
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang pesat dan kebutuhan pangan yang terus 

meningkat, menyebabkan manusia untuk terus berusaha menciptakan mesin yang 

dapat membantu mempermudah dalam pengerjaannya guna meningkatkan 

produktifitas pada industri kecil (home industry), salah satunya yaitu industri 

pembuatan kripik pisang berlin. Kripik pisang barlin adalah hasil penggilingan 

buah pisang kering. Produk ini merupakan makanan ringan atau olahan yang 

belum banyak di kenal masyarakat. Pembuatan kripik pisang barlin tidak mudah 

di lakukan, dan biayanya cukup mahal. 

Produksi buah pisang menduduki peringkat pertama di Indonesia di 

bandingkan buah-buahan lainnya. Berdasarkan data tahun1999 jumlah produksi 

pisang secara nasional sebanyak 3.376.661 ton. Pisang merupakan salah satu 

bahan pangan nabati yang banyak mengandung nilai gizi yang cukup tinggi dan 

juga harganya yang relative murah serta terjangkau. Mengingat kandungan 

karbohidratnya yang tinggi, maka buah pisang di harapkan dapat digunakan 

sebagai subsitusi beras atau penganekaragaman makanan berkarbohidrat. (Bulletin 

Teknopro Hortikultura, edisi 72, agustus 2004) 

Di dasari ketersediaan bahan baku yang memadai, serta banyaknya 

permintaan pasaran akan kripik pisang barlin sebagai formulasi mendorong 

pengusaha kecil (home industry) untuk terus meningkatkan usahaini. Pada 

dasarnya proses pembuatan kripik pisang barlin harus melalui dengan proses 
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pengeringan, Sinar matahari sangat di perlukan dalam proses pembuatan kripik 

pisang barlin sebagai sarana untuk proses pengeringan. Tetapi jika dengan panas 

matahari maka waktu yang di perlukan sekitar 2-3 hari pada cuaca  cerah dan 

membutuhkan tempat yang luas. Dan jika langit berawan atau hujan pengeringan 

tidak dapat di lakukan, meskipun biasa di lakukan hasil pengeringan tidak sebagus 

pada musim panas. Jika di tinjau dari segi waktu dan cuaca kurang efisien.  

Dari permasalahan diatas, penulis merancang mesin pengering pisang 

barlin dengan kapasitas 10 kg/proses. Pertimbangan dalam menentukan kapasitas 

mesin ini antara lain banyaknya jumlah pisang yang di butuhkan untuk memenuhi 

permintaan pasaran akan kripik pisang berlin. Mesin pengering pisang ini 

dirancang  dengankondisi yang sesuai dengan aktifitas  home industry baik dari 

segi kontruksinya maupun dari segi kapasitasnya, sehingga dalam kegiatan 

produksinya nanti mesin pengering ini dapat digunakan secara lebih efisien, 

mudah dan sederhana. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain alat pengering pisang barlin dengan kapasitas 

10 kg/proses. 

2. Bagaimana mengetahui dimensi dan gambar alat pengering pisang. 
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1.3.Tujuan Perancangan 

Dalam perancangan mesin pengering tujuan yang hendak di capai adalah : 

1. Untuk mengetahui rancangan alat pengering pisang barlin. 

2. Untuk mengetahui ukuran dan dimensi alat pengering pisang barlin.  

1.4.Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup proses pembahasan dari pokok 

permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan beban pemanasan untuk proses pengeringan.  

2. Perhitungan dan penentuan dimensi ruang pengering.. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan maka dalam penyusunan Tugas 

Akhirini di buat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab 1 dibahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematik apenulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang dasar teori yang di jadikan dasar 

perhitungan kekuatan dan dimensi dari komponen-komponen alat. 

BAB III METODOLOGI 

Bab  ini berisi tentang persyaratan dalam perancangan, alternative 

pengoptimalisasian dan perancangan serta beberapa penjelasan produk. 
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BAB IV PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas tentang urutan perhitungan dan pembahasan dari 

data-data yang di rancang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan di bahas tentang kesimpulan dari hasil yang 

diperoleh dari bab sebelumnya, serta saran-saran dalam penulisan sikripsi ini. 


