
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

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. Menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI) tahun 1995, 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 dan kapasitas produksi. Kecepatan yang pas untuk proses 

pengadukan adonan es puter, perbaikan  dan  penyempurnaan  alat  jika terjadi  

kegagalan  atau  kekurangan  dalam pengujian. Pembuatan es krim dengan cara 

tradisional pada umumnya masih dibuat dengan cara tradisional. 

Perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat saat ini begitu cepat dan  

dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Salah satu bidang yang 

mengalami kemajuan adalah bidang teknologi pada suatu pengolahan makanan 

dan minuman. Berkembangnya  teknologi saat ini bertujuan untuk dapat 

menjamin kualitas produk yang dihasilkan, mengurangi waktu produksi dan 

mengurangi biaya untuk tenaga kerja manusia sehingga proses produksi lebih 

cepat, efisien dan dapat dicapai dengan hasil yang terbaik. 

Perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat memerlukan sistem 

yang bekerja secara efektif, efisien dan handal. Oleh karena itu masyarakat 

membutuhkan teknologi otomatis berbasis internet. Teknologi otomatis berbasis 

internet dapat menghasilkan produk yang berkualitas, kuantitas produk yang 
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besar, keseragaman produk, mempersingkat waktu pada saat proses produksi, 

efisiensi sumber daya manusia maupun keamanan terhadap manusia sebagai 

pekerja produksi.  

Salah satu teknologi otomatis berbasis internet yang berkembang dan 

banyak diaplikasikan di lingkungan masyarakat adalah IoT ( Internet of Thing ) . 

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

memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus 

menerus. Internet of Thing (IoT) mengacu pada benda yang diidentifikasi secara 

unik sebagai repservasi virtual dalam struktur berbasis internet.  

Internet of Thing (IoT) sebagai sebuah infrastruktur jaringan global, yang 

menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture 

dan kemampuan komunikasi dengan sensor dan koneksi sebagai pengembangan 

layanan. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Internet of Thing (IoT)  

mengacu dan memanfaatkan pada suatu benda yang nantinya benda tersebut akan 

dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan 

internet. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka dibutuhkan pembaharuan 

dalam teknologi yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari atau 

pekerjaan salah satunya yaitu pembuatan es krim yang sampai saat ini 

mayoritassnya mennggunakan sistem manual. 

Proses produksi yang dirancang merupakan sistem pengontrolan kecepatan 

putar motor dan monitoring suhu pada mesin es krim putar berbasis IoT ( Intenet 

of Thing ). Mesin pemutar es krim menggunakan motor listrik yang di hubungkan  

dengan  poros,  motor  listrik yang digunakan kecepatannya akan dikontrol oleh 

IoT sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, Sensor suhu (LM35) membantu 

mendeteksi suhu es krim di dalam tabung. NodeMCU ESP8266 menerima dan 

mengirim perintah melalui aplikasi Blynk. Kecepatan putaran motor diatur 

menggunakan metode PID pada aplikasi Blynk dan tegangan yang akan masuk ke 

motor terlebih dahulu akan melalui AC Light Dimmer sehingga motor bergerak 

sesuai dengan setelan PID yang diinginkan.  

Ada beberapa proses yang terjadi dalam produksi produk, pertama yaitu 
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mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan agar pada saat produksi produk 

yang dihasilkan berkualitas baik. Kemudian menguasai dan mengetahui proses 

produksi di dalam wadah yang disiapkan, penulis merancang pada saat produksi 

terdapat pendeteksi suhu serta setingan waktu selesai produksi yang berdampak 

langsung kepada produk. 

Kelebihan alat yang dirancang ini mempermudah kerja pembuatan es kriim 

putar untuk mendapatkan hasil yang maximal,kualitas es krim yang baik,efesiensi 

waktu dan kecepatan motor dapat disesuaikan sesuai keinginan. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dari perencanaan sistem pengontrolan kecepatan putar motor dan monitoring suhu 

pada mesin es krim putar berbasis IoT ( Internet of Thing ) sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang dan membuat mesin sistem pengontrolan kecepatan 

putar motor dan monitoring suhu pada mesin es krim berbasis IoT ( Internet 

of Thing ) sesuai yang diinginkan? 

2. Bagaimana menganalisa pengontrolan putar motor dan monitoring suhu 

sesuai yang diharapkan? 

3. Bagaimana membuat perbandingan analisa hasil pengukuran real dengan 

hasil pengukuran menggunakan rumus?  

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motor induksi yang digunakan sebagai penggerak merupakan motor induksi 

1 phasa 

2. Penggunaan sensor suhu dalam memonitoring digunakan jenis LM35 

Waterproof 

3. Penggunaan sensor kecepatan motor dalam memonitoring digunakan sensor 

jenis Speed Groove 

4. Beban yang disimulasikan hanya kepada mesin pembuat es krim putar 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan pembuatan alat ini sebagai upaya memanfaatkaan teknologi 

terbarukan dengan pemanfaatan internet dan menginovasi alat agar lebih efektif 

pada saat digunkan. Diharapkan dengan adanya alat ini bisa dimanfaatkan oleh 

pedagang di kabupaten bengkalis ataupun di daerah lainnya. Jika alat ini dapat 

dikembangkan lagi akan berpeluang menghasilkan es krim yang lebih banyak. 

 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam menyelesaikan penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan 

yaitu merancangan, pengujian dan analisa sistem pengontrolan kecepatan putar 

motor AC, merancang program Arduino IDE dalam monitoring suhu pada mesin 

es krim putar berbasis IoT menggunakan aplikasi blynk, merancang kerangka 

mesin es krim. 
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