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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kerupuk merupakan komuditi yang banyak dibuat oleh masyarakat 

bengkalis yang memiliki potensi yang besar, karena kerupuk merupakan salah 

satu makanan kecil yang sudah lama dikenal oleh masyarakat indonesia sehingga 

dapat dikatakan kerupuk merupakan makanan yang tidak bisa lepas dari 

kehidupan masyarakat yang dikonsumsi, maka produksi kerupuk harus tetap 

berjalan agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi.  

 Teknologi yang berkembang pada saat ini baik dibidang industri besar 

maupun industri kecil sangat membantu dalam mempermudahkan pekerjaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan adanya akan muncul sebuah alat 

yang kan mempermudahkan suatu pekerjaan dari segi energi tenaga yang 

dikeluarkan dalam rumah tangga maupun suatu industri. Dan disebabkan itulah 

kita sebagai tenaga ahli dan profesional maupun merancanakan suatu alat yang 

dapat mempermudahkan dalam membantu pekerjaan manusia dengan cepat. Dan 

mengikuti perkembangan saat ini banyak sekali muncul teknologi yang sangat 

berkemungkinan besar akan menjadi harapan besar di akan datang yaitu internet 

of things (IoT). 

 Internet of things (IoT) merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk 

memperluas manfaat dari konektifitas internet yang tersambung secara terus 

menerus. IoT daopat menggabungkan antara benda-benda fisik dan virtual melalui 

eksploitasi data capture dan kemampuan berkomunikasi. Sederhananya dengan 

IoT benda-benda didunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain 

dengan menggunakan bantuan dan jaringan internet. Selain untuk berkomunikasi 

antar obyek dunia nyata, Internet of things (IoT) juga bisa digunakan untuk hal 

lain seperti pengambilan data dari suatu tempat dengan menggunakan sensor dan 

juga akses jarak jauh untuk mengendalikan benda lain di suatu tempat. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari perencanaan 

sistem rancang bangun Alat monitoring dan pengontrol suhu mesin pengering 

kerupuk berbasis internet of things (IoT). 

1. Bagaimana merancang alat pengering kerupuk ? 

2. Bagaimana membangun sistem monitoring pengontrol suhu berbasis IoT ? 

3. Bagaimana mengkoneksikan NodeMCU Esp8266 ke internet ? 

 

1.3 Batasan masalah  

 Adapun batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Menggunakan alat pemanas heater sebagai pemanas ruang di dalam 

pengering. 

2. Sensor yang digunakan yaitu sensor suhu LM35 sebagai pendeteksi suhu. 

3. Aplikasi android/website sebagai media monitoring kualitas suhu pada ruang 

alat pengering kerupuk. 

4. Temperatur yang dibatasi maksimal 60C. 

Kemampuan dari akses dari IoT bisa saja tidak terbatas berkat perangkat IoT yang 

selalu tersambung ke internet, sehingga dapat diakses dan digunakan kapan saja 

dan dimana saja. 

 Sehubungan dengan usaha untuk menggembangkan kerupuk perlu 

dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap proses pengeringan. 

Agar usaha kerupuk dibengkalis lebih meningkat, dan membantu industri kecil 

dalam mempercepat proses pengeringan dan mengegikuti sistem teknologi yag 

tren sekarang ini. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul, Rancang 

Bangun Alat monitoring dan pengontrol suhu mesin pengering kerupuk berbasis 

internet of things (IoT).  untuk meningkatkan mutu dan produktifitas kerupuk di 

Bengkalis. 

 

1.2    Rumusan masalah 
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5. Membuat program berbasis internet of things (IoT). 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah merancang alat pengering 

kerupuk dan sistem monitoring pengontrol suhu pada ruang pengering dengan 

berbasis internet of things (IoT) serta mengetahui kualitas suhu di dalam oven. 

Manfaat dari pembuatan alat ini adalah dengan di buat alat ini dapat 

masyarakat dapat menggering kan kerupuk tanpa memperdulikan kondisi diluar 

hujan,dan juga dapat memonitoring kualitas suhu pada ruang oven dengan di 

bantu oleh Android. meningkatkan produktifitas, mutu dan kualitas dari pengrajin 

kerupuk jadi lebih baik khususnya di Kabupaten Bengkalis. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas 

dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penyelesaian masalah 

sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan 

Menjelaskan secara singkat tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan metode 

penyelesaian masalah. 

Bab II : Tinjauan pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini berikan kajian terdahulu yang 

digunakan untuk sebagai referensi penulisan, landasan teori tentang 

komponen-komponen yang digunakan untuk merancang alat dalam 

penelitian. 

Bab III: Metodologi penelitian 

Metodologi penelitaian merupakan penjelasan tentang sistem kerja 

alat secara umum, blok diagram sistem, rancangan hardware, 

software dan rancangan alat yang digunakan. 

Bab IV: Data dan Analisa 
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Berisikan hasil rancangan, pengujian data, pengujian data 

keseluruhan alat serta menganalisa hasil pengujian. 

Bab V : Penutup 

Berisikan tentang kesimpulan hasil pengujian alat yang digunakan 

dan saran. 
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