
 

 

BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semakin majunya perkembangan dunia industri di Indonesia, makin banyak persoalan baru 

yang muncul. Persoalan yang ada dalam pengepressan kue semprit industri rumah tangga. Pada 

industri rumahan yang ada di Indonesia masih menggunakan cara tradisional dan dianggap 

kurang maksimal dan efisien. 

Kue semprit merupakan kue dengan bentuk yang menarik dan banyak varian rasa. Kue 

semprit cocok dijadikan hidangan atau sajian disaat hari raya. Proses pembuatan kue semprit 

terdapat tahapan proses penekanan kedalam cetakan. Tahapan proses pencetakan tersebut 

produsen masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan menggunakan pijakan kaki di bawah 

cetakan yang bertujuan untuk mengeluarkan adonan padat pada kue semprit, cara tradisional ini 

dinilai kurang efektif karena dalam prosesnya membutuhkan tenaga yang lebih dikarenakan 

karyawan harus mengijakan kaki ke tuas bawah dengan berat rata-rata 1kg sebagai beban tekan 

cetakan, membutuhkan tempat yang luas dalam penempatan cetakan, membutuhkan waktu 

proses yang lama dan tingkat resiko kecelakaan karyawan tinggi. 

Rata-rata pembuatan kue semprit membutuhkan waktu proses tekan selama 5 menit untuk 

memenuhi adonan di nampan yang panjang, pembuatan kue semprit harus memiliki kadar air 

yang seminimal mungkin sehingga  mempercepat proses pengoperasian. Karena proses penekan 

tersebut membutuhkan waktu yang lama produsen kue semprit memiliki efektivitas dan 

produktivitas yang rendah. Banyaknya permintaan akan oleh masyarakat lokal maupun 

wisatawan yang berkunjung ke kota Jepara, ditambah dengan adanya internet dimana 

memungkingkan untuk memperjualkan kue semprit secara online memperpanjang daftar 

permintaan kue semprit. 

Proses pengebalan atau pengepressan kue semprit masih dilakukan secara manual dengan 

alat yang dipakai yaitu dari papan yang berbentuk kotak dan penutup dengan cara pengoprasian 

papan ditekan dari atas pada posisi adonan kue ditempatkan pada wadah kecil berbentuk bundar. 

Pada pengoprasian manual tahap pengoperasiaanya lebih condang pada kondisi orang  dan 



 

 

menguras tenaga. Waktunya kurang efisien. Maka dari itu berpengaruh pada kualitas hasil kue 

semprit yang kurang maksimal. 

Dari hasil survei yang dilakukan yang bertempat di kabupaten Jepara pada salah satu 

pengusaha kue semprit yang dapat diketahui kapasitas pemadatan atau penggepressan kue 

semprit secara tradisinoal mendapatkan hasil sekali proses pengoprasian peggepresan hanya 

menghasilkan 1 baris dengan proses pengerjaan yang cukup lama. Maka dari itu dirasa kebutuh 

an alat press ini dibutuhkan alat ini, dengan harapan alat ini dapat meningkatkan hasil produksi 

para pengusaha rumahan. 

Permasalahan yang ada tersebut, membuat penulis mendapatkan ide untuk membuat alat 

press adonan kue semprit dengan menggunakan sistem pneumatik automatis,  diharapkan alat ini 

bisa membantu proses pengepressan dengan sempurna dan efisien karena waktu yang diperlukan 

hanya kisaran 1 menit untuk memenuhi nampan dalam sekali proses. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sistem kontrol mikrokontroler mesin press adonan kue semprit 

otomatis  untuk membuat efisiensi kerja mesin press adonan kue semprit otomatis. 

b. Bagaimana merancang komponen pada sistem kontrol mikrokontroler mesin press 

adonan kue semprit otomatis. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mecapai sasaran dan masalah yang diteliti tidak meluas, maka 

masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut : 

a. Peneliti cuma membahas sistem kontrol mesin press adonan kue semprit otomatis. 

b. Membuat skema diagram rangkaian sistem kontrol mikrokontroler otomatis. 

c. Menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 dalam mengatur gerak meja mesin prees 

adonan kue semprit otomatis, tanpa mengunakan PLC dan tetap mengunakan motor 

stepper Dc 1 phase. 

 

 

1.4. Tujuan 



 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat merancang dan membuat sistem kontrol 

pengendali putaran motor stepper dan kecepatan gerak aktuator pada mesin press adonan 

kue semprit. 

1.5.Manfaat 

Manfaat yang diharapkan, sebagai berikut : 

a. Dapat dikembangkan teknologi untuk mengurangi pekerjaan yang awalnya manual 

menjadi otomatis. 

b. Dapat memberikan penjelasan untuk mahasiswa tentang perancangan sistem kontrol 

pengendali putaran motor stepeer dan kecepatan gerak aktuator mesin press adonan kue 

semprit. 

c. Bagi penulis dapat memberikan pengetahuan tentang perancangan sistem kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


