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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Potensi produksi susu sapi di Indonesia cukup besar akan tetapi para 

peternak hanya menjualnya dalam keadaan segar. Hal ini yang menjadi keluhan 

para produsen (peternak) dimana tingginya persaingan pemasaran susu sapi segar 

menyebabkan sulitnya penjualan produk tersebut, ditambah produk tersebut 

mudah rusak (tidak tahan lama). Tingginya persaingan tersebut menyebabkan 

produk tersebut tidak seluruhnya dapat habis terjual, sehingga sisa dari susu 

tersebut biasanya dikonsumsi sendiri oleh penjual dan keluarganya. Bahkan sering 

sisa susu tersebut mereka buang percuma. Disisi lain peternak juga mengeluhkan 

harga susu sapi yang rendah, sehingga hanya bisa menutupi biaya produksi dan 

memperoleh sedikit keuntungan. Ada beberapa peternak yang mengolahnya 

menjadi yoghurt, produk fermentasi olahan susu. Akan tetapi dalam proses 

pengolahannya tidak menggunakan teknologi yang mendukung. Hal ini 

menyebabkan produk susu yang diolah kalah bersaing dengan prosuk susu 

keluaran industri yang beredar di supermarket. Hal ini terlihat dari kehidupan 

sosial ekonomi peternak yang masih sangat sederhana. Untuk itu peneliti 

membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dialami dengan 

mentransfer teknologi pengolahan susu menjai yoghurt yang kaya akan manfaat 

dan memiliki daya simpan simpan lebih lama serta memiliki harga jual yang lebih 

tinggi dengan keuntungan pemasaran yang lebih tinggi (Marwoto & Widiyanto, 

2013). 

Yoghurt merupakan minuman kesehatan terbuat dari fermentasi susu. 

Didalam yoghurt terdapat bakteri yang sangat menguntungkan yaitu Lactobacillus 

acidopHilus, Lactobacillus bulgaricus dan S. thermopilus. Yoghurt memang 

sangat baik untuk kesehatan. Bakteri ini mampu menguraikan gula susu menjadi 

asam laktat, asam laktat inilah yang menyebabkan yoghurt rasanya asam. Proses 

fermentasi menyebabkan kadar laktosa dalam yoghurt berkurang, sehingga aman 

dikonsumsi oleh orang yang alergi susu dan lansia. Dari segi gizi, yogurt tidak 
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jauh berbeda dengan susu, tetapi karena melalui proses fermentasi ada beberapa 

zat gizi yang kandungannya lebih tinggi pada yoghurt (Haq et al., 2018). 

Hal yang paling penting dalam produksi yoghurt adalah pada proses 

fermentasiya. Pengendalian suhu yang buruk dapat menyebabkan kegagalan pada 

pembuatan yoghurt, sehingga untuk mencapai kondisi lingkungan yang optimal 

untuk menghasilkan yoghurt berkualitas sulit dicapai. Kualitas yoghurt yang baik 

akan dihasilkan dari proses fermentasi pada suhu 40º-45ºC selama 5-7 Jam. 

Idealnya untuk mencapai kualitas baik, proses fermentasi susu dilakukan dengan 

menggunakan incubator dengan temperatur kontrol yang baik. Inkubator 

merupakan perkakas yang terkontrol suhunya. Untuk bisa mengatur suhu ruang di 

dalam inkubator dibutuhkan microcontroller yang mengendalikan sensor suhu. 

Fermentasi susu disuhu yang tidak sesuai dapat menyebabkan kualitas hasil 

fermentasi yang buruk (Marwoto & Widiyanto, 2013). 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka perancangan alat 

inkubator fermentasi susu menjadi yoghurt sangat dibutuhkan, dimana alat ini 

ditujukan untuk membantu para peternak untuk meningkatkan nilai jual dari susu 

serta bagi UKM yang kesulitan mengolah yoghurt pada proses inkubasinya. 

Produk olahan susu ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh 

dan secara ekonomis dapat meningkatkan nilai jual susu sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui pemrograman pada inkubator, 

diharapkan mampu mengontrol suhu sesuai yang dibutuhkan pada saat proses 

fermentasi. Dengan demikian yoghurt yang dihasilkan juga memiliki penampilan, 

tekstur, aroma dan rasa yang konsisten melalui proses pembuatan yang lebih 

efektif, efisien dan kapasitas produksi yang lebih tinggi, karena dalam prosesnya 

menggunakan inkubator fermentasi yang telah dilengkapi dengan sistem kontrol 

yang terintegrasi. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini memiliki 

permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat inkubator fermentasi susu 

berbasis Arduino? 
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2. Bagaimana cara mengimplementasikan sensor suhu pada inkubator 

berbasis Arduino agar pengendalian suhu secara otomatis dengan akurat 

sesuai kebutuhan? 

3. Bagaimana cara pengujian inkubator fermentasi berbasis Arduino? 

4. Bagaiman cara pengujian yoghurt hasil inkubator fermentasi? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penulisan proposal skipsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Microcontroller yang digunakan Arduino Nano Atmega328. 

2. Jenis yoghurt yang dihasilkan adalah plain (tanpa pemanis maupun 

pewarna tambahan). 

3. Jenis susu yang digunakan sebagai bahan pembuatan yoghurt adalah susu 

sapi. 

4. Ukuran dimensi inkubator (40x30x50 cm). 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat inkubator fermentasi susu berbasis Arduino. 

2. Mengimplementasikan sensor suhu pada inkubator berbasis Arduino agar 

pengendalian suhu secara otomatis dengan akurat sesuai kebutuhan. 

3. Menguji inkubator fermentasi berbasis Arduino. 

4. Menguji yoghurt hasil inkubator fermentasi. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat 

di bangku perkuliahan sehingga dapat diterapkan kedalam dunia industri 

dan dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan 

Program Studi Teknik Elektro Universitas Muria Kudus. 

2. Bagi pengguna adalah dapat menghasilkan yoghurt dengan penampilan, 

tekstur, aroma dan rasa yang konsisten malalui proses pembuatan yang 

lebih efektif, efisien dan kapasitas produksi yang lebih tinggi. 
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3. Dari sisi akademik diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah referensi dalam teknologi tentang inkubator fermentasi susu 

dalam membuat yoghurt otomatis. 

 


