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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia ketela pohon menjadi bahan pangan pokok setelah beras dan 

jagung. ketela pohon dan jagung merupakan beberapa jenis dari tanaman tropis 

yang tumbuh di Indonesia. Produksi ketela pohon cukup melimpah, biasanya 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk makanan pokok (di daerah tertentu di 

Indonesia). 

Ketela pohon adalah salah satu komoditas pertanian jenis ubi-ubian yang cukup 

penting di indonesia baik sebagai sumber pangan maupun sumber pakan. Hal ini 

disebabkan karena tanaman ketela pohon mempunyai beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan tanaman pangan lain, diantaranya dapat tumbuh dilahan 

kering dan kurang subur, daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi, masa 

panennya yang tidak diburu waktu sehingga dapat dijadikan lumbung hidup. Selain 

itu daun dan ubi kayu dapat diolah menjadi aneka makanan, baik makanan utama 

maupun selingan. 

Ketela pohon segar memiliki nilai ekonomi yang sangat rendah pada saat panen 

raya. Karena itu perlu suatu upaya meningkatkan nilai tambah dari ubi kayu dengan 

mengelola menjadi beraneka ragam produk. Salah satunya adalah pembuatan opak 

singkong. Namun pada pengolahan ini banyak mengalami kendala pada cara 

pengolahanya. Dikarenakan masih menggunakan alat-alat manual. Oleh karena itu 

lebih efisiensi lagi apabila ada alat yang bisa mendukung para usaha ketela pohon 

yang lebih praktis, Agar tidak membuang banyak tenaga. 

Pada pengembangan kali ini kami membahas tentang perancangan dan 

pembuatan cetakan opak berbasis Arduino lalu diaplikasikan kedalam bentuk 

hardware. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara mengaplikasikan program di arduino kedalam motor-

motor alat ini. 

2. Bagaimana mengaplikasikan program di Arduino untuk memutar motor 

pendorong, motor pemipih agar bahan opak menuju ke konveyor. 

3. Bagaimana cara mengaplikasikan program arduino agar motor high/low 

dalam waktu yang kita tentukan. 

4. Bagaimana cara membuat software untuk mengontrol putaran motor pada 

konveyor agar sesuai yang diharapkan. 

5. Bagaimana menguji sistem agar diketahui unjuk kerjanya. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dalam perencanaan implementasi program ini sebagai syarat tugas 

akhir ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu : Membuat program arduino untuk 

mengaktifkan dan memberi timer dan kecepatan pada motor-motor yang ada pada 

alat ini. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan semula, dibutuhkan suatu 

batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

1. Fokus pada pembahasan tugas akhir ini adalah mengaplikasikan program 

di arduino untuk mengaktifkan motor penekan agar bahan opak menuju ke 

pemipih. 

2. Mengaplikasikan program di arduino untuk memutar motor pemipih. 

3. Mengaplikasikan program di Arduino untuk konveyor. 

4. Mengaplikasikan program arduino agar motor yang dicetakan opak high / 

low sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

5. Menguji sistem agar diketahui unjuk kerjanya. 
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1.5 Metodologi Pembahasan 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir dengan 

judul “ Perancangan dan Pembuatan Cetakan Opak bebasis Arduino (Software) ” 

adalah sebagai berikut : 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan 

jurnal maupun media elektronik seperti internet. 

2. Implementasi sistem dengan menentukan spesifikasi software dan, serta 

melakukan instalasi hardware. 

3. Melakukan pengujian hardware pada sistem menggunakan 

mikrokontroller Arduino. 

4. Mengambil data dan menganalisis dari simulasi sistem yang telah diuji. 

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh 

dari pengujian sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum sistematika pada penulisan yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung topik 

tugas akhir ini, hal tersebut meliputi arduino, bahasa pemrograman 

C arduino. 

BAB III : Perancangan dan Pembuatan Software 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang akan dibuat. 
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BAB IV : Pengujian dan Pengukuran Sistem 

Bab ini membahas pengujian alat yang telah dibuat. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan terkait dari tujuan yang ada, serta 

saran untuk pengembangan alat ini dimasa yang akan datang. 


