
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini terutama industri yang 

bergerak dibidang manufaktur. Dalam bidang manufaktur desain suatu produk menjadi bagian 

yang sangat penting, mengingat begitu ketatnya persaingan pasar dan cepatnya inovasi-inovasi 

yang dikeluarkan oleh produsen dan dapat merespon kondisi pasar lebih cepat, serta 

merealisasikan suatu konsep menjadi produk yang di inginkan oleh pasar. Banyak perusahaan 

yang harus menyesuaikan persaingan pasar tersebut dengan cara memangkas siklus produksi 

mereka agar dapat bersaing terus-menerus diera globalisasi saat ini, salah satu cara yang bisa 

dilakukan untuk menghemat pengeluaran saat ini adalah memproduksi alat- alat cepat (Rapid 

Prototyping), akurat, dan dengan biaya yang lebih rendah. (Muliyawan, 2017). 

Proses panen kopi ada beberapa permasalahan yang timbul, salah satu hal yang terjadi 

adalah pemetikan biji kopi yang terjadi pada petani di desa Rahtawu Kabupaten Kudus. Petani 

yang berada di desa Rahtawu kebanyakan masih menggunakan cara lama dalam proses 

pemetikan kopi, yaitu dengan cara tradisonal menggunakan tangan, sehingga proses pemetikan 

tradisional dianggap kurang optimal, membutuh waktu yang lama dan kurang berkembang dalam 

penerapan teknologi pada saat ini. (Lutfi and Nugroho 2015) 

Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji 

tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab qahwah yang berarti kekuatan, karena 

pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata qahwah kembali 

mengalami perubahan menjadi kahveh yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah 

lagi menjadi coffie dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata coffie segera diserap ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi kata kopi yang dikenal saat ini. (Irwanti 2017). 

Kopi bukan hanya dikenal sebagai makanan dan minuman saja tetapi bisa juga sebagai obat 

alternatif dalam menangani berbagai jenis luka. Salah satu jenis tanaman kopi yang paling 

banyak di Indonesia ialah kopi Robusta (Coffea canephora). Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan apakah serbuk kopi robusta mempunyai efek untuk mempercepat proses 

penyembuhan luka. (Artho, Wuisan, and Najoan 2015). 



 

 

Besarnya potensi perkebunan kopi di Indonesia belum diimbangi dengan peningkatan 

teknologi selama periode pemanenan. Selama ini proses pemanenan buah kopi hanya 

menggunakan cara tradisional yaitu langsung dipetik dengan menggunakan kedua tangan. Cara 

ini sangat tidak efisien bila dipandang dari segi ekonomi karena bisa menimbulkan kehilangan 

(loss) selama proses pemanenan buah kopi dan juga memakan waktu yang lama sehingga 

memperbesar pengeluaran (cost) berupa upah tenaga kerja yang semakin membesar. Selain dari 

sisi ekonomi kerugian dari sisi keselamatan kerja (kesehatan) juga akan dialami oleh para petani 

dan buruh pekerja. Kerugian ini dikarenakan buah kopi merupakan tipe buah yang keras dan 

sering dihuni oleh semut penyengat dan jenis binatang kecil lainnya sehingga sehingga para 

petani sering mengalami masalah pada kedua telapak tangannya seperti keseleo, lebam-lebam , 

tertusuk serpihan ranting kopi dan tersengat oleh semut penyengat dan binatang kecil lainnya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dibuat teknologi tepat guna berupa Smartpeko 

yang berfungsi sebagai alat pemetik kopi yang ergonomis sehingga mudah dibawa dan 

digunakan. (Budidarsono & Wijaya, 2004) (Junaidi & Yamin, 2010). 

Pemanenan kopi mekanis adalah salah satu kemajuan teknologi utama yang menguntungkan 

produsen, tetapi masalah dengan perencanaan penanaman dan pengembangan tanaman serta 

kesalahan dalam penyesuaian pemanen dapat mengurangi efisiensi operasi, menjadikannya lebih 

membuat stres untuk panen daripada pemanenan manual. Dengan demikian penelitian ini 

dilakukan di kotamadya Patos de Minas, MG, Brazil dengan tujuan menilai kerusakan pada 

bagian sayuran dan kualitas panen kopi mekanis yang ditanam dalam sistem penanaman 

melingkar di bawah pivot tengah, dengan frekuensi getaran dua batang dan kontrol statistik dari 

proses. Diamati bahwa negatif dua tahun sekali pada edukasi yang dilakukan oleh kopi untuk 

menghilangkan efek dari kondisi insolasi. Indeks kualitas panen didistribusikan secara asimetris 

dan sampel sangat bervariasi dan hanya efisiensi pengupasan yang dipengaruhi oleh as yang 

dinilai dan terbukti stabil oleh kontrol statistik. Kerusakan tanaman oleh pemanenmenunjukkan 

nilai yang diinginkan dan tidak bervariasi dalam fungsi faktor-faktor yang dianalisis, tetapi 

dianggap di bawah kendali statistik.(Gumulya and Helmi 2017) 

Mesin pemetik kopi berfungsi untuk mempermudah petani memetik biji kopi dan 

meningkatkan produktifitas petani kopi dalam proses panen. Selain itu mesin pemetik kopi lebih 

mempercepat waktu proses pemetikan di bandingkan petani panen dengan memetik kopi manual 



 

 

tanpa menggunakan mesin, perkembangan teknologi menuntut kecanggihan dalam berpanen 

kopi.` Untuk mesin pemetik kopi ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini. 

 

 

Gambar 1. 1 Mesin pemetik kopi 

 

Pemanenan kopi di Indonesia yang sebagian besar petani masih menggunakan cara 

konvensional menemui beberapa kendala dalam kegiatannya, salah satunya adalah pemetikan 

buah pada bagian pohon yang tinggi mengharuskan petani menggunakan  alat  bantu  seperti  

tangga atau pengait untuk dapat memanennya. Untuk itu dalam penelitian ini perlu perancangan 

sebuah alat pemanen kopi yang memiliki jangkauan kerja lebih panjang dan mamp melakukan 

pemanenan selektif serta memiliki harga yang terjangkau untuk menunjang peningkatan dan 

kemudahan dalam kegiatan pemanenan kopi. (MPOC 2020) Pemanenan kopi di Indonesia yang 

sebagian besar petani masih menggunakan cara konvensional menemui beberapa kendala dalam 

kegiatannya, salah satunya adalah pemetikan buah pada bagian pohon yang tinggi mengharuskan 

petani menggunakan  alat  bantu  seperti  tangga atau pengait untuk dapat memanennya. Untuk 

itu dalam penelitian ini perlu perancangan sebuah alat pemanen kopi yang memiliki jangkauan 

kerja lebih panjang dan mamp melakukan pemanenan selektif serta memiliki harga yang 

terjangkau untuk menunjang peningkatan dan kemudahan dalam kegiatan pemanenan 

kopi.(MPOC 2020) 

Proses panen kopi ada beberapa permasalahan yang timbul, salah satu hal yang terjadi 

adalah pemetikan biji kopi yang terjadi pada petani di desa Rahtawu Kabupaten Kudus. Petani 

yang berada di desa Rahtawu kebanyakan masih menggunakan cara lama dalam proses 

pemetikan kopi, yaitu dengan cara tradisonal menggunakan tangan, sehingga proses pemetikan 



 

 

tradisional dianggap kurang optimal, membutuh waktu yang lama dan kurang berkembang dalam 

penerapan teknologi pada saat ini. 

Pemanenan kopi mekanis adalah salah satu kemajuan teknologi utama yang menguntungkan 

produsen, tetapi masalah dengan perencanaan penanaman dan pengembangan tanaman serta 

kesalahan dalam penyesuaian pemanen dapat mengurangi efisiensi operasi, menjadikannya lebih 

membuat stres untuk panen daripada pemanenan manual. Dari situ muncul ide pembuatan alat 

pemetik kopi dengan menggunakan alat mesin motor bensin, kami menciptakan alat pemetik 

kopi yang lebih ringkas dan mempermudah pekerjaan para petani untuk memanen kopi dan bisa 

dibawa secara ringkas dan mudah, tentunya tidak berbahaya.. Sehingga dengan hadirnya alat ini 

diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mengatasi timbulnya resiko seperti cidera pada petani 

kopi saat memetik kopi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam rancang bangun mesin pemetik kopi antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun mesin pemetik kopi secara portable dengan 

kapasitas 50 kg / jam ? 

2. Bagaimana mesin pemetik kopi dapat berfungsi sesuai skema perancangan ? 

3. Bagaimana hasil dan pengujian mesin pemetik kopi ? 

 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun hal perencanaan Mesin Pemetik Kopi menggunakan motor bensin mempunyai 

batasan masalah untuk analisa adalah : 

1. Kapasitas mesin pemetik kopi 50 kg / jam 

2. Menggunakan mekanisme putaran roll pemetik 4 sudu 

3. Menggunakan transmisi roda gigi lurus sebagai penggerak perputaran. 

4. Mesin tidak menggunakan sensor warna 

5. Mesin menggunakan hopper tetap 

6. Jenis kopi yang akan di petik adalah jenis robusta 

7. Perhitungan bagian mesin, meliputi :  



 

 

a. Kecepatan putaran transmisi 

b. Menghitung percepatan gaya 

c. Menghitung daya  

8. Untuk menggerakan mesin pemetik kopi menggunakan motor bensin ¼ HP dengan 

kecepatan 6000 rpm. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam rancang bangun mesin pemetik kopi ini antara lain sebagai berikut : 

a. Merancang mesin pemetik kopi dengan kapasitas 50 kg / jam. 

b. Membuat mesin pemetik kopi yang optimal dengan kapasitas 50 kg / jam. 

c. Menguji mesin pemetik kopi dengan kapasitas 50 kg / jam. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari perancangan ini adalah : 

1. Membantu mempermudah proses dalam memetik kopi dengan skala besar. 

2. Dapat menghemat tenaga, biaya dan waktu dalam proses pemetikan kopi. 

3. Bagi pembaca dan mahasiswa lain sebagai pertimbangan untuk mengetahi sistem dan cara 

kerja Mesin Pemetik Kopi. 

 


