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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kondisi iklim di Indonesia yang terdiri dari dua musim, cukup 

menyulitkan petani dalam melakukan pengeringan terhadap hasil pertaniannya. 

Proses pengeringan yang sering dilakukan oleh petani adalah dengan cara alami, 

yaitu dengan melakukan penjemuran dibawah sinar matahari langsung. Proses 

pengeringan seperti ini sangat tergantung sekali dengan cuaca dan memerlukan 

lahan yang luas untuk melakukan penjemuran. 

Sebagian besar produk hasil pertanian memiliki sifat tidak tahan lama 

untuk disimpan dan mudah rusak. Sehingga untuk menjaga kualitas dan daya 

simpan dari produk pertanian tersebut, perlu dilakukan pengeringan segera setelah 

hasil pertanian tersebut dipanen. Pengeringan dengan menggunakan alat 

pengering akan menghasilkan produk yang lebih baik, karena kondisinya dapat 

lebih terkontrol dan kandungan airnya dapat diatur sesuai yang diinginkan. 

Namun kendala utama yang dihadapi pada teknologi pengeringan adalah 

masalah biaya operasional pengering untuk kapasitas ruang pengering yang 

memadai. Sesuai survei yang telah dilakukan, kapasitas ruang pengering yang 

dikehendaki adalah sekitar 2-3 m3. Selain permasalahan biaya, pengeringan 

diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan kualitas hasil pengeringan yang 

baik. Pengeringan yang cepat dapat dilakukan dengan temperatur tinggi, namun 

akibatnya sering terjadi kerusakan pada material yang dikeringkan. Disamping itu 

dengan memakai temperatur tinggi berarti membutuhkan jumlah energi yang lebih 

besar. Artinya harga energi yang diperlukan juga semakin besar.  

Pengembangan mesin pengering dengan unit rekoveri panas diharapkan 

akan menjadi suatu rancangan mesin pengering baru hemat energi dan inovatif 

yang dapat mengurangi biaya operasional pengering. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah bagaimana merancang, 

membuat dan menguji alat pengering model pompa kalor-genset. 

Masalah yang akan di teliti meliputi : 

1. Cara kerja mesin 

2. Pemilihan bahan dalam proses pembuatan komponen mesin 

3. Analisa perhitungan mesin 

4. Perkiraan perhitungan biaya 

5. Pembuatan mesin 

6. Pengujian alat pengering 

  

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah: 

1. Kapasitas ruang pengering sekitar 3 m³. 

2. Perhitungan pompa kalor dilakukan secara ideal. 

3. Data-data sifat untuk analisis termodinamika diperoleh dari literatur. 

4. Perhitungan hanya dibatasi meliputi rangka, pengelasan, beban, dan baut. 

 

1.4. Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan dari proyek akhir ini adalah supaya mahasiswa dapat merancang, 

membuat, dan menguji mesin pengering dengan sistem pompa kalor-genset 

berbahan bakar bensin. 

 

1.5. Manfaat Proyek Akhir 

Proyek Akhir ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang perencanaan, 

pembuatan, dan pengujian alat pengering sistem heat pump-genset 

berbahan bakar bensin. 

 

2. Secara Praktis 
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Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

khususnya dalam bidang mata kuliah kerja bangku dan plat, permesinan, 

mekanika teknik, elektronika, dan elemen mesin serta mengetahui 

karakteristik setiap komponen yang digunakan beserta cara kerjanya. 

Selain itu, peralatan ini juga dapat digunakan untuk penelitian lebih jauh. 

 

1.6. Metode Pemecahan Masalah 

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengunakan beberepa metode 

untuk merancang peralatan mesin pengering model pompa kalor-genset berbahan 

bakar bensin antara lain: 

a.   Studi pustaka. 

Yaitu data diperoleh dengan merujuk pada beberapa literatur sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Survei 

Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata proses pengeringan 

kayu dan peralatannya. 

c. Trial and error. 

 Yaitu dengan melakukan beberapa kali percobaan/pembuatan langsung 

untuk mendapatkan mesin dengan spesifikasi yang dikehendaki. 
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