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BAB II 

SISTEM PENCETAK KUE LIDAH KUCING 

2.1 Pengantar 

Pembuatan lidah kucing secara konvensional terdiri dari beberapa tahapan, 

yaitu pencampuran, pencetakan, pengovenan. Pada bagian pencampuran semua bahan 

dicampur menggunakan mixer. Setelah tercampur rata, adonan dimasukkan ke dalam 

kantong plastik yang terbuat dari plastik khusus yang berbentuk segitiga (biasanya 

digunakan untuk mencetak roti atau kue – kue yang lain) dan pada ujung plastik 

tersebut sudah dipasang spuit yang berujung bulat. Saat mencetak, kantong plastik 

tersebut ditekan perlahan dan diarahkan ke dalam lubang loyang yang biasa 

digunakan untuk mencetak kue lidah kucing. Hal tersebut dilakukan berkali – kali 

sampai adonan habis.  

Setelah adonan tercetak dalam loyang, kemudian loyang tersebut dipanaskan 

menggunakan oven, pada oven tersebut terdapat termometer analog, yang digunakan 

untuk melihat suhu. Prosesnya, oven disulut secara manual menggunakan korek api. 

Secara berkala, suhu pada oven dicek. Apabila suhu sudah mencapai 1000C api 

dikecilkan secara manual untuk menjaga suhu agar tetap teratur. Kemudian pintu 

oven dibuka secara manual, dan loyang  - loyang yang sudah terisi adonan 

dimasukkan ke dalam oven tersebut, dan pintu ditutup secara manual. Setelah kira – 

kira setengah jam, oven dibuka. Dengan proses konvensional yang sudah dijabarkan 

di atas, maka dibutuhkan suatu mesin yang bisa mengotomatisasikan proses – proses 

tersebut, agar bisa mempercepat waktu pencetakan.  

2.2 Dasar sistem alat pencetak kue lidah kucing 

 Alat/mesin pencetak kue lidah kucing yang akan direalisasikan terdiri dari 4 

proses, yaitu: 

1. Pencampuran bahan 

2. Penuangan 

3. Pencetakan 

4. Pengovenan 
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Pencampuran Penuangan Pencetakan Pengovenan

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan proses 

Tahapan/urutan proses seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Dengan tahapan 

proses tersebut, untuk melakukan otomatisasi akan digunakan PLC (Programmable 

Logic Controller) dengan tipe THINGET XC3-60PRT sebagai kontrol semua proses 

yang ada, dan port tambahan berupa masukan analog, dengan tipe XC-E8AD, yang 

digunakan untuk pengaturan masukan sensor panas. Bentuk fisik dan skema PLC dan 

masukan analog ditunjukkan pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.2 Skema Modul Masukan/Keluaran Analog

 

Gambar 2.3 Skema PLC 
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Keterangan nomor – nomor yang ada pada skema PLC pada Gambar 2.3 

ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Keterangan Nomor PLC 

Nomor Keterangan 

1 Input terminal, Power Supply 

2 Input Label 

3 Expansion BD Port 

4 Com 2 

5 Com 1 

6 Cover 

7 Output Label 

8 Output Terminal, 24volt 

9 Output LED 

10 Expansion Modul Port 

11 Mounting Hole 

12 Screw 

13 Input LED 

14 LED (PWR, RUN, ERR) 

15 Expansion cable 

16 Output Terminal 

17 PWR : Power LED 

18 Expansion Modul Port 

19 Input Terminal 

 

2.2.1 Proses Pencampuran Bahan 

Pada proses pencampuran(mixer) menggunakan motor AC 220 volt, karena  

pada proses pencampuran ini dibutuhkan  motor yang kuat dan cepat agar bisa 

memutar besi mixer dan mengaduk bahan – bahan yang sudah dimasukkan secara 

rata.  
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Gambar 2.4 Model Pencampur Adonan 

 

 

Gambar 2.5 Wadah Adonan 

  

 Untuk pengaduk adonan digunakan model baling seperti terlihat pada Gambar 

2.4. Wadah untuk tempat bahan – bahan  terbuat dari bahan stainless steel tipis 

agar mudah dibersihkan dan dibentuk sesuai yang diinginkan dan dengan harga yang 

terjangkau. Bentuk wadah ditunjukkan pada Gambar 2.5. Lama waktu proses ini 

ditentukan pada timer yang ada pada PLC yang digunakan. 

2.2.2 Proses Penuangan Adonan 

Setelah proses pencampuran selesai, maka dilanjutkan pada proses penuangan 

bahan – bahan yang sudah menjadi adonan ke dalam mesin pencetaknya. Agar 
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adonan bisa dituang dengan mudah, maka bagian mekanik mesin pencampur akan 

diputar semua beserta wadahnya dengan  menggunakan mekanis ulir. Digunakan 

metode agar proses penuangan dapat dilakukan secara perlahan, agar adonan tidak 

tumpah. Bentuk skema pemasangan ulir dilihat pada Gambar 2.6. Untuk memutar 

ulir, dipakai motor DC dengan torsi yang cukup besar karena beban  mekanik dan 

adonan cukup berat. Maka pada proses ini akan digunakan motor power window dan 

menggunakan catu daya yang biasa dipakai pada komputer/CPU (Central Processing 

Unit ) yang mempunyai arus yang besar. Karena proses ini membuat motor bergerak 

bolak – balik(naik-turun) maka digunakan driver motor. Driver motor yang dirancang 

menggunakan  relay mekanis. 

 

Gambar 2.6 Skema Pemasangan Ulir 

 

 Pada proses penuang, agar mekanik pencampur bisa berhenti dan  melakukan 

penuangan  pada titik yang diinginkan, maka digunakan saklar pembatas yaitu limit 

switch untuk mendeteksinya. Limit switch juga terdapat pada titik awal, agar mekanik 

penuang bisa kembali ke titik semula. Lama proses penuangan ini diatur oleh timer 

yang ada di PLC dengan cara melakukan uji coba beberapa kali, agar adonan dapat 

dituang dengan optimal. 

2.2.3 Proses Pencetakan Adonan 

Setelah proses penuangan dilanjutkan pada proses pencetakan. Pada mesin 

pencetak ini digunakan sistem extruder dengan 4 lubang keluaran. Sistem extruder ini 
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dimaksudkan agar adonan bisa didorong keluar ke lubang keluaran pencetak. Bentuk 

dari extruder yang dipakai terlihat pada Gambar 2.7.  

 

Gambar 2.7. Bentuk Besi Extruder 

Besi extruder yang digunakan cukup berat, agar bisa mendorong adonan yang 

ada maka digunakan motor dc dengan torsi  yang cukup. Maka proses pencetak ini 

dipakai 2 buah motor power window. Masing – masing motor power window 

menggerakkan 1 buah besi extrudernya. Besi extruder ini nantinya dipasang di box 

tempat pencetakan kue. 

 

Gambar 2.8 Box Pencetak Adonan 
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Box dari tempat mesin pencetak kue terbuat dari besi – besi bekas yang 

mudah karatan, sehingga wadah ini perlu dilapisi alumunium agar lebih higienis dan 

lebih mudah dibersihkan. Bentuk box tempat pencetak adonan dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. Untuk mencetak kue lidah kucing ini dibutuhkan loyang yang 

mempunyai bentuk cekungan yang lonjong. Loyang yang dipakai didesain agar bisa 

terdeteksi oleh inframerah yaitu dengan menambahkan sekat – sekat di tepi loyang 

yang simetri dengan cekungan lonjong pada loyang. Bentuk loyang bisa dilihat pada 

Gambar 2.9. Pada proses pencetakan ke loyang diperlukan konveyor untuk 

menggerakkan loyang ke posisi lubang keluaran mesin pencetak. Dalam proses 

pencetakan ini perlu disesuaikan antara lubang keluaran pencetak dengan loyang  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Bentuk Loyang 

 

Gambar 2.10 Bentuk Konveyor 
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yang digerakkan oleh konveyor, maka konveyor akan digerakkan oleh motor DC 

(power window) agar bisa diatur kecepatannya dengan mengubah tegangan 

masukannya, dalam hal ini diturunkan/dikurangi, dengan menggunakan IC 

(Integrated Circuit) regulator. Pada bagian konveyor juga dipasang gearbox. 

Gearbox diperlukan untuk bisa lebih memperlambat gerak konveyor, karena dengan 

menurunkan tegangan masukan pada motor saja, gerak konveyor kurang lambat. 

Untuk mendeteksi saat pengisian loyang maka digunakan modul infra merah. Pada 

konveyor juga terdapat besi pembatas loyang. Hal ini bertujuan agar mempermudah 

penempatan loyang dan juga sebagai jalur agar loyang pada saat diisi tepat berada 

dititik yang diharapkan. Bentuk konveyor ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

2.2.4 Proses Pengovenan Adonan 

 

 

Gambar 2.11 Bentuk Oven 

Pada proses pengovenan, digunakan oven standar yang bisa dipanaskan 

menggunakan kompor. Pada perancangan, akan digunakan kompor listrik sebagai 

media pemanasnya. Pada pintu oven standar dilakukan perubahan mekanis supaya 

bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Pintu oven digerakkan menggunakan motor 

DC. Pada pintu oven dipasang limit switch supaya bisa terbuka dan tertutup pada titik  
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Gambar 2.12 Penguat Instrumentasi 

tertentu. Pada proses pemanasan digunakan kompor listrik sebagai pemanasnya. 

Bentuk oven ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

Untuk menjaga suhu pada titik tertentu digunakan sensor panas yaitu 

Thermocouple yang dihubungkan ke dalam masukan analog PLC. Thermocouple 

memiliki 2 buah keluaran, maka diperlukan penguat diferential  agar terbentuk 1 

sinyal yang bisa diolah ke dalam masukan analog PLC. Tegangan keluaran dari 

thermocouple sangat kecil. Oleh karena itu dibutuhkan penguat yang mampu 

menguatkan hingga ribuan kali. Maka pada sistem ini dipakai penguat instrumentasi 

yang bisa menguatkan sinyal keluaran dan juga mendiferensialkan sinyal keluaran 

dengan menggunakan IC LT1920IN dengan skematik yang ditunjukkan pada Gambar 

2.12.  

 Selain driver motor, setiap keluaran pada PLC , ditambahkan relay, karena 

relay internal PLC hanya mampu menangani arus kecil. 


