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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangatpesat ini merupakan 

salah satu dampak dari meningkatnya taraf hidup manusia. Untuk itu setiap manusia 

menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi setiap kebutuhannya. 

Dalam hal ini, faktor efisiensi dan efektifitas kerja sangat mempengaruhi terciptanya 

upaya tersebut. Oleh karena itu dikembangkan suatu cara yang mampu mengatasi gejala 

dan keinginan tersebut seiring dengan perkembangan peradaban teknologi saat ini sesuai 

dengan perkembangan paradapan teknologi saat ini. Ada bebarapa cara atau upaya dalam 

sistem pengelolah roti maupun kue. Salah satu dengan sistem oven. Dengan adanya 

perkembangan teknologi modern maka penulis merancang sebuah alat pengeringan secara 

otomatis daam perancangan ini penulis bahan dan alat untuk memenuhi perancangan 

mesin tersebut. 

Perancangan proses oven roti dapat diatur suhunya sehingga mendapatan hasil yang 

memuaskan sampai melalui tinggkat suhu yang telah ditentukan. 

Tugas akhir atau skripsi ini akan menghasikan mesin roti yang baik atas dasar 

pertimbangkan dan kajian pustaka. Serta model dan bentuk perancangan yang dibuat oleh 

penulis maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis mengambil judul 

“PERANCANGAN MESIN OVEN ROTI DAN PINTU MEMBUKA  SECARA OTOMATIS“ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti antara lain. 

1. Bagaimanakah cara merancang mesin oven roti. 

2. Bagaimanakah merancang control suhu otomatis oven. 

3. Bagaimanakah merancang sistem buka pintu oven secara otomatis bersamaan 

dengan mencapai suhu pematangan. 

1.3. Tujuan Perancangan 

 Adapun tujuan perancangan mesin oven roti ini tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk menghasikan sebuah oven rancangan roti dengan kapasitas 2kg, 

2. Untuk menghasikan mesin oven roti yang hemat energi sehingga lebih evisiensi 

jika dibandingkan menggunakan energi listrik . 

1.4.Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari perancangan ini adalah : 

1.  Dapat di pergunakan bagi  kalangan masyarakat untuk usaha pembuatan roti. 

2. Menerapkan teknologi tepat guna yang dapat diadopsi oleh para pembuat usaha roti . 

3. Dapat dikembangkan menjadi home industri bagi perajin dan meningkatkan segi 

kualitas dan kuantitas dalam membuat alat tersebut untuk di jualbelikan. 
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1.5. Batasan Masalah 

 Untuk mencegah agar tidak meluas pembahasan perancangan dalam skripsi ini 

perlu diberikan pembatasan permasahan. Oleh karena itu penulis memberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas 2 kg per proses 

2. Udara panas yang masuk ketempat pengeringan roti 

3. Biaya produksi tidak diperhitungkan 

4. Bahan bakar LPG untuk pengapian  

 

 


