
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak petani singkong saat ini merasa tidak dihargai oleh masyarakat atas hasil taninya. 

Dalam hal tersebut para petani harus benar-benar memperhatikan pengolahan singkong sehingga 

nilai jual dari singkong tersebut meningkat. Salah satu alternative untuk mengelolah singkong 

tersebut adalah dengan membuat tepung dari singkong yang bernama tepung mocaf. [3] 

Mocaf adalah tepung yang terbuat dari singkong. Memiliki tekstur dan rasa serta kualitas 

yang hampir sama seperti tepung terigu.[2] Saat ini proses penjemuran terhadap pembuatan tepung 

mocaf masih di lakukan secara manual atau masih mengandalkan sinar matahari. Sehingga jika 

cuaca sedang tidak mendukung, maka proses pengeringan chip tersebut akan memakan waktu yang 

lama.  

Telah ada alat yang dibuat pada penelitian sebelumnya dengan judul “Perancangan Mesin 

Pengering Singkong Kapasitas 35 Kg Per Proses” dimana pada penelitian tersebut dijelaskan 

cara menjelaskan bagaimana singkong dikeringkan dengan alat tersebut. “Jenis yang dirancang 

ini adalah alat pengering tipe rak (Tray Dryer). Pengering ini mempunyai bentuk persegi dan 

didalamnya berisi rak-rak yang dipakai sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Bahan 

diletakandiatas rak yang terbuat dari bahan yang konduktivitas panasnya baik dan dengan 

alasnya yang berlubang. Lubang dimaksudkan untuk memperbesar perpindahan panas konveksi 

udara panas dan uap air.” [1] 

Mengacu pada alat sebelumnya, maka akan dibuat sebuah pengembangan alat yang dapat 

lebih membantu proses pengeringan lebih cepat dengan memperhatikan suhu ruang dan 

kelembaban ruang dari alat pengering nantinya. 

Mikrokontroler yang dibutuhkan untuk membuat alat pengering tersebut adalah Arduino 

UNO dengan tambahan sensor suhu dan heater dan blower. Pada pembuatan alat tersebut terdapat 

alat untuk menampung singkong yang telah di giling berbentuk tabung atau chip. Sensor suhu 

digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban singkong yang ada di dalam tabung. Ketika 

singkong masih dalam keadaan basah maka blower dan heater akan menyala sehingga 

mempercepat proses pengeringan. Tabung akan dibantu dengan motor penggerak sehingga dalam 

tabung tersebut, singkong akan mengalami proses pengeringan yang merata.  



Dari penjelasan singkat diatas penulis bermaksud membuat “Rancang Bangun Alat 

Pengering Menggunakan Sensor Suhu dan Kelembaban BerbasisMikrokontroler” dengan 

menggunakan sensor suhu dan Arduino. Kelebihan alat ini adalah membantu proses pengeringan 

singkong menjadi lebih cepat. Alat ini juga dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android untuk 

memonitoring keadaan dari singkng ketika mengalami proses pengeringan. Pada aplikasi trsebut 

sendiri meenampilkan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nilai suhu, keembaban 

ruangan, timer yang ditampilkan pada apikasi tersebut. Suhu ditampilkan untuk mengetahui berapa 

nilai suhu saat itu. Kelembaban ruangan ditampilkan untuk mengetahui berapa nilai kelembaban 

ruangan pada saat itu. Timer digunakan untuk mengatur berapa lama waktu yang digunakan alat 

untuk memanaskan singkong. Selain itu, alat ini akan membantu proses pengeringan saat tidak ada 

matahari dan alat ini juga membantu terhadap mengoptimalkan proses pengeringan terhadap 

singkong. Sehingga para petani dapat meningkatkan jumlah produksi dan nilai jual terhadap 

singkong. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat perangkat mikrokontroler agar mempercepat proses 

pengeringan terhadap singkong? 

2. Bagaimana merancang dan membuat perangkat mikrokontroler yang mampu 

mengoptimalkan proses pengeringan? 

3. Bagaimana pembacaan suhu dan kelembaban ruangan untuk mengukur kadar air yang ada 

pada singkong menggunakan Arduino UNO R3? 

4. Bagaimana mengatur heater dan blower sehingga kelembaban dalam ruangan pengering 

tercapai? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat perangkat mikrokontroler agar mempercepat proses 

pengeringan terhadap singkong 

2. Merancang dan membuat perangkat mikrokontroler agar singkong dapat kering 

merata 



3. Pembacaan suhu dan kelembaban ruangan untuk mengukur kadar air yang ada pada 

singkong menggunakan Arduino UNO R3 

Mengatur heater dan blower sehingga kelembaban dalam ruangan pengering tercapai 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kemungkinan pembahasan masalah yang akan dilakukan, maka proposal 

ini membatasi ruang lingkup masalah agar pembahasan dapat lebih terfokus dan tujuan penulisan 

dapat tercapai. Pembatasan ruang lungkup permasalahan dalam proposal ini meliputi: 

a. Uji coba sistem ini dilakukan pada miniatur. 

b. Perangkat yang digunakan adalah perangkat dengan mikrokontroler Arduino UNO, sensor 

suhu dan heater dan blower  

c. Perangkat yang dirancang hanya di gunakan untuk pengeringan pada singkong 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai metodelogi, 

antara lain: 

1. Studi Kelayakan  

Pada tahap ini dilakukan penelitian bagaimana kelayakan dari aplikasi yang di buat. Ada 

beberapa dimensi kelayakan, yaitu: 

2. Operasional  

Rancangan alat ini dapat digunakan untuk mempercepat proses pengeringan tanpa 

mengandalkan sinar matahari dan mengoptimalkan proses pengeringan terhadap singkong. 

Sehingga produksi tepung mocaf meningkat. 

3. Ekonomi  

Sistem ini dirancang dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhannya yang di perlukan 

untuk pembuatan alat tersebut. 

4. Teknis 

Sistem ini dirancang melalui hardware dan software yang dapat menunjang terlaksananya 

proses yang di perlukan, yang kemudian dapat memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya. 



5. Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya. Laporan 

yang tertulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk di laksanakannya penelitian 

tugas akhir ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan mikrokontroler seperti Arduino, sensor-sensor yang digunakan serta perangkat-perangkat 

lainnya yang berkenaan dengan tugas akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa terhadap alat 

pengering mocaf yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Sedangkan perancangan sistem 

meliputi use case, flowchart dan perancangan alat pengering. 

 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bagian ini memuat tentang implementasi alat pengering dan pengujian alat yang 

sudah dibuat untuk mengetahui bahwa alat pengering yang dibuat bekerja dengan baik dan sesuai 

dengan harapan. Implementasi alat meliputi pembuatan konsep alat pengering hingga 

diimplementaskan dalam bentuk prototype. Pengujian meliputi proses pengeringan alat mulai dari 

awal sampai selesai untuk mengetahu tingkat kekeringan yang dihasilkan dari proses pengeringan 

menggunakan alat, serta keefektifan data yang dibaca oleh sensor DH11 dan diolah oleh Arduino 

sehingga dapat berjalan dengan baik. 

BAB V PENUTUP 



Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil prose pengeringan 

mocaf menggunakan alat pengering tersebut, yang bertujuan untuk mempercepat proses 

pengeringan mocaf untuk dijadikan tepung dibandingkan dengan mengeringkan mocaf dengan 

cara yang masih tradisional. 

 

 

 


