
 
 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Produksi buah-buahan di Indonesia seperti nanas, salak, pisang, dan pepaya 

cukup tinggi. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2009), produksi 

buah-buahan Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat musim 

panen, produksi buah-buahan berlimpah sehingga harga jualnya rendah. 

Produksi buah yang melimpah kadang juga belum dimanfaatkan (Antarlina 

dan Rina 2005).  

Petani tidak dapat menyimpan buah-buahan lebih lama karena umur 

simpannya pendek. Penanganan buah yang kurang hati-hati pada saat panen, 

termasuk pengemasan dan transportasi, akan menyebabkan kerusakan 10-

60%. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan umur simpan dan nilai 

tambah buah-buahan (Sofyan 2004).  

Salah satu bentuk makanan olahan dari buah-buahan yang mempunyai 

peluang pasar internasional adalah makanan kering. Permintaan akan 

makanan kering dari buah-buahan terus meningkat karena masyarakat negara-

negara maju menyukai makanan sehat yang banyak mengandung serat 

(Syaefullah et al. 2002). Salah satu makanan ringan adalah keripik, yang 

tergolong jenis crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, renyah, tahan 



2 
 

lama, praktis, mudah dibawa dan disimpan, serta dapat dinikmati kapan saja 

(Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2004). 

Salah satu jenis buah-buahan yang biasa dibuat keripik yaitu pisang, pisang 

adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari Kawasan Asia Tenggara 

termasuk Indonesia. Pisang termasuk dalam famili Musaceae, dan terdiri atas 

berbagai varietas dengan penampilan warna, bentuk, dan ukuran yang 

berbeda-beda. Varietas pisang yang diunggulkan antara lain Pisang Ambon 

Kuning, Pisang Ambon Lumut, Pisang Barangan, Pisang Badak, Pisang Raja 

Besar, Pisang Kepok Kuning, Pisang Susu, Pisang Tanduk, dan Pisang 

Nangka. 

Pisang dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : 

1. Pisang yang buahnya enak dimakan (Musa paradisiaca L.) 

2. Pisang yang hanya diambil sebagai serat (Musa textilis Noe) atau sering 

disebut pisang manila). 

3. Pisang liar yang hanya digunakan sebagai hiasan seperti pisang-pisangan 

(Heliconia indica Lamk) atau pisang lilin yang diambil lilinnya (Musa  

zebrina Van Hautte). 

Tanaman Pisang tumbuh baik dan dibudidayakan di seluruh wilayah 

Indonesia. Setiap petani dapat dipastikan menanam pisang, sekalipun di 

antaranya hanya menanam pisang pada pekarangan. Di beberapa daerah 

seperti Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan Pisang telah diusahakan 

secara perkebunan  (estate). Pisang sebagai bahan pangan yang bergizi tinggi 

merupakan sumber vitamin, mineral, dan karbohidrat. Pisang dikonsumsi 
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bukan saja sebagai bahan tambahan tetapi juga di beberapa negara 

dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok. Buah pisang dapat diolah dalam 

keadaan mentah maupun matang. Keripik pisang adalah produk makanan 

ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng, dengan atau tanpa bahan 

tambahan makanan yang diizinkan. 

Salah satu provinsi penghasil produksi keripik pisang yaitu provinsi lampung, 

tepatnya di daerah tanjung karang yang merupakan pusat kota dari provinsi 

lampung. Keripik pisang sudah sejak lama diproduksi oleh para pedagang 

kripik dilampung dan menjadi salah satu ciri khas makan serta cendra mata 

dari provinsi lampung.  

Hasil olahan keripik pisang mempunyai rasa yang berbeda-beda, yaitu : asin, 

manis, manis pedas, dan lain-lain. Pembuatan keripik pisang sangat sederhana 

dan membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Pisang yang baik dibuat 

keripik adalah pisang ambon, kapas, tanduk, dan kepok kuning. Tujuan 

pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. 

Syarat mutu keripik pisang dapat mengacu SNI 01-4315-1996, Keripik pisang 

standar teknis ini berlaku untuk pembuatan pisang menjadi keripik pisang. 

Pada saat ini Prosedur Opersional Pengolahan Keripik Pisang terdiri dari 

beberapa kegiatan meliputi penyiapan bahan baku, penyiapan peralatan dan 

kemasan, pengupasan dan pengirisan, pencucian dan perendaman, 

penggorengan, penirisan minyak, pemberian bumbu, pengemasan dan 

pelabelan, serta penyimpanan. Ditinjau dari proses pengolahan keripik 
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terutama pada proses penggorengannya diprovinsi lampung masih terbilang 

sangat sederhana (konvensional) sangat berbeda dibandingankan dengan 

provinsi  ataupun industri keripik pisang  lainnya yang sudah menggunakan 

sistem penggorengan vakum. Oleh karena itu para pedagang industri kripik 

dilampung dan industri keripik diprovinsi lainnya lebih memilih 

menggunakan pengorengan yang dilakukan secara konvensional karena 

mahalnya biaya mesin penggoreng vakum. 

Dilihat dari pentingnya proses produksi keripik pisang tersebut, maka untuk 

menjaga kualitas dari hasil kripik pisang serta meningkatkan persaingan 

bisnis dengan sesama industri keripik pisang lainnya terutama  diprovinsi 

lampung perlu diperhatikan lebih baik lagi pada proses pembuatan keripik 

pisang terutama pada proses pengorengannya, oleh karena itu penulis ingin 

mencoba membuat penelitian tentang proses pembuatan kripik pisang 

menggunakan sistem otomasi,adapun judul yang diambil oleh penulis yaitu 

pembuatan simulasi otomasi pengaturan suhu pada proses penggorengan 

keripik pisang berbasis mikrokontroler ATMega16 dengan harapan sistem 

otomasi ini dapat memudahkan dan diterapkan di industri pembuatan keripik 

pisang dengan harga yang terjangkau, waktu yang lebih efisien serta kualitas 

keripik yang dihasilkan dapat terjaga dengan baik.   

B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah, membuat simulasi otomasi pengaturan suhu 

pada proses penggorengan keripik pisang berbasis mikrokontroler sehingga 

mendapatkan hasil  keripik pisang yang lebih berkualitas.  
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C.   Batasan Masalah 

 1. Penelitian ini membahas tentang  simulasi pembuatan sistem otomasi 

proses penggorengan keripik pisang 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah Mikrokontroler ATMega16 

3. Pada penelitian ini sistem otomasi digunakan pada proses pengaturan suhu, 

penirisan minyak dan pengangkatan keripik pisang yang sudah jadi 

4. Software yang digunakan untuk melakukan pemprograman pada 

mikrokontroler adalah CodeVision AVR. 

 

D.  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir menggunakan standar penulisan karya 

ilmiah baku yang diterbitkan oleh Universitas Lampung yang terbagi dalam 

lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Dimana bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Penulis mengemukakan landasan teori yang yang berisi teori–teori 

dasar yang bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan.  

Bab III Metode Penelitian 

Adalah bab yang berisi waktu dan tempat penelitian, prosedur 

penelitian dan pengujian, serta alur penelitian.  
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Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Yang berisi data pengujian dan pembahasan hasil dari penelitian 

sistem otomasi. 

Bab V  Simpulan dan Saran 

Pada bab kelima ini berisikan tentang pokok-pokok kesimpulan 

yang didapat melalui perhitungan dan pembahasan yang dilakukan 

dari penelitian ini serta saran apakah rancangan ini dapat dibuat 

lebih efisien dan dikembangkan pada metode lain yang mempunyai 

sistem kerja yang sama.  

 

Daftar Pustaka  

Yang berisikan kumpulan referensi yang dijadikan sebagai sumber bahan 

acuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.  

Lampiran  

Ditambahkan data-data hasil penelitian serta keterangan-keterangan lainnya. 

 

 

 


