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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi globalisasi, 

perusahaan harus bisa mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu bersaing di 

zaman modern saat ini yang perkembanganya semakin hari semakin pesat. Selain 

mengoptimalkan sumber daya manusianya, mengoptimalkan teknologi mesin di 

dalam sebuah perusahaan juga memiliki peran yang sangat pentin. Dalam 

menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi ini, teknologi memiliki peran 

yang cukup penting dalam proses persaingan produksi perusahaan. Kemajuan 

teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena 

kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan 

manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru 

dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak 

manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan.(Ngafifi, 

2014)  

PT. Djarum sebagai salah satu perusahaan penghasil rokok terbesar di 

Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT. Djarum telah 

menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sistem proses 

produksinya, terutama pada SKM dan SKT. SKM yang merupakan kepanjangan 

dari Sigaret Kretek Mesin adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan 

jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan 

pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Sigaret Kretek Tangan 

yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan dari 

pelintingan, pengemasan, dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan 

pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. (Menkeu, 2018) 



 

 

 2   

 

Salah satu mesin pembuat rokok yang terdapat pada PT. Djarum, yaitu 

mesin pemanis CTP/Cigarette Tipping Paper yang berfungsi untuk memberikan 

rasa manis/perasa pada CTP dengan memberikan cairan glukosa dan alkohol pada 

kertasnya untuk kemudian dilanjutkan dengan proses produksi selanjutnya. Pada 

mesin pemanis CTP ini masih terdapat bebrapa kendala diantaranya yaitu tidak 

terdapatnya sebuah sistem pengendali suhu heater. Sehingga heater bekerja pada 

suhu maksimal dengan suhu mencapai 500oC yang terkadang membuat kertas 

CTPnya terbakar, dan di mesin belum ada monitoring untuk mengetahui jumlah 

suhu pada heater. (Suyanto, 2013) 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi 

bahwa diperlukanya sebuah pengembangan terhadap mesin produksi yaitu mesin 

pemanis papir rokok yang masih memiliki kinerja kurang optimal. Dengan 

demikian peneliti akan melakkan penelitian dengan judul : rancang bangun 

pengendali suhu heater pada mesin pamanis papir rokok. Peneliti akan membuat 

panel pengendali suhu heater menggunakan mikrokontroller arduino nano, sensor 

PT100 yang digunakan untuk mengatuhi suhu heater, relay sebagai saklar otomatis. 

Pembuatan sistem kendali ini bertujuan untuk mengurangi berbagai kendala yang 

terjadi saat mesin sedang beroperasi atau saat proses produksi berlangsung. Maka 

dengan demikian suhu panas pada heater dapat dikendalikan dan dideteksi, suhu 

heater tersebut dan kemudian akan dikendalikan menggunakan ON/OFF relay 

saklar otomatis untuk heater yang berdasarkan perintah dari mikrokontroller yang 

berfungsi mengolah data sesuai dengan kebutuhan. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya yaitu : 

1. Bagaimana cara merancang bangun dan membuat sistem kendali suhu heater  

pada mesin pemanis papir rokok? 

2. Bagaimana menguji sistem kendali suhu heater pada mesin pemanis papir 

rokok? 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini penulis hanya membuat suatu sistem pengendali suhu 

heater dan monitoring suhu. 

2. Maksimal suhu yang mampu dikendali mencapai 250oC. 

3. Pengontrolan menggunakan arduino nano. 

4. Monitoring suhu ditampilkan pada layar LCD I2C. 

5. Penelitian ini hanya membahas bagian suhu heater pada mesin tidak secara 

keseluruhan. 

1.4.  Tujuan 

 Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian/skripsi ini yaitu : 

1. Membuat sistem  kendali yang dapat mengontrol suhu heater secara otomatis. 

2. Untuk mengetahui sistem kendali suhu heater pada mesin. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki beberapa sudut 

pandang, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dari sudut pandang pengguna, manfaat yang dapat diharapkan pada alat hasil 

penelitian ini yaitu dapat mengendalikan suhu heater dan memantau nilai suhu 

yang ada pada heater mesin pemanis papir rokok. 

2. Dari sudut pandang peneliti, manfaat yang dapat diambil dari terciptanya 

penelitian ini yaitu peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat 

ataupun yang dipelajari pada perkuliahan sehingga dapat mengaplikasikannya 

pada sebuah mesin perusahaan industri dan peneliti dapat menyelesaikan tugas 

akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi 

Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

3. Dari sudut pandang perusahaan, manfaat yang dapat diharapkan dari hasil 

kerjasama ini yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam 

meningkatkan teknologi khususnya pada teknologi industri. 


