakannya. Oleh 

karena itu, LCD ini dihubungkan dengan I2C untuk mengurangi jumlah pin yang 

digunakan. Dengan penggunaan I2C, LCD hanya menggunakan 4 pin yaitu 2 pin untuk 

tegangan masukan dan 2 pin lainnya sebagai pin untuk komunikasi dengan pengontrol 

mikro (SDA dan SCL). 

http://www.amazon.com/
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3.3.6 DHT22 
 

Gambar 3.8. Sensor DHT22 

Sumber: www.amazon.com 

Sensor DHT22 merupakan sensor yang dapat melakukan pengukuran 

kelembaban udara serta melakukan pengukuran suhu. Sensor ini memerlukan 

tegangan masukan berkisar antara 3,3 – 5,5 V, dengan rentang pengukuran 

kelembaban 0 – 100 % RH yang memiliki akurasi sebesar 2 – 5%. Sementara untuk 

pengukuran suhu, DHT22 mampu mengukur suhu pada rentang -40 °C hingga 80 °C 

dengan akurasi sebesar 0,5 °C. Pada purwarupa ini, DHT22 hanya digunakan sebagai 

indikator kelembapan udara pada ruang pengeringan, sehingga tidak memengaruhi 

proses serta variabel pengeringan. 

 

3.3.7 Arduino remote 

Gambar 3.9. Arduino remote infra merah 

Sumber: www.amazon.ca 

Arduino remote terdiri dari 2 komponen utama, yaitu remote dan penerima 

infra merah. Remote tersebut memiliki total 17 pin yang fungsinya dapat disesuaikan 

melalui kode program. Remote menggunakan baterai CR2025, dengan rentang 

tegangan berkisar antara 2,7 – 5,5V. Remote ini dapat digunakan pada jarak hingga 

8 m dari penerima infra merah, dan dengan sudut maksimum 60°. Saat tombol ditekan, 

remote akan mengirimkan sinyal digital melalui gelombang infra merah dengan 

frekuensi 38 kHz. Sinyal akan diterima oleh modul penerima infra merah HX1838. 

HX1838 dapat bekerja pada tegangan 3,3V ataupun 5V. Setiap tombol yang ditekan, 

sinyal yang diterima akan diubah menjadi nilai analog tertentu untuk dapat ditentukan 

fungsinya melalui kode program yang diunggah pada Arduino. 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.ca/
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3.3.8 Relay 
 

Gambar 3.10. Relay 0/5 VDC ke 0/220 VAC 

Sumber: www.amazon.com 

Relay merupakan komponen yang berfungsi untuk memutus dan 

menghubungkan aliran listrik. Relay berfungsi untuk menyalakan dan mematikan 

pemanas tubular, berdasarkan perintah Arduino. Relay yang digunakan memiliki level 

input 0/5 V, dimana nilai low setara dengan 0V dan nilai high setara dengan 5V. Pada 

bagian keluaran relay, terdapat 3 pin yang terbagi menjadi dua jenis, normally open 

dan normally close. Pemanas tubular akan dihubungkan dengan pin normally open. 

Dalam keadaan normal, pemanas tidak terhubung dengan aliran listrik. Ketika 

Arduino memberikan sinyal high, relay akan menerima sinyal 5V yang akan 

menggerakkan coil, sehingga coil pada bagian tegangan AC akan berpindah posisi. 

Dengan perpindahan posisi tersebut, pemanas tubular menjadi terhubung dengan 

aliran listrik. 

3.3.9 Pemanas listrik 
 

 

Gambar 3.11. Pemanas listrik 

Sumber: www.tokopedia.com 

Pemanas tubular yang digunakan memiliki diameter 20 mm dengan panjang 

total 40 cm. Pemanas ini membutuhkan tegangan 220 VAC dengan daya maksimum 

300 W. Bagian luar pemanas merupakan kaca pada bagian tengah, serta isolator 

keramik pada bagian ujung kanan dan kiri. Bagian dalam pemanas berisi kawat spiral 

yang terhubung dengan ujung kanan dan kiri pemanas. Saat pemanas terhubung 

dengan listrik, arus yang mengalir pada kawat menyebabkan suhu pada kawat 

meningkat. peningkatan suhu tersebut ditandai dengan perubahan kawat yang 

http://www.amazon.com/
http://www.tokopedia.com/
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memancarkan cahaya berwarna merah serta memancarkan panas. Suhu maksimum 

yang dapat dihasilkan oleh pemanas ini mencapai 70 °C di ruang pengeringan. Namun, 

suhu pada permukaan pemanas dapat mencapai lebih dari 100 °C sehingga harus 

digunakan dengan hati - hati. Untuk memanaskan ruang pengeringan dari suhu 22 °C 

hingga 65 °C, pemanas membutuhkan waktu yang berkisar antara 25 hingga 40 menit. 

 
3.4 Prinsip kerja purwarupa 

Purwarupa ini melakukan pengeringan dengan cara memanaskan biji kopi pada 

wadah yang telah disediakan. Selama proses pemanasan, perubahan massa biji kopi 

akan terus diukur, dan dihitung sebagai perubahan kadar air. Purwarupa ini 

mengasumsikan bahwa massa yang hilang hanya merupakan massa air, sehingga 

dianggap tidak ada bagian kopi yang berkurang kecuali kadar airnya. Berikut ini 

adalah persamaan yang digunakan oleh purwarupa untuk mengukur kadar air: 

 

 

 

 
𝑚𝑖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pengeringan) 

Dengan persamaan tersebut, maka kadar air awal biji kopi harus sudah 

diketahui sebelum proses pengeringan dilakukan. Nilai kadar air awal akan 

dimasukkan secara manual oleh operator. Berikut ini prosedur yang perlu dilakukan 

dalam proses pengeringan: 

a. Persiapan biji kopi yang akan dikeringkan. 

b. Kadar air awal biji kopi diukur menggunakan moisture balance. 

c. Nilai kadar air awal biji kopi dicatat dari hasil pengukuran moisture 

balance. 

d. Menyalakan purwarupa pengering biji kopi. 

e. Jika terdapat komponen yang mengalami kendala (diketahui 

ma = m0 x w awal (3.1) 

mk = m0 – ma (3.2) 

wi = (100 − 
𝑚𝑘

) 𝑥 100 (3.3) 

Dimana:    

m0 = massa biji kopi keseluruhan (biji kopi kering + air) 

ma = massa air saat biji kopi belum dikeringkan 

mk = massa biji kopi tanpa air 

wi = kadar air terukur (kadar air terbaru selama proses pengeringan) 

mi = massa biji kopi terukur (massa biji kopi terbaru selama 
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melalui LCD dan buzzer), komponen diperbaiki lalu purwarupa 

dimulai ulang. 

f. Parameter pengeringan (kadar air awal, kadar air akhir yang 

diinginkan, suhu proses pengeringan) dimasukkan ke sistem pada 

purwarupa. 

g. Melakukan kalibrasi load cell jika diperlukan (menggunakan anak 

timbangan M1, nominal 500 g hingga 1 g secara menurun). 

h. Ruang pengeringan dipanaskan hingga tercapai suhu pengeringan 

yang telah diatur. 

i. Ketika suhu ruang pengeringan telah tercapai (diketahui melalui 

LCD dan buzzer), wadah tempat peletakkan biji kopi dikeluarkan 

dari dalam purwarupa. 

j. Biji kopi diletakkan di wadah pengeringan secara merata dan tidak 

bertumpuk. 

k. Wadah pengeringan dimasukkan kembali ke dalam ruang 

pengeringan. 

l. Proses pengeringan dimulai. Ketika proses pengeringan selesai 

(kadar air akhir telah tercapai), buzzer akan berbunyi dan 

parameter akhir akan ditampilkan pada LCD. 

m. Nilai kadar air akhir serta durasi pengeringan dicatat sebagai 

parameter akhir pengeringan. 

n. Biji kopi yang telah dikeringkan dikeluarkan dari ruang 

pengeringan. 

Seluruh proses pengeringan yang dilakukan oleh purwarupa, diatur oleh 

Arduino Mega 2560 Rev3 berdasarkan kode program yang telah diunggah. Berikut ini 

diagram alir proses yang dilakukan purwarupa. 
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Gambar 3.12. Diagram alir cara kerja purwarupa 
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Pada Gambar 3.12 telah digambarkan proses yang dilakukan oleh purwarupa 

selama pengeringan. Setelah purwarupa dinyalakan, komponen – komponen akan 

dicek ketersediaannya satu persatu. Apabila terdapat komponen yang gagal, proses 

akan berhenti, kemudian LCD akan menampilkan pesan gagal serta buzzer akan 

berbunyi. Jika seluruh komponen tidak ada masalah, maka menu pilihan akan 

ditampilkan pada LCD. Terdapat 4 menu yang dapat dipilih oleh operator, yaitu kadar 

air, suhu pengeringan, kalibrasi serta mulai proses. 

 

Gambar 3.13. Tampilan menu pada LCD 

Setelah menu dipilih, maka program akan beralih ke proses berikutnya. Khusus 

untuk menu mulai proses, menu baru bisa dipilih jika seluruh variabel pengeringan 

telah dimasukkan. Berikut ini penjelasan tiap menu pada LCD. 

a. Nilai kadar air 

Menu nilai kadar air memiliki 2 sub menu, yaitu nilai kadar air awal dan nilai 

kadar air akhir. Nilai kadar air awal merupakan nilai kadar air hasil pengukuran awal 

oleh moisture balance, sedangkan nilai kadar air akhir merupakan nilai kadar air yang 

diinginkan operator untuk dicapai. 

 

(a). (b). 

Gambar 3.13 (a) Sub menu kadar air; (b) tampilan saat memasukkan nilai kadar air 

Nilai kadar air yang dimasukkan dapat memiliki hingga 2 angka desimal (2 

angka di belakang koma) dengan satuan % (% kadar air). Untuk menyimpan nilai 

kadar air, operator cukup menekan tombol “ok”. Jika operator memutuskan untuk  

tidak jadi memasukkan nilai kadar air karena kesalahan pengetikan atau hal lainnya, 

operator dapat menekan tombol kembali (tombol panah kiri pada remote) sehingga 

nilai yang telah diketik tidak akan dicatat pada program. 
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b. Suhu kerja 

Suhu kerja merupakan suhu yang diinginkan selama proses pengeringan. Suhu 

maksimum yang dapat dimasukkan yaitu sebesar 80 °C, dan dapat memiliki ketelitian 

hingga 0,1°C. Menu suhu kerja tidak memiliki sub menu, sehingga operator dapat 

langsung memasukkan nilai suhu kerja setelah memilih menu suhu kerja. Menu suhu 

kerja juga memiliki fungsi kembali ke menu awal, seperti pada menu kadar air. 

 

Gambar 3.14 Tampilan saat memasukkan nilai suhu kerja 

c. Kalibrasi sensor 

Kalibrasi sensor merupakan menu untuk melakukan kalibrasi pada load cell. 

Kalibrasi dapat dilakukan maksimum sebanyak 30 data, dimana satu data memiliki 

nilai pengukuran massa oleh load cell dan nilai massa sebenarnya. Kalibrasi dilakukan 

dengan cara meletakkan anak timbangan standar pada wadah pengeringan, kemudian 

memasukkan massa nominal anak timbangan tersebut. Untuk lanjut ke proses 

berikutnya (anak timbangan berikutnya), operator dapat menekan tombol next (tombol 

panah kanan pada remote). Setelah tombol next ditekan, LCD akan menampilkan 

massa terukur dan massa nominal anak timbangan yang diletakkan, kemudian operator 

dapat kembali mengulang proses kalibrasi. Jika seluruh anak timbangan telah diukur, 

operator dapat menekan tombol ”ok”, sehingga kalibrasi dihentikan dan Arduino akan 

menghitung dan menampilkan nilai koreksi serta koefisien determinasi load cell. 

  

(a). (b). 
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(c). 

Gambar 3.15 (a) Tampilan saat operator memasukkan massa nominal; (b) tampilan 

saat operator menekan tombol next; (c) tampilan saat proses kalibrasi selesai. 

d. Mulai proses 

Menu mulai proses merupakan menu yang akan memulai proses pengeringan. 

Saat menu ini dipilih, program akan mengecek apakah seluruh variabel pengeringan 

telah terpenuhi (telah dimasukkan dan nilainya sesuai). Jika belum, LCD akan 

menampilkan variabel yang belum memenuhi, kemudian kembali ke tampilan 

pemilihan menu. Jika seluruh variabel telah terpenuhi, pemanas akan menyala dan 

menunggu hingga ruang pengeringan memiliki suhu 2 °C lebih tinggi dari suhu 

pengeringan yang diatur. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi turunnya suhu 

ruang pengeringan akibat terjadi kontak dengan udara luar saat proses pengeluaran 

wadah pengeringan dan pemasukan biji kopi ke dalam ruang pengeringan. 

Setelah suhu pengeringan tercapai, operator dapat segera memasukkan biji 

kopi dan memulai proses pengeringan. Ketika proses dimulai, LCD akan menampilkan 

beberapa variabel proses pengeringan, variabel – variabel tersebut yaitu massa biji 

kopi awal, massa biji kopi saat pengeringan, kadar air awal, kadar air saat pengeringan, 

kadar air target, suhu ruang pengeringan, kelembapan ruang pengeringan, serta durasi 

pengeringan yang telah berjalan. 

 

Gambar 3.16. Tampilan LCD selama proses pengeringan 

Selama pengeringan sedang berjalan, variabel yang tetap diukur yaitu mt 

(massa biji kopi saat pengeringan), wi (kadar air biji kopi saat proses pengeringan), T 

(suhu ruang pengeringan), dan RH (kelembapan rung pengeringan. Pada LCD juga 

ditampilkan durasi pengeringan, yang dihitung sejak biji kopi diletakkan di dalam 

ruang pengeringan. Jika nilai mt naik dan memiliki nilai lebih dari m0 + 5 g, proses 
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pengeringan akan dibatalkan oleh purwarupa (pengeringan dianggap telah selesai). 

Hal ini dikarenakan kenaikan massa yang terlalu besar mengindikasikan terjadi 

kesalahan dalam proses pengeringan. Kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh load 

cell yang mengalami kegagalan, adanya benda yang masuk ke dalam ruangan 

pengeringan, ataupun masalah lainnya. 

Suhu ruang pengeringan diatur oleh pemanas tubular melalui relay. Saat suhu 

terukur melebihi suhu pengeringan yang ditetapkan, relay akan mematikan pemanas 

sehingga suhu ruangan pengeringan kembali turun. Saat suhu ruang pengeringan 

sudah kurang dari suhu yang diatur, pemanas akan kembali menyala. Apabila terjadi 

kegagalan relay dan suhu ruang pengeringan mencapai 2 °C lebih tinggi dari suhu 

yang diatur, buzzer akan menyala untuk memberikan peringatan kepada operator 

bahwa telah terjadi kegagalan pada pengaturan suhu. 

 

Gambar 3.17. Tampilan LCD saat proses pengeringan telah selesai. 

Setelah nilai kadar air target telah terpenuhi, proses pengeringan akan 

dihentikan dan ditandai dengan bunyi buzzer. Pemanas akan dimatikan dan LCD akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa pengeringan telah selesai, dan menunjukkan 

beberapa variabel seperti massa awal dan akhir, kadar air awal dan akhir, serta durasi 

pengeringan. 

3.5 Batasan – batasan pada purwarupa 

Dengan banyaknya variabel yang diukur pada purwarupa, terdapat beberapa 

batasan - batasan dalam penggunaan purwarupa ini untuk mengeringkan biji kopi. 

Massa awal biji kopi diatur minimum sebesar 200 g. Jika massa biji kopi terlalu ringan, 

maka 1% kadar air akan semakin ringan, sehingga terdapat kemungkinan tidak 

terukurnya perubahan massa yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Massa 

maksimum untuk biji kopi yang dikeringkan yaitu sebesar 2800 g. Nilai tersebut 

diambil karena load cell yang digunakan memiliki kapasitas 5000 g, dan massa untuk 

alas load cell serta nampan terukur sebesar 2166 g (dibulatkan menjadi 2200 g). 
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Walaupun load cell memiliki maksimum beban berlebih yang aman sebesar 120% 

(6000 g), namun akan lebih baik jika load cell tetap digunakan di bawah kapasitas 

maksimumnya. Untuk batasan terhadap pemanas, program dirancang untuk tidak 

memulai pengeringan jika suhu yang dimasukkan melebihi 80 °C. Hal ini dikarenakan 

pada beberapa kali pengujian yang dilakukan, pemanas hanya mampu memanaskan 

ruang pengeringan kurang dari 80 °C, dan membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk mencapai suhu tersebut. Selama proses pengeringan, pintu pada purwarupa 

harus dipastikan tetap tertutup, hal ini untuk mencegah turunnya suhu ruang 

pengeringan akibat adanya pertukaran panas dengan udara sekitar. Selain itu, 

purwarupa yang tidak tertutup memungkinkan terjadinya perubahan kadar air biji kopi 

tidak hanya disebabkan oleh pemanasan, tetapi juga karena perbedaan dengan 

kelembapan udara sekitar. Peletakan purwarupa juga perlu dihindari dari landasan 

yang miring ataupun terlalu bergetar, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan 

pengukuran oleh load cell. Karena purwarupa tidak dilengkapi dengan komponen 

pengukur kedataran, maka operator perlu memastikan terlebih dahulu bahwa landasan 

purwarupa sudah cukup datar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai data yang telah didapat hasil kalibrasi 

dan pengujian komponen-komponen maupun mesin pengering secara keseluruhan. 

Data yang didapat akan dianalisis dan dibahas untuk menggambarkan purwarupa yang 

telah dibuat. 

 
4.1 Kalibrasi load cell 

Load cell yang digunakan pada purwarupa telah dikalibrasi terhadap anak 

timbangan M1, dengan massa nominal 1 g hingga 50 g. 

Tabel 4.1. Hasil kalibrasi pengukuran turun load cell 
 

Massa 

Nominal 

(g) 

Rata - rata Pengukuran Turun (g) 

Posisi 

1 

Posisi 

2 

Posisi 

3 

Posisi 

4 

Posisi 

5 

Posisi 

6 

Posisi 

7 

Posisi 

8 

Posisi 

9 
Rata-rata Error 

0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 1.9 

2 3.9 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 

5 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 6.9 1.9 

10 11.7 11.8 11.8 11.8 11.7 11.8 11.8 11.8 11.9 11.8 1.8 

20 21.7 21.8 21.8 21.7 21.7 21.7 21.8 22.0 22.0 21.8 1.8 

50 51.8 52.0 51.8 51.7 51.3 51.6 51.7 52.0 52.2 51.8 1.8 

100 101.7 102.2 101.9 101.4 100.7 101.2 101.6 102.2 102.4 101.7 1.7 

200 202.1 202.7 202.2 201.5 200.3 201.3 201.9 202.6 203.0 201.9 1.9 

500 501.8 502.4 501.5 501.1 499.9 500.9 501.2 502.4 503.0 501.6 1.6 

 
 

Gambar 4.1. Posisi pengukuran load cell pada nampan pengering 

Tabel 4.1 merupakan nilai rata – rata pengukuran turun untuk setiap posisi pada 

load cell. Kalibrasi pada load cell dilakukan sebanyak 4 kali pengukuran. Setiap 

pengukuran terdiri dari pengukuran naik serta pengukuran turun, dimana setiap 

pengukuran naik dan turun dilakukan pada 9 posisi berbeda. Posisi pengukuran 

tersebut ditunjukkan oleh Gambar 4.1, yang merupakan gambaran peletakan anak 

timbangan standar di atas wadah tempat peletakan biji kopi. Data kalibrasi lengkap 
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akan disajikan pada lampiran, mengingat jumlahnya yang cukup banyak. Pengukuran 

turun dijadikan acuan untuk nilai koreksi load cell karena dianggap paling 

merepresentasikan cara kerja alat. Selama proses pengeringan, massa yang terukur 

akan selalu mengalami penurunan seiring waktu berjalan, sehingga hasil pengukuran 

turun menjadi acuan utama yang digunakan. 

Berdasarkan Tabel 4.1 yang telah disajikan, error dari nilai rata – rata untuk 

tiap posisi seperti pada Gambar 4.1 tidak melebihi 2 g, serta tidak terdapat selisih error 

yang terlalu tinggi antara massa nominal anak timbangan standar. Kalibrasi dilakukan 

pada 9 (sembilan) posisi berbeda dikarenakan ukuran penampang alas timbangan yang 

cukup besar, sedangkan benda yang diukur (biji kopi) berukuran sangat kecil jika 

dibandingkan dengan luas penampang alas pengeringan. Sehingga pengukuran pada 

Sembilan (9) posisi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengukuran pada 

tiap posisi tidak memiliki selisih yang besar. Namun jika diperhatikan secara detail 

dari keseluruhan sembilan (9) posisi pengukuran, terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan antara massa nominal 1 g dengan 500, serta antara posisi 1 hingga posisi 9. 

 

Gambar 4.2. Grafik sebaran error pada rata – rata pengukuran turun 

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa hasil rata – rata pengukuran 

turun memiliki kisaran error antara 1.5 sampai 3 g secara keseluruhan. Gambar 

tersebut juga menunjukkan bahwa pada massa nominal 1 g hingga 20 g, error antara 

tiap posisi masih cukup dekat (tidak terlalu bervariatif). Namun saat massa nominal 

sebesar 50 g, sebaran error cukup bervariatif antar posisi (memiliki span kesalahan 

hingga 3 g). Hal ini disebabkan karena nilai pembagi yang digunakan tetap sama pada 
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setiap massa nominal, sedangkan nilai analog yang diterima dari load cell cukup besar 

(bernilai puluhan ribu), sehingga terdapat perbedaan pada massa yang kecil dengan 

massa yang besar ketika dibagi dengan nilai yang sama. Walaupun demikian, kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa load cell tetap dapat digunakan untuk mengukur 

perubahan massa yang kecil, dengan catatan bahwa load cell harus tetap dikalibrasi 

secara rutin. Untuk menyesuaikan pengukuran - pengukuran berikutnya, nilai hasil 

kalibrasi akan tersimpan otomatis pada program untuk dijadikan sebagai nilai koreksi 

pada pengukuran yang dilakukan oleh load cell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3. Grafik linearitas seluruh pengukuran 

Pada Gambar 4.3, nilai seluruh pengukuran (Pengukuran 1 sampai Pengukuran 

4) dimasukkan dalam persamaan linearitas. Hasilnya didapat bahwa baik pengukuran 

turun, pengukuran naik, maupun pengukuran gabungan memiliki linearitas yang baik, 

yang ditandai dengan koefisien determinasi sebesar 1. Persamaan tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam kode program, sehingga setiap pengukuran load cell akan diolah 

menggunakan persamaan linearitas tersebut. Namun, karena terdapat menu untuk 

melakukan kalibrasi pada purwarupa, maka persamaan koreksi yang dijalankan akan 

berubah setiap kali purwarupa selesai melakukan kalibrasi. 

4.2 Kalibrasi sensor suhu DS18B20 

Sensor suhu DS18B20 dikalibrasi di dalam water bath menggunakan standar 

thermocouple tipe K, dengan rentang suhu 35 hingga 100 °C. Berikut ini tabel hasil 

kalibrasi sensor suhu DS18B20. 
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Tabel 4.2. Data hasil kalibrasi sensor suhu DS18B20 
 

 

No. 

Naik Turun 

Thermocouple 

tipe K (°C) 

DS18B20 

(°C) 

Error 

(°C) 

Thermocouple 

tipe K (°C) 

DS18B20 

(°C) 

Error 

(°C) 

1 34.8 34.7 -0.1 41.6 42.2 0.6 

2 44.6 44.6 0.0 46.5 47.0 0.5 

3 49.1 49.1 0.0 50.6 51.0 0.4 

4 59.5 59.3 -0.3 59.8 60.4 0.6 

5 63.9 63.6 -0.3 64.5 65.1 0.6 

6 68.5 68.3 -0.3 69.4 69.6 0.2 

7 73.5 73.2 -0.3 74.4 74.8 0.4 

8 78.4 78.1 -0.3 79.2 78.9 -0.3 

9 83.1 83.1 0.0 84.1 84.3 0.2 

10 88.2 88.0 -0.2 89.2 89.3 0.1 

11 93.3 93.1 -0.2 94.1 93.9 -0.2 

12 98.1 97.9 -0.2 98.1 98.2 0.1 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sensor suhu DS18B20 memiliki akurasi 

yang cukup baik, serta nilai error yang cukup seragam. Pada pengukuran naik, error 

terbesar yaitu -0,3 °C, dan pada pengukuran turun didapat error terbesar yaitu -0,6 °C. 

Data tersebut tidak dapat dihitung nilai histerisisnya, dikarenakan pengukuran naik 

dan pengukuran turun terjadi pada titik ukur berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan 

oleh kondisi water bath yang tidak dapat menciptakan suhu air yang identik antara 

pengukuran naik dengan pengukuran turun. Error pada sensor suhu DS18B20 saat 

pengukuran naik cenderung selalu bernilai negatif, sedangkan pada pengukuran turun 

cenderung bernilai positif. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sensor dalam 

merespon perubahan suhu. Sensor suhu DS18B20 memiliki respon yang cenderung 

lebih lambat daripada thermocouple tipe K, sehingga sensor suhu DS18B20 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menunjukkan nilai suhu yang 

sebenarnya (diketahui dari hasil observasi selama proses kalibrasi). Nilai kalibrasi 

tersebut kemudian dihitung persamaan linearitasnya baik pada pengukuran naik, 

pengukuran turun, maupun pengukuran gabungan. Hasilnya didapat bahwa pada tiap 

– tiap pengukuran memiliki nilai koefisien determinasi yang sangat mendekati 1. Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran oleh sensor suhu DS18B20 dapat dikatakan 

linear. Dengan demikian, persamaan tersebut dimasukkan ke dalam kode program, 

sehingga setiap nilai pengukuran suhu yang diproses dan ditampilkan merupakan hasil 

pengolahan antara nilai yang terbaca oleh sensor suhu dengan persamaan linearitas 

yang didapat. 
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Gambar 4.4. Grafik linearitas kalibrasi sensor suhu DS18B20. 

 
 

4.3 Karakteristik purwarupa pengering biji kopi 

Purwarupa pengering ini telah digunakan untuk mengeringkan biji kopi dengan 

kadar air yang berbeda – beda, dengan total sebanyak 9 (sembilan) kali pengeringan. 

Dari proses tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat menggambarkan karakteristik 

purwarupa pengering biji kopi yang dibuat. 

4.3.1 Keseragaman suhu 
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Gambar 4.5. Suhu terukur pada ruang pengeringan 

Suhu pada ruang pengeringan akan memengaruhi kualitas proses pengeringan 

yang dijalankan. Suhu pada ruang pengeringan diukur pada 5 titik, dan menghasilkan 

data seperti pada Gambar 4.5. yang memiliki selisih suhu maksimum sebesar 1,8 °C. 

Suhu pengeringan pada titik tengah memiliki nilai yang paling tinggi, dikarenakan 

berada paling dekat dengan pemanas. Sedangkan pada sisi atas dan sisi bawah gambar, 
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suhunya lebih rendah karena berada lebih jauh dari pemanas. Namun dengan bentuk 

reflektor pada bagian atas purwarupa, suhu pada sisi tersebut tidak berbeda jauh 

dengan suhu pada bagian tengah. Sisi kanan dan kiri menjadi sisi yang paling rendah 

suhunya, hal ini disebabkan karena pada bagian tersebut tidak terkena panas secara 

langsung. Pada bagian ujung kanan dan kiri pemanas, terdapat isolator keramik 

sepanjang ±12 mm. Dengan kondisi tersebut, maka sisi kanan dan sisi kiri hanya 

mendapat panas hasil rambatan di udara serta rambatan pada alas wadah pengering. 

4.3.2 Data pengukuran 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, total pengeringan yang tercatat 

telah dilakukan yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali pengeringan, dengan berbagai nilai 

kadar air dan massa biji kopi. 

Tabel 4.3. Perbandingan hasil pengukuran purwarupa dengan timbangan elektronik 
 

 
Data 

ke- 

Kadar 

Air 

Awal 

(%) 

Timbangan Elektronik Purwarupa 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

 

Perubahan 

Massa (g) 

 

Kadar Air 

Akhir (%) 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

 

Perubahan 

Massa (g) 

 

Kadar Air 

Akhir (%) 

1 20.23 361.7 347.4 14.3 16.95 378 357 21.0 15.5 

2 30.04 357.1 333.7 23.4 25.13 371.1 355.8 15.3 27.0 

3 26.01 377.9 336.5 41.4 16.91 380.5 333.2 47.3 15.0 

4 31.58 408.7 382.6 26.1 26.91 414.6 380.5 34.1 25.5 

5 24.73 370.6 321.4 49.2 13.21 373.5 321.4 52.1 12.5 

6 23.79 462.1 409.0 53.1 13.90 465.8 415.9 49.9 14.7 

7 81.89 505.8 102.7 403.1 10.81 502.5 100 402.5 9.0 

8 44.98 390.9 239.6 151.3 10.24 386.4 240.7 145.7 9.5 

9 52.97 482.7 284.9 197.8 20.32 493.9 281.9 212.0 21.0 

 
Pada Tabel 4.3, massa dan kadar air akhir yang terukur oleh purwarupa 

dibandingkan dengan massa dan kadar air akhir yang terukur oleh timbangan 

elektronik. Nilai kadar air awal merupakan nilai yang terukur oleh moisture balance 

sebelum proses pengeringan. Nilai kadar air akhir pada kolom timbangan elektronik 

merupakan nilai kadar air perhitungan, dihitung berdasarkan nilai kadar air awal, 

massa awal dan massa akhir menggunakan persamaan (3.1) – (3.3). Pembandingan ini 

dilakukan karena purwarupa pengering mengukur kadar air berdasarkan massa dan 

kadar air awal, sehingga kebenarannya perlu diperiksa melalui perhitungan 

berdasarkan data timbangan elektronik. 
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Tabel 4.4. Perbandingan pengukuran kadar air moisture balance dengan purwarupa 
 

 

 
Data ke- 

Moisture balance Purwarupa 

Kadar 

Air 

Awal 

(%) 

Kadar 

Air 

Akhir 

(%) 

 
Durasi 

(menit) 

 

Kadar Air 

Akhir 

(%) 

 

Laju 

Pengeringan 

(%/menit) 

1 20.23 17.27 47 15.5 0.10 

2 30.04 26.90 57 27.0 0.05 

3 26.01 16.28 49 15.0 0.22 

4 31.58 26.70 24 25.5 0.25 

5 24.73 12.05 43 12.5 0.28 

6 23.79 13.70 36 14.7 0.25 

7 81.89 10.83 139 9.0 0.52 

8 44.98 8.54 69 9.5 0.51 

9 52.97 21.45 42 21.0 0.76 

 
Pada Tabel 4.4 terdapat nilai kadar air awal dan kadar air akhir yang terukur 

oleh moisture balance, nilai kadar air awal purwarupa menggunakan nilai yang sama 

dengan nilai kadar air awal moisture balance. Laju pengeringan merupakan perubahan 

rata – rata % kadar air dalam kurun waktu tertentu. Nilai durasi merupakan durasi 

pengeringan yang ditampilkan LCD pada saat proses pengeringan selesai. Dari data – 

data yang telah ditampilkan, terdapat nilai kesalahan (error) hasil pengukuran. Berikut 

ini merupakan nilai kesalahan pengukuran purwarupa. 

Tabel 4.5. Kesalahan dalam pengukuran 
 

 
Data 

ke- 

Error 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Kadar Air 

[TE] (% kadar 

air) 

 

Perubahan 

Masa (g) 

Kadar Air 

[Moisture balance] 

(% kadar air) 

1 16.3 9.6 -1.45 6.70 -1.77 

2 14.0 22.1 1.87 -8.10 0.10 

3 2.6 -3.3 -1.91 5.90 -1.28 

4 5.9 -2.1 -1.41 8.00 -1.20 

5 2.9 0.0 -0.71 2.90 0.45 

6 3.7 6.9 0.80 -3.20 1.00 

7 -3.3 -2.7 -1.81 -0.60 -1.83 

8 -4.5 1.1 -0.74 -5.60 0.96 

9 11.2 -3.0 0.68 14.20 -0.45 

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa pengukuran massa awal purwarupa memiliki 

kesalahan maksimum sebesar 4,5 % (16,3 g), sedangkan pengukuran massa akhir 

memiliki kesalahan maksimum sebesar 6,6 % (22,1) g. Pada pengukuran perubahan 
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massa, juga terdapat kesalahan dengan nilai maksimum sebesar 46 % (14,20 g). Nilai 

kesalahan perubahan massa dapat lebih kecil ataupun lebih besar dari kesalahan massa 

awal dan akhir di setiap pengukuran, karena adanya perbedaan nilai kesalahan 

pengukuran massa awal dan massa akhir. 

Sedangkan untuk nilai kadar air, kesalahan pengukuran dilakukan berdasarkan 

dua hal. Kesalahan pertama diukur dengan membandingkan perhitungan kadar air 

berdasarkan massa yang terukur oleh timbangan elektronik. Dengan cara ini, didapat 

nilai kesalahan maksimum sebesar -1,91 % kadar air. Nilai kesalahan ini dipengaruhi 

oleh hasil pengukuran massa awal dan pengukuran massa akhir oleh purwarupa. Cara 

kedua penentuan kesalahan dilakukan dengan membandingkan pengukuran kadar air 

oleh moisture balance dengan pengukuran kadar air oleh purwarupa. Saat 

dibandingkan dengan hasil pengukuran moisture balance, didapat nilai kesalahan 

terbesar yaitu -1,83 % kadar air. nilai kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, seperti kesalahan pengukuran massa oleh purwarupa, serta kadar air 

pada biji kopi yang tidak merata. Tidak meratanya nilai kadar air biji kopi disebabkan 

karena pada penelitian ini, biji kopi yang digunakan sudah kering kemudian direndam 

dalam air untuk meningkatkan kadar airnya. Proses perendaman menyebabkan 

penyerapan air yang tidak merata oleh biji kopi. Faktor lain yang juga dapat 

menyebabkan tidak meratanya kadar air biji kopi yaitu karena terdapat perbedaan suhu 

pada sisi-sisi tertentu di dalam ruang pengeringan. 

4.3.3 Hubungan antar variabel hasil pengukuran 

Variabel – variabel pada proses pengeringan memiliki hubungan satu sama 

lain. Hubungan – hubungan tersebut yaitu pengaruh nilai kadar air akhir dan kesalahan 

pengukuran perubahan massa terhadap nilai kesalahan pengukuran kadar air, pengaruh 

selisih kadar air terhadap laju pengeringan, serta laju perubahan kadar air dalam tiap 

proses pengeringan. 

Pada Gambar 4.6 ditampilkan grafik perubahan kadar air pada beberapa proses 

pengeringan. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa proses pengeringan berjalan cukup 

linear. Namun jika dibandingkan antara Gambar 4.6 dengan Gambar 4.7 yang 

merupakan grafik perubahan massa terukur terhadap waktu, grafik perubahan massa 

terhadap waktu cenderung lebih landai dibandingkan grafik perubahan kadar air 

terhadap waktu. Hal ini wajar terjadi, dikarenakan seiring berjalannya waktu 

pengeringan, perubahan massa cenderung tetap. Namun karena massa biji kopi terus 
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menurun, nilai kadar air yang terukur menjadi semakin sensitif terhadap perubahan 

massa biji kopi. Perubahan kadar air akibat penurunan 2 g massa biji kopi pada saat 

massa keseluruhan sebesar 500 g tidak akan terlihat signifikan. Tetapi pada saat massa 

keseluruhan sebesar 200 g, maka penurunan massa sebesar 2 gram akan menghasilkan 

perubahan kadar air yang cukup banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6. Grafik perubahan kadar air terhadap waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7. Grafik perubahan massa terhadap waktu 

Meskipun memiliki gradien yang berbeda, kedua grafik tetap menunjukkan 

hubungan yang linear antara nilai perubahan dengan waktu pengeringan. Hal ini 

menandakan bahwa proses pengeringan berjalan cukup baik. 

Hubungan variabel berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu laju pengeringan 

yang dihasilkan oleh purwarupa. 
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Gambar 4.8. Laju pengeringan biji kopi 

Berdasarkan Gambar 4.8, semakin besar perubahan kadar air biji kopi maka 

semakin besar pula laju pengeringannya. Hal ini disebabkan ketika perubahan kadar 

airnya besar, menandakan bahwa pengeringan dilakukan hingga kadar air biji kopi 

bernilai rendah. Sebagaimana pembahasannya sebelumnya, saat kadar air biji kopi 

sudah rendah (yang berarti massa biji kopi juga rendah), perubahan massa yang sedikit 

dapat berpengaruh besar terhadap perubahan kadar air. Laju pengeringan terpengaruh 

oleh hal tersebut dikarenakan laju pengeringan dilakukan dengan membagi perubahan 

kadar air dengan durasi, tanpa memerhatikan perubahan kadar air setiap menitnya. 

 

Gambar 4.9. Grafik hubungan komponen pengeringan 
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Gambar 4.9 menjelaskan hubungan antara jumlah biji kopi yang dikeringkan, 

nilai kadar air akhir, kesalahan pengukuran massa serta kesalahan pengukuran kadar 

air. Jumlah biji kopi yang ditampilkan pada grafik merupakan sepersepuluh dari massa 

sebenarnya biji kopi yang dikeringkan, hal ini bertujuan agar data pada grafik menjadi 

lebih proporsional antar variabel. Dari grafik tersebut terlihat bahwa semakin banyak 

biji kopi yang dikeringkan (massa awal pengeringan semakin besar), maka kesalahan 

pengukuran kadar air akhir akan semakin besar. Selain itu, semakin tinggi nilai kadar 

air akhir biji kopi, maka tingkat kesalahan pengukuran kadar air akhir akan semakin 

kecil. Kemudian semakin rendah nilai kesalahan pengukuran perubahan massa, maka 

nilai kesalahan pengukuran kadar air akhir juga akan semakin kecil. Pada pengeringan 

dengan biji kopi yang lebih banyak (memiliki massa lebih tinggi dan semakin 

mendekati 500 g). Nilai kesalahan pengukuran kadar air akhir akan semakin besar 

diakibatkan oleh karakteristik load cell yang digunakan, karena load cell memiliki 

kesalahan yang acak ketika mengukur massa lebih dari 20 g. 

Nilai kadar air akhir mempengaruhi nilai kesalahan pengukuran kadar air 

akhir, diakibatkan oleh sensitivitas perubahan kadar air oleh perubahan massa, 

sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sedangkan kesalahan 

perubahan massa berpengaruh pada nilai kesalahan pengukuran kadar air akhir, 

dikarenakan metode perhitungan yang dilakukan oleh purwarupa dalam proses 

pengeringan. Nilai kadar air diukur oleh purwarupa dengan cara membandingkan 

antara massa saat awal pengeringan dengan massa yang terukur selama proses 

pengeringan. Proses perhitungan tersebut sangat bergantung pada perubahan massa 

biji kopi yang terukur selama proses pengeringan. Sehingga untuk mengurangi 

kesalahan pengukuran kadar air akhir, biji kopi perlu dikeringkan hingga suhu yang 

tidak terlalu rendah serta memastikan bahwa pengukuran perubahan massa oleh load 

cell tidak terlalu besar. 
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5.1 Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berikut ini 

terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini: 

1. Purwarupa pengering biji kopi telah berhasil dibuat dan melakukan 

pengeringan serta pengukuran kadar air biji kopi. Massa biji kopi minimum 

yang dapat dikeringkan yaitu 200 g dan massa maksimum sebesar 2800 g. 

Purwarupa mampu mengeringkan biji kopi hingga suhu 80 °C, dan memiliki 

keseragaman suhu ruang pengeringan dengan selisih suhu terbesar yaitu 1,8 

.°C. Sejauh ini, purwarupa telah berhasil mengeringkan biji kopi sebanyak 

3717,5 g dengan total waktu 506 menit (8 jam 26 menit) tanpa mengalami 

kendala teknis; 

2. Terdapat beberapa kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh purwarupa 

selama proses pengeringan. Pengukuran massa biji kopi (massa awal dan massa 

akhir) memiliki kesalahan maksimum sebesar 6,6% (22,1 g) dan kesalahan 

pengukuran kadar air maksimum sebesar -1,91 % kadar air; 

3. Jumlah biji kopi yang dikeringkan berpengaruh terhadap kesalahan 

pengukuran kadar air akhir, dimana semakin banyak biji kopi yang dikeringkan 

maka pengukuran kadar air akhirnya memiliki nilai kesalahan yang semakin 

besar. Selain itu, kesalahan pengukuran massa oleh purwarupa juga akan 

berbanding lurus dengan kesalahan pengukuran nilai kadar air akhir, karena 

pengukuran kadar air didasarkan pada pengukuran masa. 

5.2 Saran 

Untuk memaksimalkan kinerja dari purwarupa pengering biji kopi, terdapat 

beberapa saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dari 

purwarupa ini, yaitu: 

1. Penggunaan load cell serta modul ADC yang memiliki standar industri, untuk 

meminimalisir kesalahan pengukuran massa; 

2. Penggunaan pemanas jenis lain, seperti pemanas infra merah untuk 

meningkatkan efisiensi pengeringan; 

3. Pengaturan pemanas sebaiknya dilakukan menggunakan dimmer digital, 

sehingga suhu ruang pengeringan lebih stabil serta mengurangi daya listrik 

pemanas dan memperpanjang masa pakai pemanas. 
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