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ABSTRAK 

Roti merupakan  variasi  makanan  sumber  karbohidrat  selain  nasi  yang  siap 

santap,  memiliki citarasa tinggi, harga murah, aman dikonsumsi, dan tentunya 

mengandung unsur  karbohidrat tinggi. Daerah Malang di kawasan kabupaten 

merupakan  daerah  industri   (terutama  rokok)  dan  di  kawasan  kotamadya 

merupakan daerah lembaga akademik (kampus, sekolah, dan perkantoran) serta 

daerah industri. 

Jumlah pekerja  dan  pelajar  di  kotamadya  dan  kabupaten  Malang  terbilang 

banyak meskipun kotanya kecil. Rutinitas harian membuat mereka membutuhkan 

makanan berkarbohidrat yang siap santap dan cepat saji. Hal ini dilakukan demi 

efisiensi waktu. Berdasarkan alasan tersebut, banyak UKM-UKM pembuatan roti 

yang  tumbuh  di  kotamadya  dan  kabupaten  Malang.  Akan  tetapi,  UKM-UKM 

tersebut sering kalah bersaing dengan  pengusaha bermodal besar. Pengusaha 

bermodal besar seringkali  bisa menguasai pasar karena peralatan mereka lebih 

canggih daripada UKM-UKM. Pada kebanyakan UKM proses pembuatan masih 

bersifat manual, yaitu mengandalkan tenaga manusia daripada mesin. 

Dalam proses pembuatan roti, menguleni adonan hingga kalis merupakan proses 

untuk  menghasilkan roti berkualitas baik. Akan tetapi, proses pengulenan yang 

dikerjakan secara manual akan membutuhkan waktu lama dan tenaga yang besar. 

Maka, dalam Program  Kreatifitas Mahasiswa bidang Penerapan Teknologi ini 

kami menyajikan “ Perancangan Alat Adonan Roti Semiotomatis “ 

Alat ini dirancang supaya dapat mempersingkat waktu dalam proses pembuatan 

roti  serta  dikuranginya  tenaga  manusia  yang  harus  dikeluarkan  pada  saat 

mengulani adonan. Di  samping itu, alat ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh 

UKM dengan harga yang terjangkau 

Keberadaan alat ini diharapkan dapat membantu UKM dalam proses produksi 

yaitu menambah kuantitas adonan, menjaga kualitas adonan, serta 

mempersingkat  waktu  produksi.Dengan  tercapainya  hal  tersebut,  diharapkan 

UKM  bisa   memenuhi  permintaan  pasar  dan  keuntungan  yang  lebih  bisa 

terealisasikan. 
 

Kata Kunci : Pengulen, Adonan, Roti, Semiotomatis, UKM 

 
PENDAHULUAN 

Makanan bergizi  sangat  dibutuhkan  oleh  semua  orang.  Unsur  gizi  yang 

dibutuhkan  oleh tubuh kita meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan 

mineral. Salah satu unsur gizi yang sangat penting bagi tubuh yaitu karbohidrat. 

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. 

Jaman  terus  berganti,  perubahan  gaya  hidup  pun  tak  terelakkan  yang 

berimbas  kepada  perubahan  pola  konsumsi.  Dengan semakin  bertambahnya 

waktu  bekerja,  semakin  hari  masyarakat  semakin  menuntut  adanya  variasi 

makanan  sumber  karbohidrat  selain  nasi  yang  telah  menjadi  makanan  pokok 

masyarakat  indonesia.   Variasi  makanan  sumber  karbohidrat  selain  nasi  ini 

haruslah siap santap, memiliki citarasa tinggi, harga murah, aman dikonsumsi, dan 
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tentunya mengandung unsur karbohidrat yang tinggi. Salah satu produk alternatif 

yang telah dikenal oleh masyarakat adalah roti. Akibatnya, usaha pembuatan roti 

memberikan prospek  cerah  dan usaha semacam ini terbuka untuk skala besar 

maupun kecil. 
Usaha pembuatan roti tersebut disambut dengan antusias oleh para pelaku 

Usaha Kecil Menengah (UKM). Di daerah Malang baik kota maupun kabupaten, 

merupakan daerah industri (terutama rokok) dan daerah lembaga akademik seperti 

kampus  dan  sekolah.  Sehingga  jumlah  pekerja  dan  pelajar  di  Malang  juga 

terbilang banyak meskipun wilayahnya kecil. Rutinitas  harian membuat mereka 

membutuhkan makanan yang siap santap dan cepat saji dengan tujuan  efisiensi 

waktu.  Berdasarkan  alasan  di  atas,  banyak  UKM-UKM  pembuatan  roti  yang 

tumbuh  di  kota  atau  kabupaten  Malang.  Namun,  UKM-UKM  tersebut  sering 

kalah  bersaing   dalam  proses  pembuatan  roti.  Salah  satu  hal  penyebabnya 

dikarenakan masih bersifat  tradisionalnya dalam proses pembuatan roti, yaitu 

mengandalkan  tenaga  manusia  daripada   mesin.  Peralatan  modern  ini  sulit 

dijangkau oleh UKM-UKM pembuat roti. Selain itu, SDM-nya (pemilik maupun 

pekerjanya) kurang inovatif. 

Dalam proses pembuatan roti, menuleni adonan hingga kalis merupakan 

proses  penting  untuk  menghasilkan  roti  yang  baik.  Akan  tetapi,  proses  ini 

membutuhkan waktu lama dan tenaga yang besar (Eddy et al.1994). Maka, dalam 

program kreativitas mahasiswa bidang penerapan teknologi ini kami membuat alat 

Pengulen Adonan Roti Semiotomatis. 

Berdasarkan  analisis  dan  temu  wicara  yang  kami  adakan,  permasalahan 

utama UKM yang bergerak dalam bidang pembuatan roti dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana UKM dapat memiliki peralatan berteknologi dengan modal 

yang 

tidak terlalu besar. 

2. Bagaimana cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi roti. 

3.Bagaimana cara memperkenalkan suatu teknologi modern kepada UKM 

pembuatan roti. 

 
Dalam penelitian ini kami akan memberikan batasan sebagai berikut : 

1. Perancangan dan pembuatan alat ditujukan untuk mempercepat waktu 

dalam proses pengulenan adonan dan memperkecil tenaga yang 

dibutuhkan. 

2.Adonan di sini merupakan adonan yang menggumpal, bukan adonan cair 

seperti pada roti cake. 

3. Tidak membahas sistem mekanik secara mendetail. 

4. Penelitian  ini  hanya  dititikberatkan  pada  proses  pengulenan  adonan, 

tentang proses pencampuran bahan, pengemasan roti, serta penyimpanan 

roti tidak dibahas. 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan alat pengulen adonan roti ini 

adalah  merancang dan membuat alat pengulen adonan roti yang ekonomis dan 

terjangkau  oleh  UKM;  Mempercepat  kerja  dan  memperkecil  tenaga  manusia 

dalam proses pembuatan roti. 
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Adapun  kegiatan  yang  telah  dilakukan  diharapkan  dapat  memberikan 
manfaat untuk berbagai pihak. Bagi mahasiswa, diharapkan mampu menerapakan 

ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dalam memecahkan masalah sehari-hari 

dan membantu  masyarakat. Bagi perguruan tinggi Menambah  dan 

mengembangkan obyek di bidang  penelitian dan pendidikan serta mewujudkan 

Tri Darma Perguruan Tinggi. Alat pengulen  adonan roti semiotomatis ini akan 

membantu dalam proses produksi roti. Penggunaan alat ini  dapat meningkatkan 

kualitas  dan  kuantitas  roti  sehingga  akan  meningkatkan  jumlah  penghasilan 

pengusaha kecil yang memanfaatkan alat ini. Dari segi ilmu pengetahuan dan 

teknologi, alat pengulen adonan roti  ini sederhana dan mudah dalam 

penggunaannya, sehingga dapat dipergunakan oleh sumber daya manusia yang 

ada.  Diharapkan  alat  ini  dapat  dioperasikan  secara  maksimal  dengan  biaya 

perbaikan  dan   perawatan  yang  murah,  sehingga  usia  pakai  alat  ini  akan 

meningkat. Keberadaan alat ini  diharapkan dapat merangsang untuk mengubah 

pola  kerja  tradisional  menjadi  pola  kerja  modern  agar  tidak  tertinggal  oleh 

kemajuan teknologi. Tujuan akhir dapat meningkatkan  penghasilan UKM yang 

bergelut di bidang pembuatan roti. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Maret 

2006. Pada proses pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap 

antara lain : 

1. Peninjauan lapangan dan pengambilan data 

Peninjauan lapangan kami laksanakan dengan mengunjungi UKM 

pembuatan  roti  goreng  di  Desa  Sitirejo  Kecamatan  Wagir  Kabupaten 

Malang.  Pengambilan  data  dilaksanakan  dengan  wawancara  langsung 

dengan pemilik UKM yang bernama  ibu Baita. Pengambilkan data yang 

dilakukan berupa bagaimana proses pengulenan adonan yang baik, waktu 

yang dibutuhkan untuk proses pengulenan adonan bila dilaksanakan secara 

manual serta kendala-kendala apa yang dihadapi UKM dalam 

pengembangan usaha. 

2. Pembuatan bagian mekanik 

Proses pembuatan  bagian  mekanik  dilakukan  di  Bengkel  Listrik 

Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pembuatan bagian 

mekanik dibagi menjadi bebarapa tahap yaitu : 

a. Pembuatan wadah adonan dan garpu pengaduk 

Pada bagian wadah pengaduk dipergunakan panci besar, sedangkan 

sebagai  bahan  pengaduk  dari  bahan  stainlesstell  atau  besi  anti 

karat. 

b. Pembuatan alas motor serta pembuatan kaki penyangga. 

Pada pembuatan bagian ini dimaksudkan agar alat pengulen dapt 

dipindah-pindahkan dengan mudah dan juga ketinggiannya sesuai 

dengan rata-rata ketinggian orang dewasa. 
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Adapun rancangan alat yang kami buat adalah sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Alat pengulen adaonan roti 
 

Peralatan untuk  pembuatan  bagian  mekanik  terdiri  dari  peralatan 

mekanik seperti gergaji, tang, obeng, meteran, bor, kunci pas, dan perlatan 
bengkel seperti las, gerinda. 

3. Pembuatan bagian elektronik 

Proses pembuatan bagian elektronik dilakukan di Workshop-HME 

Jurusan  Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Peralatan untuk 

pembuatan   bagian   elektronik   terdiri   atas   peralatan   dan   instrument 

elektronik  seperti  solder,   multimeter,  timah,  logic  probe,  komputer, 

peralatan pembuat pcb. 

Bagian elektronik  berfungsi  sebagai  timer  untuk  mengatur  waktu 

proses pengulenan sehingga adonan menjadi kalis. Bila adonan yang telah 

kalis terus diuleni,  maka akan terjadi over mix atau adonan tidak dapat 

mengembang. Oleh Karena itu,  dibutuhkan timer untuk mengatur waktu 

proses pengulenan adonan. Dalam hal ini,  waktu pengulenan di-set oleh 

operator. 

Bagian elektronik terdiri dari keypad, tombol push button, kapasitor, 

resistor, mikrokontroller, regulator, gerbang-gerbang logika, saklar, PCB, 

adaptor, dioda, rellay, jumper, led seven segment, dan kebel. 

Adapun rancangan bagian elektronik yang kami buat dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2. Sistem elektronik alat 

 
4. Pengujian sistem perbagian dan keseluruhan 

Proses Pengujian dilaksanakan di Workshop  Jurusan Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.  Untuk bahan pengujian 

menggunakan timbangan, baskom, gelas ukur, nampan dan bahan adonan 

roti seperti terigu, mentega, telur, air, susu, fermipan atau pengembang. 

Pengujian yang dilakukan meliputi : 

a. Pengujian wadah adonan dan garpu pengaduk 

Pada tahap ini, pengujian dilakukan untuk menguji kekuatan garpu 

pengaduk,   konstruksi  garpu  untuk  mengkaliskan  adonan,  dan 

ketahanan wadah  terhadap tekanan dari dalam yang disebabkan 

proses pengulenan adaonan oleh garpu pengaduk. 

b. Pengujian proses pengulenan adonan hingga kalis. 

Pada proses pengujian ini alat dicoba untuk menguleni adonan. 

Adonan 

yang kami pakai yaitu adonan untuk membuat donat berdasarkan 

resep-resep yang ada. 

c. Pengujian bagian elektronik 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil dan analisis pengujian yang telah 

dilakukan. Pengujian yang dilakukan antara lain : 

1. Pengujian sistem mekanik 

Pengujian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kestabilan 

sistem   mekanik   dari   alat   pengulen   adonan   roti   secara   kesluruhan. 
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Pengujian mekanik yang dilakukan meliputi bagian wadah adonan untuk 

menguleni, garpu pengaduk atau pengulen, motor penggerak dan belt. 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Sistem Mekanik 

 

No Pengujian Hasil 

1. Pengujian wadah adonan Wadah  tahan  terhadap  goncangan  dari  dalam 

dan tahan terhadap proses pengulenan 

2. Pengujian  garpu  pengaduk  atau 

pengulen 

Konstruksi    garpu pengaduk telah mampu 

menghasilkan adonan dengan kualitas baik 

3. Pengujian motor dan belt Motor tetap dapat bekerja dengan baik selama 

proses  pengulenan  dan  motor  tidak menjadi 

panas   saat   dioperasikan   menguleni   adonan 

(motor dibebani) 

 

2. Pengujian sistem elektronik 

Pengujian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan 

sistem   elektronik  alat  pengulen  ini.  Pengujian  ini  ditujukan  untuk 

membandingkan  antara  penentuan  waktu  pada  mikrokontroler  dengan 

lama  waktu yang   sebenarnya.Dari pengujian itu didapatkan data sebagai 

berikut: 
 

No Lama waktu 

Pada mikrokontroler (menit) Sebenarnya (menit) 

1 5 5 

2 10 10 

3 15 15 

4 20 20,1 

5 25 20,1 

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa sistem elektronik telah 

mampu bekerja dengan baik. Terjadinya perbedaaan selisih waktu terjadi 

pada  pengujian  yang  ke-4  dan  ke-5.  Selisih  tersebut  sebesar  1  detik. 

Karena selisih yang sangat kecil, maka pengujian peralatan elektronik bisa 

dikatakan berhasil. 

s2. Pengujian proses pengulenan adonan dengan alat pengulen adonan roti 

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan 

dan daya yang diserap oleh alat pengulen adonan pada saat dioperasikan 

dengan berbagai kondisi pembebanan. 

Pada pengujian  yang  dilakukan,  komposisi  bahan  yang  digunakan 

merupakan  resep untuk membuat roti goreng atau donat. Dari pengujian 

dengan   menggunakan   resep   roti   goreng   atau   donat   sebagai   bahan 

didapatkan data uji sebagai berikut : 

 
Tabel 3. Hasil Pengulenan Adonan 

 
No Banyak Adonan Waktu Daya yang Diperlukan Daya Total (Wh) 
1. 1 kg 9 menit 350 watt 46.67 
2. 2 kg 17 menit 380 watt 95 
3. 3 kg 24 menit 400 watt 146.67 
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Gambar 3. Grafik banyak adonan donat terhadap waktu 

 

 
 

Gambar 4. Grafik banyak adonan donat terhadap daya yang dibutuhkan 

 
Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa adonan donat rata-rata 

menjadi  kalis  dalam waktu 8-9 menit/Kg dan daya total rata-rata yang 

dibutuhkan 48.05/Kg. 
 

 
 

KESIMPULAN 
 

Alat pengulen adonan roti ini telah dapat membantu proses pembuatan roti 

menjadi lebih cepat. Dengan alat ini proses pengulenan adonan roti  yang biasanya 

membutuhkan waktu lama bila dilaksanakan secara manual dapat direduksi atau 

dikurangi secara signifikan. Selain itu, tenaga manusia yang dikeluarkan pada saat 

menguleni adonan roti secara manual cukup besar  dapat diminimalisir dengan 

memanfaatkan alat pengulen adonan roti ini. 

Semakin  singkatnya  waktu  dan  semakin  kecilnya  tenaga  manusia  yang 

dibutuhkan pada proses pembuatan roti bila menggunakan alat pengulen adonan 

roti yang telah kami  realisasikan, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh produsen 

roti dalam hal ini adalah UKM pembuat roti, sehingga dapat meningkatkan hasil 

produksi dan mampu menambah penghasilan. 
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