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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cengkeh (Syzygium aromaticum)merupakan tanaman rempah yang termasuk 

komoditas sektor perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting antara lain 

sebagai penyumbang pendapatan petani dan sarana untuk pemerataan wilayah 

pembangunan serta turut serta dalam pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan . Cengkeh mempunyai aroma yang khas. Cengkeh biasanya 

digunakan untuk bahan baku pembuatan rokok. 

Pengeringan merupakan salah satu proses pasca panen yang umum dilakukan 

pada berbagai produk pertanian yang ditujukan untuk menurunkan kadar air 

sampai pada tingkat yang aman untuk penyimpanan atau proses lainnya. Hampir 

seluruh pengeringan pada produk pertanian dilakukan dengan proses termal dan 

dapat dikembangkan penerapan pengering surya efek rumah kaca dalam sebuah 

unit pengolahan kecil untuk berbagai komoditas pertanian dan perikanan 

(Kamaruddin, 2007).  

Dalam proses pembakaran ini, otomatis perusahaan harus membeli bahan 

bakar untuk kelangsungan proses pengeringan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengukuran efisiensi motor, agar dapat diketahui sampai sejauhmana daya serap  

benda pengering tersebut. Jika efisiensi mesin rendah maka perlu dilakukan agar 

biaya penggunaan bahan bakar dapat Jika efisiensi mesin rendah maka perlu 

dilakukan agar biaya penggunaan bahan bakar dapat 

Kendala peningkatan jumlah produksi, yang salah satunya disebabkan oleh proses 

pengeringan karena selalu mengandalkan sinar matahari sebagai 

sumbernya.Dengan demikian, ketergantungan pada kondisi 

iklim selama pengeringan menjadi masalah tersendiri.Karena proses pengeringan 

tergantung pada intensitas cahaya matahari dan membutuhkan waktu yang 

sangat besar.Selama ini mitra produsen cengkeh proses mengurangi kadar air 

cengkeh dengan cara menjemurnya di bawah terik matahari selama kurang 

lebih 6-7 hari.Metode inimemiliki 

kelemahan kebersihan produk yang rendah, konsumsi waktu pengeringan dan 
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intensitas matahari yang tidak merata sepanjang hari.Proses produksi 

yang demikian akan mengurangi kualitas dan kuantitas produksi. 

Alat pengering dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan jenis bahan yang 

dikeringkan, yaitu pengering bahan padat dan pasta, seperti pengering rak, 

pengering konveyor, pengering rotary, pengering flash, pengering beku, dan 

pengering fluidized bed, pengering bahan cair, seperti spray dryer dan drum dryer. 

Banyaknya jenis alat pengeringan memerlukan pengetahuan yang cukup untuk 

menentukan penggunaan alat pengeringan dan prosedurnya sesuai jenis bahan 

atau produk yang akan dikeringkan. Oleh karena itu, dibuat alat-alat pengering 

yang digunakan untuk mengeringkan bahan yang tidak tergantung pada matahari . 

Sebagai seorang sarjana teknik mesin kita perlu mengetahui proses, cara kerja, 

kelebihan dan kekurangan alat-alat pengering tersebut.  

Mesin pengering cengkeh adalah mesin yang dirancang dengan tujuan 

memenuhi fungsi pengeringan cengkeh basah dari hasil panen menjadi cengkeh 

kering yang siap untuk dijual, penerapan metode rasional dipilih karena dapat 

memberikan rancangan mesin pengering cengkeh. (Patrisius Edi Prasetyo, 2014). 

 

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sistem pengeringan seperti halnya 

penelitian yang dilakukan Widayana G (2015), melakukan penelitian bunga 

cengkeh dengan menggunakan sistem pengeringan tertutup dengan memanfaatkan 

sumber energi surya. Putri (2010) melakukan uji performance model pengering 

efek rumah kaca (ERK)-Hybrid tipe rak berputar untuk pengeringan cengkeh. 

Tahir et al, (2014), melakukan desain dan uji performace sistem pengeringan 

model rak pengering ERK. (JAZULI, 2021) 

Permasalahan yang terjadi dalam proses pengeringan bunga cengkeh sangat 

tergatung pada cuaca yang sangat tidak menentu baik pada musim barat maupun 

musim timur, sehingga waktu pengeringan bunga cengkeh menjadi panjang. Dari 

permasalahan di atas, maka peneliti berupaya meneliti tentang oven pengering rak 

yang memanfaatkan energi panas dari heater sauna yang disirkulasikan dalam 

ruang pemanas dengan memanfaatkan fan atau kipas angin untuk 

menghembuskan energi panas kedalam ruang pengering guna mengeringkan 

bunga cengkeh. Bunga cengkeh dihamparkan diatas rak. Proses pengeringan 

bunga cengkeh yang terjadi dalam ruang pengering berlangsung dengan 
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mekanisme perpindahan panas konveksi paksa, dimana ada pengaruh gaya luar 

terhadap proses perpindahan panas dari bunga cengkeh.(Titahelu, 2014). 

Alternatif pengering buatan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk 

memenuhi standar cengkeh dan mempercepat waktu pengeringan. Saat ini proses 

pengeringan buatan telah berkembang sangat pesat. Terdapat beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk mendapatkan panas guna pengeringan bunga cengkeh. 

Mulai dari kayu bakar atau dengan bahan bakar lainnya Sedangkan tipe mesin 

yang berkembang saat ini adalah tipe rotary dryer, tray dryer, penangkap energi 

surya, tipe konveksi dan lain-lain. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat ditarik 

rumusan masalah yaitu. 

1. Bagaimana cara membuat mesin pengering cengkeh rajangan dengan  sistem 

rotary menggunakan bahan bakar heater sebagai pemanas ? 

2. Bagaimana cara membuat mesin pengering cengkeh rajangan yang 

menghasilkan kadar air 12% ? 

3. Bagaimana cara menguji kemampuan mesin pengering cengkeh rajangan ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Banyaknya pembahasan berkaitan judul penelitian mengenai mesin 

pengering cengkeh maka untuk menghindari kesalahan dalam melakukan 

penelitian ini diperlukan batasan masalah. Oleh karena itu batasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan pada penelitian menggunakan cengkeh rajangan 

dengan kadar air 24%. 

2. Kapasitas mesin maksimal 10 kg bahan setiap prosesnya. 

3. Sistem pemanas menggunakan Heater dengan daya 1800 watt. 

4. Tempratur yang di gunakan dalam proses pengeringan berkisar 50-55 oC. 

5. Menggunakan sistem penggerak motor listrik ¼ hp kecepatan putar 1400rpm 

untuk memutar pulley yang dihubungkan poros dan sabuk v kemudian 

diteruskan ke poros tabung pemanas. 
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6. Bagian mesin yang dibuat yaitu rangka mesin, tabung cover,tabung pemanas, 

dan poros. 

7. Target pengeringan cengkeh basah yang semula kadar airnya 24% menjadi 12 

%. 

8. Menggunakan sistem kendali temperatur. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

Membuat mesin pengering cengkeh rajangan dengan proses pengovenan guna 

mengolah bahan baku dengan kapasitas 10 Kg per proses, dengan menggunakan 

heater sebagai sistem pemanas dengan targer kadar air 12% dan menggunakan 

arduino sebagai sistem kontrol. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang di harapkan dari pembuatan ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Membantu proses pengeringan cengkeh supaya lebih efisien. 

2. Mampu memenuhi kebutuhan cengkeh standard nasional Indonesia dan 

dengan konsumsi skala industri.  

3. Mesin ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / industri menengah sebagai 

mesin pendukung untuk meningkatkan hasil produksi. 

 

 


