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RINGKASAN
Tape
merupakan
makanan
hasil
fermentasi
ragi
(saccharomyces) dengan bahan utama yaitu ketan dan
singkong. Proses pembuatan tape singkong di Indonesia masih
menggunakan proses pembuatan secara tradisional. Faktor
yang harus diperhatikan agar proses fermentasi dapat berjalan
lancar diantaranya adalah suhu dan pH. Proses fermentasi tape
secara tradisional tidak memperhatikan kedua faktor tersebut,
sehingga diperlukan suatu teknologi (bioreaktor) untuk
membatasi faktor-faktor tersebut. Cara membuat rancang
bangun bioreaktor tape singkong dengan kontrol suhu dan
kematangan berbasis ATmega16 adalah dengan membuat
rangkaian dari masing-masing komponen bioreaktor yang
kemudian dirangkai menjadi satu dan menyusun perintah atau
pemrograman. Komponen bioreaktor meliputi rangkaian
mikrokontroler, LCD, sensor suhu, sensor pH dan relay.
Kebutuhan daya komponen kontrol sebesar 0,882 Watt dengan
efisiensi daya sebesar 8,82% dan kebutuhan daya pemanas
sebesar 50 Watt dengan efisiensi daya sebesar 86,67%.
Fluktuasi suhu berkisar antara 33 oC dan 34oC dengan batas
atas 36oC dan batas bawah 32oC. Sensor pH dapat terkalibrasi
dengan indikator pembacaan sensor pH sama dengan
pembacaan pH pada kertas pH. Tingkat kematangan tape
ditentukan dengan pH sebesar 4,36 setelah proses fermentasi
selama 2 hari. Rancang bangun bioreaktor tape singkong
dengan kontrol suhu dan kematangan berbasis ATmega16
dapat bekerja dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan
berjalannya seluruh rangkaian komponen dan program.
Kata kunci : Singkong, Tape, Fermentasi, Bioreaktor, Kontrol
Suhu, Kontrol pH
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SUMMARY
Tape is food which comes from the fermentation of yeast
(saccharomyces) with main materials, ketan and cassava. In
Indonesia, Cassava making process still uses traditional way.
Even though, many factors that must be considered that
fermentation process can run smoothly including temperature
and pH. The process of fermentation tape traditionally not see
two factors, that they need a technology (bioreactor) to confine
these issues. How to make bioreactor design of cassava tape
with temperature control and ripeness based of ATmega 16 is to
make a series of each component bioreactor which they are
assembled into one and set up order or programming.
Component bioreactor covering a series of microcontroller, LCD,
temperature sensor, pH sensor and relay. The power needed of
control component is 0,882 watt with efficiency power is 8,82%
and power needed of heating is 50 watt with efficiency power is
86,67%. Temperature fluctuation ranges from 33oC and 34oC
with an upper limit 36oC and a lower limit 32oC. pH sensors can
calibrated with indicator reading of pH sensor same with pH
reading on pH paper. The level of ripenes tape is determined by
pH 4,36 after the process of fermentation over two days.
Bioreactor design of cassava tape with temperature control and
ripeness based on ATmega 16 can work well. This is apparent
from the entire of component can work with the program.
Keyword : Cassava, Tape,
Temperature control, pH control
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia
merupakan
Negara
Agraris
dimana
kebanyakan warga Negara Indonesia bermata pencaharian
sebagai petani. Hal ini didukung dengan kesuburan tanah yang
cocok untuk bercocok tanam. Salah satu hasil produksi dari
sektor pertanian ini adalah singkong. Singkong merupakan
bahan makanan sekunder pengganti padi yang merupakan
bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Kandungan
karbohidrat yang tinggi pada singkong menjadi alternative lain
untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Singkong terdiri dari dua varietas yaitu varietas manis dan
pahit. Singkong yang termasuk dalam varieatas manis adalah
singkong yang biasa dikonsumsi, sedangkan singkong yang
termasuk dalam varietas pahit biasa digunakan sebagai
tanaman pagar. Banyak olahan dari singkong seperti tepung
tapioca,kolak,tape dan masih banyak lagi olahan dari singkong
menurut daerah-daerah di Indonesia.
Tape merupakan makanan tradisional dari Indonesia.
Tape terbuat dari proses fermentasi ragi (saccharomyces)
dengan bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan
tape biasanya adalah singkong dan ketan. Fermentasi yang
terjadi pada ragi adalah fermentasi anaerob dimana pada
proses fermentasi ini tidak dibutuhkan udara (O 2). Tape juga
dapat dibuat dengan bahan makanan lainnya yang mengandung
karbohidrat seperti ubi jalar dan lainnya. Tape yang terbuat dari
singkong atau ubi kayu disebut tape singkong. Ada beberapa
nama tape singkong menurut daerah di Indonesia seperti tape
tela (Jawa) dan peyeum (Sunda).
Proses
pembuatan tape di Indonesia masih
menggunakan cara tradisional. Hal ini dilakukan secara turuntemurun dari nenek moyang. Proses fermentasi tape secara
tradisional hanya menggunakan baskom sebagai wadah atau
tempat fermentasi dan kain lap bahkan dedaunan biasanya
menggunakan daun pisang sebagai penutup. Padahal banyak
yang harus diperhatikan pada proses pembuatan tape singkong
khususnya pada proses fermentasi ragi seperti suhu dan pH.
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Apabila terjadi kesalahan pada proses fermentasi bukan tidak
mungkin singkong tidak berhasil difermentasi atau produk tape
hasil fermentasi berkualitas rendah.
Suhu merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada
proses fermentasi tape. Menurut Christina dan Volker (2015)
suhu memainkan peran penting bagi ragi. Jika suhu fermentasi
terlampau tinggi maka sel-sel ragi akan mati. Sehingga sangat
disarankan untuk mengkontrol suhu fermentasi untuk menjaga
sel-sel ragi tetap hidup dan berkembang. Derajat keasaman
atau pH juga factor yang mempengaruhi fermentasi pada tape
khususnya pada produk tape tersebut. Menurut Montet et al
(2006) pH merupakan factor penting dalam menentukan aroma
dan rasa makanan. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk
mendesain “ Bioreaktor Tape Singkong dengan Kontrol Suhu
dan kematangan berbasis ATmega16 ”.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang harus dibahas secara mendalam
pada penulisan ini yaitu ;
1. Bagaiamana cara membuat rancang bangun
bioreactor tape singkong dengan kontrol suhu dan
kematangan berbasis ATmega16 ?
2. Bagaimana uji keragaan pada rancang bangun
bioreactor tape singkong dengan kontrol suhu dan
kematangan berbasis ATmega16 ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembuatan teknologi ini yaitu :
1. Membuat rancang bangun bioreactor tape singkong
dengan kontrol suhu dan kematangan berbasis
ATmega16.
2. Mengetahui uji keragaan pada rancang bangun
bioreactor tape singkong dengan kontrol suhu dan
kematangan berbasis ATmega16.
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1.4 Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah,terfokus, dan tidak
meluas, maka penulis membatasi penelitian ini dengan
batasan-batasan masalah yaitu :
1. Tidak melakukan analisa ekonomi pada rancang
bangun bioreactor tape singkong dengan kontrol
suhu dan kematangan berbasis ATmega16.
2. Tidak melakukan uji produk hasil dari bioreactor tape
singkong dengan kontrol suhu dan kematangan
berbasis ATmega16.
3. Tidak membahas varietas singkong yang digunakan
dalam penelitian ini.
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini
yaitu:
1. Bagi penulis
a. Mendapatkan wawasan baru tentang cara
membuat rancang bangun bioreactor tape
singkong
dengan
kontrol
suhu
dan
kematangan berbasis atmega16.
b. Meningkatkan daya kreatifitas penulis.
2. Bagi masyarakat
a. Menjadikan karya cipta yang tepat guna.
b. Mampu
memberikan
solusi
kepada
masyarakat khususnya yang bergerak pada
bidang pengolahan singkong menjadi tape.
3. Bagi peneliti selanjutnya
a. Dapat memberikan wacana baru tentang
pengembangan rancang bangun bioreactor
tape singkong dengan kontrol suhu dan
kematangan berbasis ATmega16.
b. Dapat digunakan sebagai acuan penelitian
lebih lanjut.
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II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tanaman Singkong
Menurut Prihandana dkk 2007, klasifikasi tanaman
singkong sebagai berikut.
Kingdom
: Plantae (tumbuh-tumbuhan)
Divisio
: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Sub divisio : Angiospermae (biji tertutup)
Kelas
: Dicotyledonae (biji berkeping dua)
Ordo
: Euphorbiales
Famili
: Euphorbiaceae
Sub famili
: Manihotae
Genus
: Manihot
Spesies
: Manihot esculenta Crantz
Gambar tanaman singkong dapat dilihat pada Gambar
2.1.

Gambar 2.1 Singkong
(Sumber : kimmyaulia.blogspot.com)
Manihot esculenta Crantz mempunyai nama lain M.
utilissima dan M. alpi. Semua genus manihot berasal dari
Amerika Selatan. Brazil merupakan pusat asal dan sekaligus
sebagai pusat keragaman singkong. Manihot mempunyai
100 spesies yang telah diklasifikasikan dan mayoritas
ditemukan di daerah yang relative kering. Tanaman
singkong tumbuh di daerah antara 30° lintang utara, yakni
5

daerah dengan suhu rata-rata 18°C dengan curah hujan
diatas 500mm/tahun (Prihandana dkk, 2007).
Tumbuhan singkong (Manihot esculenta Crantz)
merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama
lain ketela pohon, singkong atau cassava. Penyebaran
tumbuhan singkong hamper keseluruh dunia, antara lain
Afrika, Madagaskar, India, serta China (Sefriana,2012).
Singkong masuk ke Indonesia pada tahun 1852 melalui
kebun Raya Bogor, dan kemudian tersebar keseluruh
Indonesia pada saat Indonesia dilanda kekurangan pangan,
yaitu sekitar tahun 1914-1918 (Suprapti, 2002 dalam Pratiwi,
2013).
Daftar komposisi kimia dari singkong dapat dilihat pada
Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kandungan Kimia Singkong per 100gr
No
Kandungan Kimia
Jumlah
1.
Kalori
146,00 kal
2.
Protein
1,20 gram
3.
Air
62,50 gram
4.
Phospor
40,00 mg
5.
Karbohidrat
38,00 gram
6.
Lemak
0,30 gram
7.
Hidrat arang
34,7 gram
8.
Kalsium
33,00 mg
9.
Zat besi
0,7 mg
10. Vitamin B1
0,06 mg
Sumber : Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan
dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pengelompokan singkong berdasarkan kadar HCN
(asam sianida) menjadi 3 kelompok. Singkong dengan kadar
HCN lebih dari 100 ppm (rasa pahit) tidak boleh dikonsumsi
seperti varietas Adira II, Adira IV dan Thailand. Singkong
dengan kadar HCN 40-100 ppm (agak pahit) dianjurkan
untuk tidak dikonsumsi seperti varietas Adira UJ-5. Singkong
dengan kadar HCN kurang dari 40 ppm (tidak pahit) boleh
dikonsumsi seperti varietas Adira I dan Manado. Singkong
dengan kadar HCN lebih dari 50 ppm ditandai dengan
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bercak biru dan bila dikonsumsi bersifat toxin (racun) (Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian).
2.2. Fermentasi
Fermentasi berasal dari bahasa latin “ferfere” yang
berarti mendidihkan. Seiring berkembangnya teknologi,
definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang
melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu
produk yang disebut metabolit primer dan sekunder dalam
suatu lingkungan yang dikendalikan. Pada mulanya istilah
fermentasi
digunakan untuk menunjukkan proses
pengubahan glukosa menjadi etanol yang berlangsung
secara anaerob. Namun, kemudian istilah fermentasi
berkembang lagi menjadi seluruh perombakan senyawa
organic yang dilakukan mikroorganisme. Adapun factor yang
mempengaruhi fermentasi antara lain ragi, suhu, oksigen
dan pengaruh pH (Asyeni,2010).
Menurut Buckle dkk 1985 dalam Prakosa dan
Santosa 2010 prinsip dasar fermentasi pangan berpati
adalah degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan gula,
selanjutnya diubah menjadi alkohol atau asam. Proses
fermentasi tersebut akan menghasilkan produk fermentasi
berasa manis, alkoholik dan sedikit asam atau manis sedikit
asam.
2.3. Fermentasi Tape Singkong
2.3.1. Ragi
Produksi alkohol dari pati dan gula disebabkan
khamir
Saccharomyces
cereviseae.
Saccharomyces
cereviseae adalah mikroorganisme yang mampu tumbuh
dengan cepat dan mempunyai toleransi terhadap
konsentrasi gula yang tinggi, mampu menghasilkan alcohol
dalam jumlah yang banyak dan tahan terhadap alkohol
tersebut (Riswan, 2009 dalam Raudah dan Ernawati, 2012).
Ragi adalah bibit khamir yang digunakan untuk
membuat tape. Alat-alat dan bahan-bahan yang berminyak
jika digunakan untuk pembuatan tape bias menyebabkan
kegagalan fermentasi. Air juga harus bersih. Menggunakan
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air hujan juga bias menyebabkan kegagalan fermentasi
(Prakosa dan Santosa, 2010).
Menurut Hafidatul dkk (2012) pertumbuhan sel
merupakan puncak aktivitas fisiologi yang saling
mempengaruhi secara berurutan. Proses pertumbuhan ini
sangat kompleks meliputi pemasukan nutrient dasar dari
lingkungan ke dalam sel, konversi bahan-bahan nutrient
menjadi energy serta perkembangbiakan. Adapun kurva
pertumbuhan mikroba secara umum dapat dilihat pada
Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kurva Pertumbuhan Mikroba
2.3.2. Proses Fermentasi Tape Singkong
Menurut Haryadi (2013) proses pembuatan tape
ditinjau dari teknik kimia merupakan proses konversi
karbohidrat (pati) yang terkandung dalam singkong menjadi
gula kemudian berlanjut menjadi alcohol melalui proses
biologi dan kimia (biokimia). Adapun proses tersebut
sebagai berikut :
Hidrolisis Fermentasi
Pati
Glukosa
Alkohol
Proses hidrolisis melalui reaksi sebagai berikut :
Hidrolisis
(C6H10O5) n + n H2On
(C6H12O6)
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Fermentasi oleh ragi, misalnya Saccharomyces
cereviseae dapat menghasilkan etanol dan CO2 melalui
reaksi sebagai berikut :
Ragi
(C6H10O5)
2C2H5OH + 2 CO2
Faktor yang mempengaruhi fermentasi pada tape
diantaranya adalah suhu dan pH. Menurut Christina et al
(2015) jika suhu terlalu tinggi maka sel ragi akan mati
(memasuki fase kematian) begitu juga sebaliknya jika suhu
terlalu rendah maka sel ragi tidak dapat berkembang secara
maksimal. Maka dari itu proses fermentasi harus dimulai
dengan suhu 15oC dan dapat dipanaskan hingga 37,3oC.
Pada proses fermentasi tape pH merupakan factor
yang sangat penting. pH mempengaruhi rasa dan aroma
pada makanan. pH pada tape berkisar 4,21 sampai 4,36
(Fabrice et al,2012)
2.4. Bioreaktor
2.4.1. Lampu Pijar
Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang
dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filament
yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca
yang menyelubungi filament panas tersebut menghalangi
udara untuk berhubungan dengan filament tersebut,
sehingga filament tidak akan langsung rusak akibat
teroksidasi. Lampu pijar yang dipasarkan mempunyai variasi
tegangan kerja mulai 1,25 volt hingga 300 volt. Energi listrik
yang diperlukan lampu pijar untuk menghasilkan cahaya
yang terang lebih besar dibandingkan dengan sumber
cahaya buatan lainnya. Beberapa penggunaan lampu pijar
lebih memanfaatkan panas yang dihasilkan seperti pada
incubator penetas telur dan pemanas kandang ayam
(Sebayang, 2015).
2.4.2. Sensor Suhu
Sensor suhu merupakan sensor yang berfungsi
merubah besaran fisis yang berupa suhu menjadi besaran
elektris tegangan. Tegangan ini akan diolah dengan
menggunakan rangkaian pengkondisian sinyal yang
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berfungsi untuk menguatkan tegangan sensor. Tingkat suhu
yang telah terdeteksi dikonversikan menjadi sinyal ADC dan
diproses oleh mikrokontroler. Dalam penelitian rancang
bangun ini, sensor suhu yang digunakan adalah LM35.
Menurut Anizar dkk (2014) LM35 adalah sensor
yang berbentuk IC (Integrated Circuit) yang memiliki
kecermatan tinggi. IC berfungsi untuk merubah suhu
lingkungan menjadi sinyal listrik dimana tegangan outputnya
proporsional dengan derajat celcius (°C). Koefisien LM35
sebesar 10mV/°C untuk setiap kenaikan suhu 1 °C. Gambar
sensor suhu LM35 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 LM35
(Sumber : www.instructables.com)
2.4.3. Sensor pH
Menurut Aliyan (2009) sensor pH berfungsi untuk
mengubah besaran non-elektronik yang berupa derajat
keasaman (pH) menjadi besaran elektrik tegangan.
Elektroda yang digunakan adalah elektroda kaca. Potensial
yang ditimbulkan tergantung pada perbedaan aktivitas ion
hydrogen pada setiap sisi dari membrane dan tidak
dipengaruhi oleh ion-ion selain hydrogen. Tegangan
keluaran elektroda berubah berbanding lurus dengan
perubahan pH sesuai dengan persamaan berikut :
E=EO + (2,3RT/nF log {unknown [H+]/internal
[H+]})
Dimana :
E
= beda potensial total
Eo = potensial referensi
R
= konstanta gas
T
= suhu
n
= jumlah electron
F
= konstanta Faraday
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[H+] = ion hydrogen
Menurut Aldaka (2013) electrode kaca memiliki
keunggulan dibanding dengan elektode lain diantaranya
yaitu :
1) Tidak ada zat asing yang ditambahkan
kedalam larutan pH yang akan diukur.
2) Zat-zat yang mudah direduksi atau
dioksidasi dapat berada dalam larutan
tanpa mengganggu.
3) Beda potensial tidak bergantung
kepada
ukuran
fisik
electrode,
sehingga electrode dapat dibuat
sangat
kecil
sehingga
dapat
digunakan pada larutan dengan
volume yang kecil.
4) Permukaan katalitik tidak mudah
terkotori dan cocok untuk pengukuran
berulang.
2.4.4. Mikrokontroler ATmega16
Mikrokontroler adalah sebuah sistem computer
lengkap dalam satu serpih (chip). Mikrokontroler lebih dari
sekedar sebuah mikro prosesor karena sudah terdapat atau
berisikan ROM (Read-Only Memory), RAM (Read-Write
Memory), beberapa Bandar masukan maupun keluaran, dan
beberapa peripheral seperti pencacahan atau pewaktu, ADC
(Analog to Digital converter), DAC (Digital to Analog
converter) dan serial komunikasi. Salah satu mikrokontroler
yang banyak digunakan saat ini yaitu mikrokontroler AVR.
AVR adalah mikrokontroler RISC (Reduce Instuction Set
Computer) 8 bit berdasarkan arsitektur Harvard. Secara
umum mikrokontroler AVR dapet dikelompokkan menjadi 3
kelompok, yaitu keluarga AT90Sxx, ATMega dan ATtiny.
Mikrokontroler ATMega 16 dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Pada dasarnya yang membedakan masing-masing kelas
adalah memori peripheral, dan fiturnya (Hadi, 2008).
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Gambar 2.4 Pin-pin ATMEGA 16 kemasan 40-pin
(Sumber: Atmel datasheet, 2011)

2.4.5. Relay
Relay merupakan bentuk hambatan yang terdiri
atas titik-titik kontak bawah dengan gulungan spoolnya tidak
bergerak dan titik kontak bagian atas yang bergerak. Prinsip
kerja hambatan adalah menghubungkan titik-titik kontak
bagian bawah dengan titik bagian atas yaitu terletak
gulungan spool dialiri arus listrik yang timbul elektromagnet.
Bagian titik kontak dibagi menjadi 2 bagian yaitu
pada bagian kontak utama dan kontak bantu, yaitu :
 Bagian kontak utama berfungsi untuk
menghubungkan dan memutuskan arus
listrik bagian yang menuju beban atau
pemakai.
 Bagian kontak bantu gunanya untuk
menghubungkan dan memutuskan arus
listrik ke bagian yang menuju bagian
pengendali.
Pada prinsipnya proses kerja relay adalah
gulungan kawat yang mendapatkan arus
listrik, sedang contact adalah sejenis saklar
yang pergerakannya tergantung dari ada
tidaknya arus listrik di coil. Contact ada dua
jenis yaitu normally open (kondisi awal
12

sebelum diaktifkan open) dan normally
closed (kondisi awal sebelum diaktifkan
close). Sederhananya prinsip kerja relay
adalah ketika coil mendapat energi listrik
(energized),
akan
timbul
gaya
elektromagnet yang akan menarik armature
yang berpegas, dan contact akan menutup
(Milman dan Halkias, 1993). Relay dapat
dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Relay
(Sumber : Sebayang,2015)
2.4.6. LCD
Menurut Raka dan Suryawan (2007) LCD atau
Liquid Crystal Display adalah material yang akan mengalir
seperti cairan tetapi memiliki struktur molekul dengan sifatsifat yang bersesuaian dengan padatan (solid). Ada 2 tipe
utama LCD yang dikembangkan pada saat ini yaitu field
effect dan dynamic scattering.
Menurut Usman (2008) dalam Kinanti (2016) LCD
sekarang semakin banyak digunakan dari yang berukuran
kecil, seperti LCD pada sebuah MP3 player, sampai yang
berukuran besarseperti sebuah monitor PC. Warna yang
ditampilkan bisa bermacam-macam, dari 1 warna
(monokrom) sampai dengan 65.000 warna. Pola (pattern)
LCD juga bervariasi, dari pola yang membentuk display 7
segmen seperti LCD pada jam tangan sampai LCD yang
bisa menampilkan karakter atau teks dan LCD yang bisa
menghasilkan gambar (Usman, 2008). Liquid Crystal Display
(LCD) dapat dilihat pada Gambar 2.6.
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Gambar 2.6 Liquid Crystal Display (LCD)
(Sumber : Kinanti,2016)
2.4.7. PCB
Printed circuit board (PCB) atau papan rangkaian
tercetak adalah papan rangkaian yang digunakan sebagai
tempat penghubung jalur konduktor dan penyusun letak
komponen-komponen elektronika. Jalur konduktor adalah
system pengkabelan antar komponen sebagai bagian dari
hubungan data dan kelistrikan pada komponen tersebut.
Dengan demikian, jalur konduktor dan tata letak komponen
merupakan bagian dari suatu system yang disebut layout
PCB (Sugianto, 2007). Printed circuit board (PCB) dapat
dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Printed circuit board (PCB)
(Sumber : Kinanti,2016)
2.4.8. Adaptor AC-DC
Menurut Diffender (2005), semua system elektronik
membutuhkan suatu sumber tegangan agar dapat berfungsi.
Sumber tegangan tersebut mungkin dapat diperoleh dari
baterai apabila system elektronik tersebut bersifat portable.
Semua system elektronik kebanyakan menggunakan arus
listrik AC sebagai sumber tegangannya. Beberapa sumber
tegangan system elektronik kebanyakan telah didesain
untuk mengubah sumber arus listrik AC menjadi arus DC,
dimana sumber arus DC inilah yang kebanyakan digunakan
untuk pengoperasian system elektronik yang membutuhkan
arus DC sebagai sumber arusnya.
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2.5. Software BASCOM
Menurut Sanjaya (2011) ada banyak cara
menuliskan perintah atau program ke mikrokontroller salah
satunya adalah bahasa BASIC. Alasan penggunaan bahasa
ini adalah kemudahan dalam pemahaman pemrograman
dan jika menggunakan compiler BASCOM AVR maka akan
terasa mudah karena sudah dilengkapi dengan simulator.
BASCOM AVR adalah salah satu alat untuk
pengembangan atau pembuatan program untuk kemudian
ditanamkan dan dijalankan oleh mikrokontroller terutama
mikrokontroller keluarga AVR. BASCOM AVR juga bias
disebut sebagai IDE (Integrated Development Environment)
yaitu lingkungan kerja yang terintegrasi, karena disamping
tugas utamanya meng-compile kode program menjadi file
hex atau bahasa mesin. BASCOM AVR juga memiliki
kemampuan dan fitur lain yang berguna sekali seperti
monitoring komunikasi serial dan untuk menanamkan
program yang sudah di-compile ke mikrokontroller.
BASCOM AVR menyediakan pilihan yang dapat yang dapat
mensimulasikan program Program simulasi ini bertujuan
untuk menguji suatu aplikasi yang dibuat dengan pergerakan
LED yang ada pada layar simulasi dan dapat juga dilihat
pada LCD, jika kita membuat aplikasi yang berhubungan
dengan LCD. Instruksi yang dapat digunakan pada editor
BASCOM AVR relative cukup banyak dan tergantung dari
tipe dan jenis AVR yang digunakan. Aplikasi BASCOM AVR
dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 BASCOM AVR
(Sumber : Sanjaya,2011)
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III. METODE PELAKSANAAN
3.1

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Desain,pembuatan
alat
dan
penelitian
ini
dilaksanakan pada bulan Desember 2016 hingga Februari 2017
di Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri,
Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,
Universitas Brawijaya, Malang.
3.2 Alat dan Bahan Penelitian
3.2.1. Alat
Alat yang digunakan untuk pembuatan dan penelitian
ini adalah :
 Bor tangan
 Solder
 Gunting
 Penggaris
 Timbangan
 Data loger
 Multi meter
 Kertas pH
 Loyang
3.2.2. Bahan
Bahan yang akan digunakan untuk membuat
bioreactor ini adalah :
 Singkong
 Ragi
 Oven kompor
 Lampu pijar
 Sensor suhu
 Sensor pH
 LCD
 ATmega16
 PCB
 Relay
 Adaptor AC DC
17









Resistor
Timah
Karpet
Kabel
Kabel pelangi
Larutan FeCl
Pitingan lampu

3.3

Perancangan Sistem
Perancangan perangkat keras (hardware) dan tahap
perancangan perangkat lunak (software). Perancangan
perangkat keras yang dimaksud adalah system pengontrolan
proses fermentasi tape singkong yang terjadi pada bioreactor
dengan menggunakan sensor suhu dan pH. Perancangan
perangkat lunak (software) adalah proses pemasukan perintah
ke mikrokontroler ATmega16 menggunakan program BASCOM
yang kemudian nilai tersebut dimasukkan dalam set point dalam
sensor suhu dan pH.
3.3.1. Rancangan Struktural
Rancangan struktural dibutuhkan untuk pembuatan
dan merancang sebuah bioreactor tape singkong. Untuk
rancangan structural bioreaktor tape singkong 3D dapat dilihat
pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.
A

B

C

D

Gambar 3.1 Bioreaktor Tape Singkong Tampak Depan
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F

E
G

H
I

Gambar 3.2 Bioreaktor Tape Singkong Belah Samping
Rancangan struktural bioreaktor tape singkong diatas
dimana :
A) LCD
B) Buzzer
C) Rangkaian mikrokontroller
D) Gagang pintu bioreaktor tape singkong
E) Pitingan lampu
F) Sensor suhu (LM 35)
G) Lampu pijar
H) Sensor pH
I) Loyang
3.3.2. Rancangan Fungsional
Pendekatan rancangan fungsional digunakan untuk
alat dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya, meliputi :
1. Oven
Oven digunakan sebagai tempat terjadinya
fermentasi pada tape singkong. Oven yang
digunakan adalah oven kompor yang kondisinya
masih baik (tidak berlubang). Hal ini dikarenakan
fermentasi tape singkong tidak membutuhkan udara
(anaerob)
2. Sumber Panas
Sumber panas pada bioreactor ini berasal dari
lampu pijar. Disamping mengeluarkan cahaya lampu
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pijar juga mengeluarkan panas yang dapat
digunakan untuk proses fermentasi pada tape
singkong.
3. Sensor Suhu
Sensor suhu yang digunakan adalah LM35.
LM35 dipilih karena dapat mengkonversi suhu
lingkungan menjadi sinyal listrik yang output
tegangnnya proporsional dengan derajat celcius (°C).
4. Sensor pH
Sensor pH digunakan untuk mengubah
besaran non elektronik berupa derajat keasaman
(pH) menjadi besaran elektrik. Derajat keasaman
adalah salah satu faktor dalam proses fermentasi
tape singkong. Derajat keasaman mempengaruhi
aroma dan rasa dari tape singkong.
5. Mikrokontroler ATmega16
Mikrokontroler ATmega16 berfungsi sebagai
otak dari bioreactor. Mikrokontroler ATmega16 berisi
perintah-perintah yang akan membuat parameter
bekerja.
6. Adaptor AC DC
Adaptor AC DC berfungsi sebagai catu daya
bioreactor. Adaptor AC DC mengubah arus AC
menjadi arus DC yang berguna sebagai sumber
energy dari mikrokontroler ATmega16.
3.4 Prosedur Penelitian
3.4.1. Prosedur Rancang Bangun Bioreaktor Tape
Singkong dengan Kontrol Suhu dan kematangan
berbasis ATmega16
Adapun prosedur rancang bangun bioreactor tape
singkong tape singkong dengan kontrol suhu dan kematangan
berbasis ATmega16 sebagai berikut :
1. Bioreaktor tape singkong dengan kontrol suhu
dan kematangan berbasis ATmega16 terlebih
dirancang kemudian digambar.
2. Dipilih bahan-bahan yang akan digunakan untuk
membuat bioreaktor ini.
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3. Diukur bahan-bahan yang akan digunakan sesuai
dengan ukuran yang telah ditentukan.
4. Pemrograman kepada ATmega16.
5. Dilakukan pemasangan terhadap bahan-bahan
yang telah sesuai dengan bentuk rancangan.
Diagram alir perancangan bioreaktor ini dapat dilihat pada
Gambar 3.3.
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Mulai

Studi Literatur

Sketsa

Gambar Teknik

Pemilihan bahan

Konstruksi Mesin

Uji Coba
Tidak
Baik
Ya
Pemrograman

Uji Coba

Tidak
Baik
Ya
Selesai

Gambar 3.3 Diagram Alir Perancangan Alat
Diagram alir kerja bioreaktor ini dapat dilihat pada Gambar 3.4
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Gambar 3.4 Diagram Alir Kerja Bioreaktor
Diagram alir uji keragaan dapat dilihat pada Gambar 3.5.
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Gambar 3.5 Diagram Alir Uji Keragaan
3.4.2. Prosedur Uji Parameter Bioreaktor Tape Singkong
dengan Kontrol Suhu dan pH berbasis ATmega16
Adapun prosedur uji kinerja bioreactor tape singkong
tape singkong dengan control suhu dan pH berbasis ATmega16
sebagai berikut :
1. Singkong dikupas dan dibersihkan dengan cara
dicuci.
2. Singkong dipotong-potong dan ditimbang.
3. Singkong direbus hingga matang.
4. Ragi dihaluskan dan ditaburkan pada singkong.
5. Dimasusukkan singkong kedalam bioreactor.
6. Dihidupkan alat.
7. Disetting set point suhu dan pH.
8. Dihitung tiap-tiap parameter
3.5 Skema Pengontrolan Bioreaktor Tape Singkong
Secara umum pengontrolan bioreactor tape singkong
dengan control suhu dan pH berbasis ATmega16 dikendalikan
dengan mikrokontroler ATmega16. Sensor suhu (LM35) dan
sensor pH berfungsi sebagai input data yang akan diolah oleh
mikrokontroler
ATmega16.
Adapun
actuator
bekerja
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berdasarkan pendeteksian sensor. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Gambar3.6 dibawah ini.

Gambar 3.6 Skema Pengontrolan Bioreaktor Tape Singkong
3.6

Parameter Penelitian
Parameter penelitian dibagi menjadi 2 yaitu uji kinerja
alat meliputi daya yang dibutuhkan dan efisiensi alat dan uji
fungsional alat meliputi fluktuasi suhu dan pH. Berikut adalah
persamaan dari berbagai parameter tersebut :
 Uji Kinerja Alat
1. Daya yang dibutuhkan
Menghitung berapa besar daya yang dibutuhkan
menggunakan rumus sebagai berikut :
P=VxI
Dimana,
P : daya listrik (watt)
V : tegangan listrik (volt)
I : arus listrik (amper)
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2.



Efisiensi alat
Efisiensi alat (ᶯ) dapat dihitung menggunakan
rumus sebagai berikut :
P out
Efisiensi (ᶯ) =
x 100%
P in
Dimana,
P out : daya listrik yang keluar (watt)
P in : daya listrik yang masuk (watt)
Uji Fungsional Alat
1. Fluktuasi suhu
Fluktuasi suhu diukur dengan menggunakan
data loger.
2. Sensor pH
Pencocokan hasil sensor pH dengan kertas pH.
3. Kualitas hasil tape
Kualitas hasil tape dapat dilihat dengan
penurunan pH terhadap produk tape selama
proses fermentasi (3 hari). pH tape diukur
menggunakan kertas pH diambil hari terakhir.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pembuatan Rancangan Sistem Instrumentasi Bioreaktor
Fermentasi Tape
Pembuatan rancangan sistem instrumentasi pada alat
ini dilakukan dengan membuat rangkaian dari masing-masing
komponen yang kemudian dirangkai dan digabung menjadi
satu. Adapun komponen-komponen yang akan dirangkai yaitu
meliputi rangkaian mikrokontroller, LCD, dan sensor.
4.1.1 Rangkaian Mikrokontroller
Rangkaian mikrokontroller ATMEGA 16 terdiri dari 1
buah IC ATMEGA 16 sebagai otak pengendali, 1 buah resistor
10 kilo Ohm sebagai pull up, sedangkan rangkaian oscillator
dibentuk dengan Kristal 11,059200 MHz sebanyak 1 buah yang
terhubung dengan penyemat XTAL 1 dan XTAL 2, 2 buah
Kapasitor masing-masing sebesar 20 pF serta 1 buah switch
sebagai tombol reset. Adapun gambar rangkaian mikrokontroller
dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Rangkaian Mikrokontroller ATMEGA 16
4.1.2 Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display)
LCD adalah pendukung pengoperasian sistem dalam
menampilkan menu dan perintah kepada pengguna.
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Kenunggulan LCD adalah mampu menampilkan karakter dan
berbagai macam simbol serta memiliki konsumsi daya yang
relativ lebih rendah. Ukuran LCD yang digunakan adalah 16x2
yang memiliki 2 baris tampilan dan masing-masing memiliki 16
karakter setiap barisnya. Perancangan rangkaian LCD,
penyemat Vee (LCD 3) dihubungkan pada potensiometer yang
berfungsi mengatur kecerahan back light. Penyemat R/W (LCD
5) dihubungkan pada ground (GND) sehingga mode penampil
kristal cair adalah tulisan. Penyemat Vcc dihubungkan dengan
Vcc sebagai sumber tegangan sedangkan penyemat lainnya
dihubungkan pada kaki-kaki mikrokontroller. Adapun gambar
rangkaian LCD (liquid crystal display) dapat dilihat pada
Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display)
4.1.3 Rangkaian Sensor LM 35
Sensor yang digunakan pada penelitian ini adalah
sensor suhu LM 35. Sensor LM 35 yaitu salah satu sensor suhu
yang berfungsi untuk mendeteksi suhu ruang yang dikirim pada
IC ATMEGA 16 untuk mengetahui nilai intensitas suhu pada
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bioreactor fermentasi tape. Rangkaian sensor LM 35 terdiri dari
dua komponen yaitu satu buah LM 35 dan satu buah multitun
putaran atas 10 k yang dihubungkan langsung pada
mikrokontroller. Fungsi dari LM 35 adalah sebagai sensor
pendeteksi suhu pada bioreactor, sedangkan multitun atas 10 k
berfungsi sebagai pengatur sensifitas sensor suhu. Adapun
gambar dari rangkaian sensor LM 35 dapat dilihat pada Gambar
4.3.

Gambar 4.3 Rangkaian Sensor LM 35
4.1.4 Rangkaian Relay
Relay berfungsi sebagai saklar yang bertugas untuk
membuka dan menutup arus listrik ke lampu pijar. Relay juga
berfungsi sebagai aktuator dimana relay akan bekerja
(membuka atau menutup) dengan perintah dari ATmega16 yang
memproses data input berupa suhu dari LM35. Adapun gambar
rangkaian relay dapat dilihat pada Gambar 4.4
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Gambar 4.4 Rangkaian Relay
4.1.5 Rangkaian Keseluruhan
Hasil rangkaian keseluruhan terdiri dari rangkaian
mikrokontroller, rangkaian LCD dan rangkaian sensor LM 35.
Masing-masing rangkaian tersebut digabungkan menjadi satu.
Adapun gambar dari rangkaian keseluruhan dapat dilihat pada
Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Rangkaian Keseluruhan
4.2 Pengujian Rancangan Sistem
Pengujian rancangan system bertujuan untuk
mengetahui apakah system dapat bekerja sesuai perintah atau
program dari BASCOM AVR. Adapun perintah dan
keterangannya yang diberikan sebagai berikut.
$regfile "m16def.dat" untuk mendeklarasikan IC.
$crystal = 11059200 menentukan frekuensi kerja (kristal) yang
digunakan dalam hertz. Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E =
Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 =
Portb.7 digunakan untuk mendeklarasikan pin LCD yang
dihubungkan pada pin mikrokontroler. Config Lcd = 16 * 2 jenis
LCD yang digunakan adalah LCD 16x2. Cursor Off digunakan
untuk menonaktifkan fungsi kursor LCD. Cls atau clear screen
digunakan untuk menghapus karakter sebelumnya pada LCD.
Config Portd = Output untuk mengonfigurasikan pin D MK untuk
output actuator. Config Porta = Input untuk mengonfigurasikan
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pin A MK untuk input dari sensor. Lampu Alias Portd.0
digunakan untuk memberi nama actuator bertujuan untuk
memudahkan penulis dalam memberikan perintah dimana pada
portd 0 dihubungkan dengan riley. Buzzer Alias Portd.7
digunakan untuk memberi nama actuator bertujuan untuk
memudahkan penulis dalam memberikan perintah dimana pada
portd 7 dihubungkan dengan buzzer.
Config Adc = Single , digunakan untuk
mengkonfigurasikan fungsi konversi analog ke digital dalam
mode single. Artinya setiap kali perintah konversi akan dijalakan
saat perintah GETADC () dilakukan. Prescaler = Auto , untuk
membagi kecepatan kerja kristal osilator yang digunakan.
Dimana perintah auto untuk memberikan perintah compiler
(BASCOM AVR) menghasilkan nilai terbaik berdasarkan Kristal
osilator yang digunakan. Reference = Avcc artinya
menggunakan referensi untuk mengukur tegangan masukan
dari sensor berdasarkan avcc dari mikrokontroller. Dimana avcc
adalah tegangan masukan untuk mikrokontroller.
'///// VARIABEL SUHU //// digunakan untuk
memberikan keterangan pendeklarasian suhu. Dim Ansuhu As
Integer digunakan untuk mendeklarasikan “Ansuhu” sebagai
variable data masukan dari sensor suhu bertipe data integer.
Dimana tipe data integer merepresentasikan bilangan bulat. Dim
Suhu As Single digunakan untuk mendeklarasikan “Suhu”
sebagai variable data keluaran yang telah dikonversi bertipe
data single. Dimana tipe data single memiliki nilai bilangan
desimal.
'///// VARIABEL PH ///// digunakan untuk memberikan
keterangan pendeklarasian pH. Dim Anph As Integer digunakan
untuk mendeklarasikan “Anph” sebagai variable data masukan
dari sensor ph bertipe data integer. Dimana tipe data integer
merepresentasikan bilangan bulat. Dim Ph As Single digunakan
untuk mendeklarasikan “Ph” sebagai variable data keluaran
yang telah dikonversi bertipe data single. Dimana tipe data
single memiliki nilai bilangan desimal.
Enable Adc digunakan untuk mengizinkan perintah
adc untuk berjalan. Lampu = 0 digunakan untuk pengkondisian
awal Lampu (portd.0) dalam kondisi low. Buzzer = 0 digunakan
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untuk pengkondisian awal Buzzer (portd.7) dalam kondisi low.
Do digunakan untuk memulai perintah.
'///// MEMULAI ADC ///// digunakan untuk memberikan
keterangan memulai perintah. Start Adc digunakan untuk
memulai perintah ADC. Ansuhu = Getadc(7) digunakan untuk
mengambil nilai analog dari sensor suhu lalu dikonversikan
menjadi nilai digital dan dimasukkan kedalam variable Ansuhu.
Dimana sensor suhu dihubungkan dengan porta.7. Anph =
Getadc(0) digunakan untuk mengambil nilai analog dari sensor
pH lalu dikonversikan menjadi nilai digital dan dimasukkan
kedalam variable Anph. Dimana sensor pH dihubungkan
dengan porta.0.
'///// KONVERSI SUHU ///// digunakan untuk
memberikan keterangan konversi suhu. Suhu = Ansuhu * 500.
Suhu = Suhu / 1024. Nilai digital dari variable Ansuhu dikalikan
500 , dimana nilai tersebut didapat berdasarkan referensi avcc
dari mikrokontroller sebesar 5 volt. Hasil tersebut dibagi dengan
1024 dimana nilai tersebut didapat dari kapasitas adc
ATMega16 yaitu sebesar 10 bit (210).
'///// KONVERSI PH ///// digunakan untuk memberikan
keterangan konversi pH. Ph = Anph * 5. Ph = Ph / 1024. Ph =
3.5 * Ph. Nilai digital dari variable Anph dikalikan 5 , dimana nilai
tersebut didapat dari tegangan penguat (modul) sebesar 5 volt.
Hasil tersebut dibagi dengan 1024 dimana nilai tersebut didapat
dari kapasitas adc ATMega16 yaitu sebesar 10 bit (2 10) lalu
dikalikan dengan koefisien sensor pH yang digunakan sebesar
3,5.
Locate 1 , 1 menentukan lokasi awal karakter pada
LCD yakni baris 1 kolom 1. Lcd "SUHU = " ; Fusing(suhu ,
"##.##") ; "
" menampilkan karakter pada baris 1 kolom 1
pada LCD dengan kalimat SUHU = (hasil perhitungan dengan
membatasi 2 angka dibelakang koma). Locate 2 , 1 menentukan
lokasi awal karakter pada LCD yakni baris 2 kolom 1. Lcd "PH =
" ; Fusing(ph , "##.##") ; " (" ; Anph ; ")
" menampilkan
karakter pada baris 2 kolom 1 pada LCD dengan kalimat PH =
(hasil perhitungan dengan membatasi 2 angka dibelakang
koma)
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If Suhu < 32 Then If Ph > 4.4 Then Lampu = 1 Gosub
Buzzer_off End If End If. Perintah ini berfungsi jika kondisi suhu
dalam ruang bioreactor kurang dari 32 0 C dan jika pH bahan
lebih dari 4,4 maka riley akan dalam kondisi high sehingga
lampu menyala. Setelah itu menuju sub perintah Buzzer off. End
if berfungsi untuk mengakhiri perintah if. If Suhu > 36 Then If Ph
> 4.4 Then Lampu = 0 Gosub Buzer_off End If End If. Perintah
ini berfungsi jika kondisi suhu dalam ruang bioreactor lebih dari
360 C dan jika pH bahan lebih dari 4,4 maka riley akan dalam
kondisi low sehingga lampu mati. Setelah itu menuju sub
perintah Buzzer off. End if berfungsi untuk mengakhiri perintah
if. If Ph < 4.4 Then Lampu = 0 Buzzer = 1 Gosub Buzzer_on
End If. Perintah ini berfungsi jika pH bahan kurang dari 4,4
maka riley akan dalam kondisi low sehingga lampu mati.
Setelah itu menuju sub perintah Buzzer on. End if berfungsi
untuk mengakhiri perintah if.
Wait 1 memberikan waktu tunda selama 1 detik
sebelum menuju perintah selanjutnya. Anph = 0 mengatur ulang
nilai variable Anph menjadi 0. Ansuhu = 0 mengatur ulang nilai
variable Ansuhu menjadi 0. Loop digunakan untuk mengulangi
perintah Do diatas. End
'end program digunakan untuk
mengakhiri program. Buzzer_on: membuat sub perintah dengan
nama Buzzer_on. Buzzer = 1 mengkondisikan buzzer dalam
kondisi high. Waitms 500 memberikan waktu tunda selama 500
mili second. Buzzer = 0 mengkondisikan buzzer dalam kondisi
low. Waitms 500 memberikan waktu tunda selama 500 mili
second. Return digunakan untuk kembali ke perintah
sebelimnya. Buzzer_off: membuat sub perintah dengan nama
Buzzer_off. Buzzer = 0 mengkondisikan buzzer dalam kondisi
low. Return digunakan untuk kembali ke perintah sebelimnya.
4.3 Uji Keragaan Alat
4.3.1 Uji Kinerja Alat
Uji kinerja alat bertujuan untuk mengetahui kinerja
alat. Uji kinerja meliputi daya yang dibutuhkan dan efisiensi alat.
Adapun hasil pengujian kinerja alat sebagai berikut.
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4.3.1.1 Daya yang Dibutuhkan
Daya yang dibutuhkan alat meliputi daya yang
dibutuhkan dari setiap komponen elektronik yang digunakan.
Komponen alat elektronik yang digunakan alat meliputi lampu
pijar, ATmega16, lcd, relay, sensor suhu dan sensor pH. Daya
listrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus P = V x I
dimana P adalah daya listrik (watt), V adalah tegangan listrik
(volt) dan I adalah arus listrik (ampere). Data tegangan dan arus
listrik dari setiap komponen dapat diketahui dari datasheet tiaptiap komponen. Adapun hasil perhitungan daya yang dibutuhkan
dapat dilihat pada Tabel 4.1
Tabel 4.1 Kebutuhan Daya
No
Komponen
Tegangan
Arus
Daya
(volt)
(ampere)
(watt)
1
2 buah lampu
50
pijar (25 watt)
2
ATmega16
5,5
0,0011
0,00605
3
LCD
5,3
0,003
0,0159
4
Relay
0,45
5
Sensor
Suhu
35
0,01
0,35
(LM 35)
6
Sensor pH
5
0,012
0,06
Dengan input yang berbeda yaitu arus DC untuk komponen
kontrol dan arus AC untuk pemanas (lampu pijar) maka
kebutuhan daya harus dipisahkan. Kebutuhan daya komponen
kontrol sebesar 0,882 watt. Kebutuhan daya pemanas sebesar
50 watt.
4.3.1.2 Efisiensi Alat
Efisiensi alat dihitung menggunakan rumus (ᶯ) =
P out
x 100%. Pout adalah daya yang dibutuhkan oleh alat atau
P in
bisa disebut daya yang dikeluarkan oleh alat. Pin adalah daya
yang masuk ke alat. Ada 2 sumber Pin yaitu daya dari adaptor
sebesar 10 watt dan daya dari listrik rumah sebesar 900 watt.
Adaptor adalah sumber daya untuk komponen kontrol dan daya
dari listrik rumah untuk pemanas. Adapun perhitungan efisiensi
alat sebagai berikut :
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 Efisiensi komponen kontrol
0,882 watt
(ᶯ) =
x 100%
10 watt
= 8,82 %
 Efisiensi pemanas
Kenaikan
suhu
bioreactor
sebesar
4 oC
membutuhkan 4 kj/kg udara dengan volume
spesifik udara 0,9 m 3/kg. Volume bioreactor
sebesar 0,061 m 3.
4 kJ/kg
P = 0,061 m3𝑥
0,9 m3/kg

= 0,26 kJ = 260 J
50 watt = 50 j/s x 60 sekon = 300 J
Untuk menaikkan suhu sebesar 4 oC dibutuhkan
waktu 1 menit (ketika keadaan sudah stabil), maka
260 J
(ᶯ) =
x 100%
300 J

= 86,67 %
Dari perhitungan diatas diketahui bahwa efisiensi
sangat rendah. Efisiensi komponen kontrol sebesar 8,82% dan
efisiensi pemanas sebesar 86,67%. Pada komponen pemanas
efisiensi daya sangat kecil hal ini karena daya listrik dari sumber
daya tidak sepenuhnya digunakan sebagai sumber cahaya
melainkan banyak yang hilang menjadi panas. Sehingga panas
yang dihasilkan dari lampu pijar dapat digunakan menjadi
sumber panas untuk bioreaktor.
4.3.2 Uji Fungsional Alat
Uji fungsional alat bertujuan untuk mengetahui alat
sudah berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Uji fungsional
alat meliputi fluktuasi suhu, kalibrasi sensor pH dan kualitas
hasil tape. Adapun hasil pengujian fungsional alat sebagai
berikut.
4.3.2.1 Fluktuasi Suhu
Pengukuran
fluktuasi
suhu
bertujuan
untuk
mengetahui fluktuasi suhu yang terjadi di dalam ruang
bioreaktor. Selain itu pengukuran ini juga bertujuan untuk
mengetahui apakah suhu dalam ruang bioreaktor sama dengan
suhu yang diinginkan atau yang telah diatur oleh program.
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Pengaturan suhu pada program yaitu batas bawah 32 oC dan
batas atas 36oC. Alat yang digunakan untuk mengukur fluktuasi
suhu adalah data logger. Dimana pada data logger tersambung
thermokopel yang dapat mengukur suhu dalam ruang bioreaktor
meneruskan data tersebut ke data logger yang akan
menyimpannya dalam perangkat penyimpanan yaitu flashdisk.
Pengukuran ini dilakukan selama 3 kali sebelum tape singkong
matang. Adapun grafik fluktuasi suhu dapat dilihat pada
Gambar 4.6.
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Gambar 4.6. Fluktuasi Suhu
Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada
pengukuran hari ke 0 fluktuasi suhu melebihi batas atas yaitu
37oC dan melebihi batas bawah yaitu 30 oC. Pada pengukuran
hari ke 1 suhu relatif staknan terpaut antara 33oC dan 34oC.
Pada pengukuran hari ke 2 fluktuasi suhu hampir sama dengan
fluktuasi suhu pengukuran hari ke 1.
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Pada pengukuran hari ke 0 suhu dalam ruang
bioreaktor masih tinggi karena alat baru dihidupkan dan masih
menyesuaikan suhu dalam ruang bioreaktor. Suhu awal naik
sampai 36 oC. Suhu tertinggi pada pengukuran hari ke 0 adalah
37,4oC yang melebihi batas atas pengaturan suhu. Hal ini
membuktikan bahwa batas toleransi yaitu sampai 37,4 oC. Tetapi
pada pertengahan pengukuran suhu menurun dan terpaut pada
32oC dan 34oC. Pada akhir pengukuran terjadi kesalahan atau
human error sehingga mengakibatkan alat mati dan suhu turun
sampai 30oC.
4.3.2.2 Kalibrasi Sensor pH
Kalibrasi sensor pH bertujuan untuk menentukan
kebenaran nilai yang diperoleh oleh sensor dengan cara
membandingkan dengan alat ukur yang sudah teruji standar
nilainya. Sensor pH yang digunakan adalah sensor pH tipe
probe. Sensor pH dikalibrasi dengan kertas pH dimana pada
kertas pH akan berubah warna tergantung dengan derajat
keasamannya. Pada penelitian ini pembacaan pada sensor pH
menunjukkan nilai pH tape 4,36. Pembacaan pH dapat dilihat
pada Gambar 4.7

Gambar 4.7 Pembacaan pH
Pengujian pH menggunakan kertas pH menunjukkan
perubahan warna kertas pH menjadi oranye. Warna oranye
menunjukkan bahwa bahan uji mempunyai pH sebesar 4. Hal ini
hampir sama dengan pembacaan pH oleh sensor pH sebesar
4,36. Maka bisa dikatakan sensor pH telah terkalibrasi dengan
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baik. Perubahan warna kertas pH dapat dilihat pada Gambar
4,8

Gambar 4.8 Perubahan Warna Kertas pH
4.3.2.3 Kualitas Hasil Tape
Kualitas hasil tape dapat dilihat dari kematangannya.
Tingkat kematangan tape ditandai dengan penurunan derajat
keasaman (pH). Dari hasil penelitian pH awal singkong sebesar
7,25. pH awal singkong dapat dilihat pada Gambar 4.9

Gambar 4.9 pH Awal Singkong
Setelah 2 hari pH singkong turun menjadi 4,36. Hal ini
menunjukkan bahwa proses fermentasi singkong menjadi tape
singkong dapat berjalan. Tingkat kematangan tape singkong
yang baik bekisar antara 4,3. pH akhir singkong yang
menunjukkan bahwa tape sudah matang dapat dilihat pada
Gambar 4.10
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Gambar 4.10 pH Akhir Singkong
Pada alat ini dilengkapi oleh buzzer yang bertugas sebagai
penanda bahwa singkong sudah matang. Jika pembacaan
sensor pH sudah menunjukkan 4,3, maka buzzer akan
mengeluarkan bunyi pertanda bahwa tape sudah matang.
4.4 Rancang Bangun Bioreaktor Tape Singkong Dengan
Kontrol Suhu Dan Kematangan Berbasis ATmega16
Setelah dilakukan pengujian rancang bangun
bioreactor tape singkong dengan kontrol suhu dan kematangan
berbasis ATmega16 dapat bekerja dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dengan bekerjanya seluruh rangkaian alat dan program
yang telah disusun oleh penulis. Ketika suhu mencapai titik
batas atas yaitu 36oC maka lampu pijar sebagai sumber
pemanas mati dan ketika suhu mencapai titik batas bawah 32 oC
maka lampu pijar akan menyala. Ketika pH tape mencapai 4,3
maka buzzer akan menyala sebagai tanda bahwa tape singkong
sudah matang.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Bioreaktor tape singkong dengan kontrol suhu dan
kematangan berbasis ATmega16 berhasil bekerja
sesuai perintah program yang telah dibuat.
2. Rancang bangun bioreaktor tape singkong dengan
kontrol suhu dan kematangan berbasis ATmega16
dibuat dengan rangkaian dari masing-masing komponen
bioreaktor yang kemudian dirangkai menjadi satu dan
menyusun perintah atau pemrograman. Komponen
bioreaktor meliputi rangkaian mikrokontroler, rangkaian
LCD, rangkaian sensor suhu, rangkaian sensor pH dan
rangkaian relay.
3. Kebutuhan daya komponen kontrol sebesar 0,882 Watt
dengan efisiensi daya sebesar 8,82% dan kebutuhan
daya pemanas sebesar 50 Watt dengan efisiensi daya
sebesar 86,67%.
4. Fluktuasi suhu berkisar antara 33 oC dan 34oC dengan
batas atas 36oC dan batas bawah 32oC. Batas toleransi
suhu pada penelitian ini sebesar 37,4 oC.
5. Sensor pH dapat terkalibrasi dengan indikator
pembacaan sensor pH sebesar 4,36 sama dengan
pembacaan pH pada kertas pH perubahan warna kertas
pH menjadi oranye dimana warna oranye menunjukkan
bahwa bahan uji mempunyai pH sebesar 4.
6. Tingkat kematangan tape ditentukan dengan pH
sebesar 4,36 setelah proses fermentasi selama 2 hari.
6.2 Saran
Saran dari penulisan ini sebaiknya bioreaktor dapat
dikembangkan lebih lanjut seperti menggunakan pemanas yang
lebih baik, menggunakan sistem pendingin serta pemasangan
tombol untuk mensetting batas atas suhu, batas bawah suhu
dan pH. Pengembangan bioreaktor ini dapat menjangkau
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seluruh kegiatan produksi produk pertanian yang menggunakan
proses fermentasi.
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