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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Negara diindonesia adalah negara diasia tenggara yang dilintasi garis 

khatulistiwa dan berada diantara daratan benua asia dan australia, serta antara 

samudra pasifik dan samudra hindia.  Indonesia adalah negara kepulauan terbesar  

didunia yang terdiri dari 17.504  pulau dengan populasi 270.054.853 jiwa pada 

tahun  2018. Di Indonesia sendiri, penggunaan mesin-mesin pendingin akan 

menjadi lebih meluas karena kita tahu bahwa negara kita beriklim tropis (panas) 

sehingga banyak orang memerlukan suatu makanan  atau minuman yang dapat 

membantu kondisi tubuh dalam menghadapi aktifitas sehari-hari. Salah satunya 

adalah minuman es krim yang begitu banyak digemari khalayak ramai baik anak-

anak, orang dewasa maupun orang tua.  

Es krim merupakan produk yang terbuat dari kombinasi proses pembekuan 

dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu produk susu, pemanis, 

penstabil, pengemulsi, serta penambah cita rasa, es krim adalah jenis makanan 

yang semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim atau dari 

campuran susu lemak hewani maupun nabati dan gula. Bahan utama dalam 

pembuatan es krim tradisional yaitu santan kelapa selain dari santan kelapa ada 

bahan lainnya seperti tepung, gula, garam dan kuning telur. Proses kerja dengan 

mengaduk dengan rata dan campuran adonan es puter yang dihasilkan homogen, 

waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadukan dan pencampuran bahan adonan 

es puter yang berbentuk santan sehingga diperoleh waktu pengadukan. 

Pembuatan es krim dengan cara tradisional pada umumnya masih dibuat 

dengan cara tradisional yang memerlukan waktu 2-3 jam. Dengan waktu produksi 

es krim yang sangat lama sehingga produksi es krim tidak begitu efektif. Baik dari 

segi pemasaran, penjualan, tenaga maupun dari segi waktu. Dengan melihat 

kondisi sekarang yang semakin hari semakin maju dengan teknologinya yang 
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super canggih, membuat cara pembuatan es krim dengan cara tradisional semakin 

tertinggal, sehingga penulis berinisiatif membuat alat pembuatan es krim modern 

yang berbasis teknologi yaitu “Mesin Pengaduk Es Krim Putar Otomatis”. Alat ini 

dirancang dengan bantuan motor 1 phasa sebagai pengeraknya. Dan menggunakan 

sensor suhu LM35 sebagai alat pendeteksi ruang didalam tabung es krim putar 

dimana jika alat sensor suhu ini sudah mencapai nilai -5 derajat Celsius maka 

motor akan berhenti sendirinya, dengan arahan Arduino melalui AC Light 

Dimmer. 

Dengan alat ini produksi es krim bisa berjalan dengan efektif tidak perlu 

waktu lama sehingga pemasaran dan penjualannya bisa berjalan dengan 

maksimalnya. Diharapkan dengan adanya alat ini bisa membantu pengusaha-

pengusaha kecil bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, sehingga bisa 

menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan bisa menguranggi angka 

pengangguran diindonesia semakin menipis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dari analisa dan rancang bangun kecepatan putaran motor berbasis perubahan 

temperature pada mesin pengaduk es krim sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang kerangka mesin produksi es krim otomatis berbasis 

sensor suhu LM35 Waterproof ? 

2. Bagaimana mengatur tekanan sensor suhu LM35 pada mesin es krim ? 

3. Bagaimana menganalisa kecepatan motor AC pada mesin pembuatan es 

krim otomatis ? 

4. Bagaimana menimalisir getaran dari alat mesin es krim? 

5. Bagaiman mengatur kedudukan sensor suhu es krim agar tidak terkena 

getaran kerangka es krim.? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdsarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dibahas 

batasan masalah agar tidak melebar dan tetap terarah dalam skripsi ini yaitu:  
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1. Menggunakan Motor AC yang digunakan sebagai penggerak.  

2. Menggunakan sensor suhu LM35 Waterproof 

3. Komponen kerangka yang digunakan ialah baja hollow dan plat stainless 

yang akan dimodifikasi menjadi body mesin pengaduk es krim. 

4. Untuk putaran mesin Es krim putar menggunakan 3 level putaran. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari alat Mesin Pengaduk Es Krim putar Otomatis ini adalah. 

1. membantu mempermudah pengerjaan pengusaha-pengusaha kecil  dalam 

pembuatan es krim agar lebih efektif, baik dari segi pemesaran, jualan, 

tenaga, maupun waktu. 

2. Menciptakan daya saing dengan perusahan-perusahaan lain. 

3. Menciptakan lapangan pekerjaan. 

Manfaat dari alat  Mesin Pengaduk Es Krim Otomatis Menggunakan Sensor 

Suhu ini adalah. 

1. Menambah wawasan bagi peneliti 

2. Mempermudah pekerjaan 

3. Menghemat waktu dan tenaga 

4. Hasil akan lebih jadi maksimal 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian masalah dari Mesin Pengaduk Es Krim 

Otomatis Menggunakan Sensor Suhu  tersebut sebagai berikut: 

1. Pembuatan alat berdasarkan perancangan 

2. Perancangan alat mesin Pengaduk Es Krim putar Otomatis menggunakan 

mesin tipe motor AC 

3. Pengujian alat dengan memberikan suhu yang berbeda dan kecepatan yang 

berbeda pada mesin pengaduk Es krim. 

4. Pengambilan data dari hasil pengujian. 

5. Kesimpulan  diambil setelah pengujian selesai 
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