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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 Jeruk merupakan salah satu buah yang umumnya disukai oleh semua 

masyarakat, baik di Indonesia bahkan dunia. Salah satu jenis jeruk yang paling 

banyak di minati dipasar yaitu Jeruk Citrus, yang merupakan buah jeruk 

pertama kali tumbuh di Cina. Namun, di Indonesia buah ini sudah menyebar 

luas, dari yang tumbuh liar sampai dibudidayakan. Indonesia saat ini masuk 

dalam Pengimpor jeruk terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia, dengan 

rata-rata volume impor 160.254/ton, dibandingkan dengan ekspor tahun 2010 

yang hanya 415ton. 

Amran (2018) informasi dari kementerian pertanian mengatakan  Jumlah 

jeruk akan meningkat sekitar 5% per tahun, jumlah tanaman jeruk akan 

meningkat 2,03% per tahun antara 53.000 hektar, luas panen jeruk akan 

mencapai 61.788 hektar pada tahun 2020, dan diharapkan mencapai 3.246.994 

ton pada tahun 2020. (pertanian.go.id) 

Dibandingkan dengan negara penghasil jeruk lainnya seperti China dan 

Brazil, volume ekspor jeruk nasional masih kecil, untuk itu Indonesia harus 

meningkatkan kualitas buah jeruk yang ditanam petani agar dapat bersaing 

dengan negara produsen lainnya. Jeruk bali (Citrus Grandis), Jeruk Manis 

(Citrus Sinensis), Lemon (Citrus Medica), Jeruk Nipis (Citrus Aurantium), 

Jeruk Nipis (Citrus Hystrix) dan Tangerine (Citrus reticulata). Karena jeruk itu 

banyak diminati dimasyarakat, maka petani banyak yang membudidaya jeruk-

jeruk tersebut. Namun banyaknya petani sehingga ketika panen banyak juga 

buah jeruk yang terbuang sia-sia alias tidak laku dipasar, karena tidak sesuai 

dengan permintaan pasar, dan juga adanya pembukaan lahan untuk industri 

membuat petani mengganggur karena kehilangan pekerjaan. 

Permasalahan lainnya muncul ketika musim panen, banyak petani jeruk 

mengeluh karena buah mereka tidak sesuai permintaan pasar. Alasan yang 

paling sering ditemui adalah jeruk-jeruk tersebut tidak memiliki ukuran dan 
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berat seperti yang diharapkan konsumen. Untuk itu diperlukan sebuah alat 

penyortir buah jeruk tersebut agar dapat mempermudah petani jeruk untuk 

memilah buah jeruk mana yang berkualitas bagus. Penyortiran dilakukan ketika 

buah akan dikirim keluar, hal ini sangat mempengaruhi kondisi buah setelah 

sampai tujuan, karena buah jeruk tersebut mempunyai bentuk ukuran yang 

berbeda. Untuk dapat menciptakan alat penyortiran, teknologi yang digunakan 

adalah Sensor Loadcell, yang mampu mengenali berat buah jeruk sehingga 

pengguna mampu membedakan kualitas jeruk mana yang baik dan bagus. 

Bagi petani buah jeruk pasti tidak asing dengan yang namanya timbangan, 

terlebih jika petani tersebut sudah modern. Didunia ini, terdapat berbagai jenis 

timbangan yang digunakan, salah satunya timbangan digital. Untuk sistem ini, 

penulis memanfaatkan sebuah timbangan digital yang sering disebut dengan 

timbangan Loadcell. Timbangan sendiri merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur berat suatu benda.Timbangan ini digunakan petani ketika musim 

panen untuk mengukur ukuran berat buah jeruk apakah lolos masuk ke pasar 

atau tidak. 

Namun, meski proses panen jeruk sebenarnya lama, pengangkutan jeruk 

ke tempat pengumpulan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika Anda 

perlu menimbang kembali tandan buah jeruk yang dikumpulkan di titik 

pengumpulan panen untuk mengetahui berat total  dari plot ke ladang jeruk 

petani, karena sistem sortir yang diterapkan petani masih manual yaitu 

menggunakan tenaga manusia. Begitu repotnya petani jeruk ketika masa panen, 

membuat penulis ingin menciptakan sebuah alat untuk mempermudah dan 

memperingan pekerjaan petani ketika masa panen dengan membuat alat 

penyortiran buah jeruk. Alat ini menggunakan Sensor Loadcell (timbangan 

digital) yang mampu dengan cepat dan akurat menghitung berat ukuran buah 

jeruk yang dipanen dalam 1 kavling lahan buah jeruk. Jadi, petani akan 

menghemat waktu ketika masa panen dan memperoleh hasil jeruk yang 

berkualitas baik dan bagus. Jadi, petani jeruk dapat mengetahui berapa 

pendapatan yang didapat ketika sedang panen jeruk. Misalkan dalam 1 ha 

tanah, petani dapat memanen jeruk sekitar 1 ton. Kalau petani jeruk 
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mempunyai tanah seluas 61 ha, berarti panen jeruknya dapat mencapai 61 ton. 

Itu pun kalau semua jeruk berkualitas, tapi jika tidak maka banyak buah jeruk 

yang terbuang. Dengan alat ini petani juga dapat menghitung berapa jumlah 

jeruk yang tidak masuk kriteria pasar alias ukuran dan beratnya kurang. 

Rata-rata petani dapat memanen sekitar 20 ton dalam 1 ha, jadi dalam 

kasus ini terdapat 61 ha tanah yang ditanami jeruk berarti petani menghasilkan 

sekitar 1220 ton jeruk dalam sekali panen. Dalam setahun petani mendapatkan 

2440 ton jeruk, itupun jika kondisi jeruk berkualitas bagus dan memenuhi 

kriteria berat dan ukuran yang telah ditentukan.  

Cara kerja dari alat ini adalah buah jeruk yang sudah dikumpulkan pada 

tandan akan di tempatkan pada alat penggerak berjalan kemudian masuk ke 

Loadcell untuk ditimbang. Ketika jeruk berada pada Loadcell otomatis 

langsung didata oleh sistem, lalu masuk ke database, jeruk mana yang 

berkualitas bagus dan yang tidak. Motor servo digunakan actuator yang 

memisahkan buah jeruk berdasarkan ukuran dan beratnya. Hasil penelitian ini 

akan memisahkan buah jeruk menjadi tiga kelompok.  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai sumber kebutuhan buah 

jeruk di Indonesia sangat tinggi. Upaya untuk meningkatkan kualitas buah 

jeruk dibutuhkan sebuah sistem penyortiran otomatis yang dapat membedakan 

kualitas buah jeruk berdasarkan berat ukuran dan jumlah buah yang telah 

tersortir. 

1.3.  Batasan Masalah 

a. Object yang digunakan untuk  penilitian  buah jeruk citrus. 

b. Pengolahan data sensor menggunakan Arduino uno. 

c. Sensor Loadcell digunakan sebagai penghitung berat gram dan motor 

servo sebagai aktuator penggerak 

d. Hanya mengetahui jumlah hasil panen dapat berapa (kg, ton). 
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1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini sistem penyortiran otomatis yang digunakan 

untuk menyortir buah jeruk berdasarkan berat, dan jumlah buah 

penyortiran di perlukan untuk mengetahui kualitas buah jeruk. Sehingga 

petani dapat mengetahui berapa pendapatan yang didapat dalam sekali 

panen, baik berupa jumlah hasil panen jeruk. 

 

1.5.  Manfaat 

a. Mengetahui jumlah pendapatan petani dalam 1 kali panen. 

b. Menentukan berat & ukuran buah jeruk 

c. Menentukan jumlah buah jeruk yang tersortir 

d. Meningkat harga jual buah jeruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


