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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Proses pengukusan sardine  yaitu proses pendistribusian uap  pada 

exhaust box, untuk mengukus sardine. Sistem pengukusan terhadap sardine 

ukuran 425 gram masih kurang efektif dan efisien di kalangan industri, 

kurangnya efektif dan efesien yaitu pengaturan temperature dan kecepatan 

conveyor masih membutuhkan cara manual dengan membuka katup uap 

dengan bukak tutup katup uap untuk mendapatkan suhu yang diinginkan 

dan mempercepat dan melambatkan conveyor harus diseting manual.  

Permasalahan yang ada pada sistem pengukusan sarden secara 

manual yaitu pada takaran uap dari ketel. Tekanan uap yang akan 

didistribusi kedalam exhaust box harus dikontrol terlebih dahulu agar uap 

dalam exhaust box dapat memenuhi target temperature yang diinginkan dan 

proses pengukusan dapat mencapai maksimal, sehingga memakan waktu 

yang lebih singkat untuk menghasilkan 1 kardus sarden 425 gram. 

Temperatur uap yang dapat dikontrol menggunakan fuzzy logic 

dengan temperature 95 derajat celcius untuk mendapatkan tektur yang tidak 

berubah, rasa dan bakteri di dalam sardine dapat mati agar tidak 

berkembang biak di dalam sardine yang akan dipasarkan dan dikemas. 

Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan produksi sarden 425 

gram diperlukan sebuah exhaust box yang dapat di kontrol menggunakan 
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PLC kontrol fuzzy logic. Exhaust box yang di kontrol menggunakan PLC 

kontrol fuzzy logic tersebut dapat digunakan untuk produksi dan 

mendapatkan hasil yang maksimal sesuai keinginan. Sensor di sini 

digunakan sebagai adapter yang mengkompatibelkan koneksi ke PLC. 

Dimana, sensor tersebut biasanya sudah satu modul dengan sensor PLC 

yang akan digunakan.  

PLC di sini digunakan sebagai server yang mengendalikan semua 

proses yang ingin di otomatiskan. Kontrol yang dilakukan PLC yaitu 

mengambil data dari setiap kondisi (input) dan memberikan perintah (out 

put) terhadap exhaust box perebusan sarden sebagai data inputan. 

Oleh karena itu diperlukan judul “PENINGKATKAN PERFORMA 

EXHAUST BOX PENGUKUS SARDINE 425 gram MENGGUNAKAN 

PLC KONTROL FUZZY LOGIC”.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan permasalahan – 

permasalahan yang  dapat dirumuskan untuk di selesaikan yaitu: 

1. Proses perebusan sarden dengan pengaturan manual sangatlah tidak 

efektif dan efisien karena masih menggunakan semi otomasi belum 

sepenuhnya otomatis untuk pengaturan uap yang masuk ke dalam 

exhaust box dan kecepatan conveyor. 

2. Meningkatkan peforma exhaust box awalnya menggunakan semi 

otomatis dengan penggunaan katup uap secara manual dan seting 
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kecepatan conveyor yang di kira-kira kecepatannya. Dengan 

diubahnya kedalam full otomasi peforma exhaust box akan mengalami 

peningkatan. 

 

I.3 Tujuan  

Tujuan pembuatan perancangan desain ini untuk menghasilkan desain 

proses pengukusan sarden  mengunakan PLC control Fuzzy Logic. 

 

I.4 Manfaat 

Manfaat dari desain sistem perebusan sarden 425 gram  menggunakan 

PLC kontrol fuzzy logic yaitu sebagai rujukan untuk perancangan exhaust 

box perebusan sarden yang dapat meningkatkan produksi sarden. 

 

I.5 Batasan Masalah  

Permasalahan yang dibahas terbatas pada beberapa batasan masalah 

berikut ini : 

1. Fulida uap mendekati stabil di dalam udara. 

2. Kemasan sardine yang digunakan 425 gram. 

3. Mikrokontroler sensor yang digunakan kompatibel dengan PLC. 

4. Software PLC yang digunakan Tia Portal V7. 

5. Temperatur sekitar exhaust box dianggap konstan. 


