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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dengan semakin meningkatnya masyarakat yang memeliharan sapi perah di 

Indonesia, mengakibatkan peningkat produksi susunya secara nasional dari 

959.732 ton tahun 2012 menjadi 981.586 ton tahun 2013. 

(http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabel-4-pop-prod-nak.pdf). Hasil dari produksi susu 

yang terus meningkat, maka salah satu cara pemanfaatannya adalah salah satunya 

untuk membuat minuman susu segar sebagai sumber pelengkap kebutuhan nutrisi 

tubuh, salah satu cara menggolah susu segar agar aman di konsumsi adalah 

dengan jalan pasteurisasi.(http://duniasapi.com/id/produk-sapi/246-manfaat-susu-segar.html) 

Proses pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan atau 

minuman dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, virus, 

protozoa, kapang, dan kamir.  (http://id.wikipedia.org/wiki/Pasteurisas). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Permasalahan saat ini adalah  pengolahan susu pasteurisasi masih 

mengunakan sistem semi otomatis dan belum standar pasteurise. Oleh sebab itu, 

untuk mengatasi permasalahan pasteurisasi susu tersebut diperlukan sebuah mesin 

otomatis dan dapat berkerja sesuai standart pasteurisasi.  

Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut mesin, proses pasturisasi susu 

otomasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sesuai 

dengan standar pasteurise dan nutrisi susu yang tetap terjaga. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan pembuatan perancangan desain ini yaitu untuk mendapatkan 

desain sistem pasteurisasi otomatis mengunakan PLC yang berkerja sesuai 

standar pasteurise HTST (heat temperature short time). 

 

http://dunia/
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Virus
http://id.wikipedia.org/wiki/Protozoa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapang
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasteurisas
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1.4 Manfaat 

Manfaat dari desain sistem pasteurisasi menggunakan PLC yaitu 

sebagai alternative untuk menyediakan mesin pasteurisasi yang lebih murah 

dan untuk meningkatkan kualitas susu yang di proses. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Permasalahan yang dibahas terbatas pada beberapa batasan masalah 

berikut ini : 

 Fulida yang di proses yaitu susu segar dengan suhu 38℃. 

 Suhu input air panas untuk pemanasan 100 ℃ 

 Suhu input air dingin untuk pendinginan 2 ℃ 

 Tidak menganalisa kerugian panas selama melewati pipa atau dalam 

tangki akibat rambatan panas dari susu ke pipa dan dinding tangki 

dengan udara. 

 Pipa pasteurisasi menggunakan steanless steel safety food 304L / 316 

untuk saluran susu. 

 Saluran fluida pemanas atau pendingin menggunakan pipa galvanis. 

 Sistim pasturisasi mengacu pada sistem HTST (heat temperature short 

time). 

 Termocouple sensor yang digunakan kompatibel dengan PLC unitronic 

U90. 

 Software PLC yang digunakan UniTronic u90. 

 Komponen yang digunakan sesuai standart (catalog). 

 Supply sumber fluida pemanas di tentukan 100℃ dan pendingin 2℃. 

 


