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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia elektronika khususnya dalam bidang digital kontrol 

sangat berkembang pesat. Saat ini banyak sekali alat/mesin menggunakan digital 

kontrol untuk membantu dalam melakukan pekerjaan. 

 Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peranan yang penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara, untuk mengatasi masalah 

pengangguran. Di Indonesia UKM mempunyai peranan yang strategis dalam 

pembangunan, hal ini ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dinyatakan bahwa untuk memperkuat daya saing 

bangsa, salah satu kebijakan pembangunan dalam jangka panjang adalah memperkuat 

perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing. 

 Dalam kaitan dengan ini akan dibangun alat/mesin untuk membuat pencetak 

kue kering dalam hal ini kue lidah kucing secara otomatis. Alat ini ditujukan kepada 

Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya para pembuat kue kering.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alat Cetak Kue Lidah Kucing Konvensional 
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 Pembuatan secara konvensional kue kering lidah kucing cukup menghabiskan 

waktu dan tenaga dalam proses pembuatannya. Gambar 1.1 adalah foto alat yang 

digunakan untuk mencetak kue lidah kucing secara konvensional. 

 Dari yang ditunjukkan pada foto tersebut, terlihat dalam pembuatan kue lidah 

kucing tersebut sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dikarenakan untuk 

setiap loyang pencetak dibutuhkan 1 orang tenaga kerja. Untuk membantu proses 

produksi maka akan dibuat otomatisasi pembuatan lidah kucing. 

 

  1.2. Spesifikasi Alat 

 Spesifikasi alat yang dibuat sesuai dengan Surat Tugas Skripsi tertanggal 9 

Desember 2011 nomor 15/I.3/FTEK/XII/2011, adalah sebagai berikut: 

1. Alat/mesin ini menggunakan catu daya PLN 220VAC dengan 

konsumsi daya maksimal 800 watt 

2. Menggunakan PLC sebagai pengendali utama. 

3. Masukan berupa bahan – bahan lidah kucing(telur, gula , 

mentega,dll). 

4. Mencetak adonan dalam waktu 20 detik dengan ukuran loyang 

30x25cm dengan isi 20 lubang. 

5. Membutuhkan 1 operator untuk memasukkan bahan – bahan lidah 

kucing ke tempat penampung dan untuk memindahkan loyang yang 

telah berisi cetakan adonan ke dalam oven. 

6. Memanaskan Loyang yang berisi adonan pada suhu 100oC. 

7. Memanaskan adonan dalam waktu 30 menit. 

8. Terdapat alarm ketika oven sudah selesai. 

 

1.3.      Sistematika Penulisan 

 Isi dari skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu Pendahuluan, Sistem Pencetak Lidah 

Kucing, Perancangan dan Realisasi Sistem, Pengujian Sistem dan Penutup. Pada 

bagian Pendahuluan, berisi tentang mengenai tujuan, latar belakang masalah, 
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spesifikasi alat yang dibuat, perincian tugas, serta sistematika penulisan. Pada Bab II 

akan diisi tentang Sistem Pencetak Lidah Kucing, yang akan membahas dasar dan 

kebutuhan dari sistem yang akan dibuat dalam perancangan yang berkaitan dengan 

skripsi ini. Pada Bab III berisi tentang Perancangan dan Realisasi Sistem. Bab ini 

akan menjabarkan mengenai perancangan dan realisasi perangkat keras meliputi 

konveyor, Pencampur Adonan, Penuang Adonan, Pencetak Lidah Kucing, dan  

perangkat-perangkat lain seperti pembuatan panel konveyor dan tombol-tombol yang 

digunakan, serta penjelasan perangkat lunak dalam bentuk FlowChart. Bab IV akan 

membahas tentang Pengujian Sistem, yang meliputi langkah – langkah pengujian , 

hasil pengujian setiap sistem (Pencampur, Penuang, Pencetak, Pengovenan) terhadap 

adonan beserta analisanya. Bab V berisi kesimpulan dan saran pengembangan yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki skripsi ini lebih lanjut. 

 

 

 


