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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang merupakan salah satu jenis tanaman yang dikonsumsi umbinya. Kentang 

juga merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi sebab permintaan pasar 

terhadap kentang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya industri 

pengolahan makanan berbahan baku kentang untuk membuat berbagai produk olahan 

kentang dengan jumlah produksi yang banyak dan daya saing produk yang dihasilkan. 

Pada kenyataannya untuk menyiapkan produk olahan kentang tidak semudah 

penyajiannya, karena harus dimulai dengan proses pemotongan kentang menjadi 

bentuk potongan balok atau stick. Pekerjaan ini biasanya dikerjakan secara manual 

dengan tangan menggunakan pisau dapur. Pada industri pengolahan makanan berbahan 

baku kentang dengan jumlah produksi yang banyak apabila proses pemotongan 

dilakukan dengan cara manual akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan 

tenaga kerja yang banyak serta tidak menutup kemungkinan menyebabkan terlukanya 

tangan akibat terkena pisau pada saat pemotongan. Maka dibutuhkan suatu alat 

pemotong kentang yang dapat menghemat waktu dan tenaga manusia serta 

menghindari terlukanya tangan akibat terkena pisau pada proses pemotongan kentang. 

Pada alat ini terdapat pneumatik yaitu sebuah teknologi yang memanfaatkan udara 

terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Karena menggunakan udara 
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terkompresi, maka sistem pneumatik tidak dapat dipisahkan dengan kompresor, sebuah 

alat yang berfungsi untuk menghasilkan udara dengan tekanan tertentu. Pneumatik ini 

digunakan sebagai pendorong kentang menuju pisau pemotong. Pada alat ini terdapat 

dua jenis pisau pemotong yang dibentuk sedemikian rupa sehingga nantinya akan 

menghasilkan potongan kentang dalam bentuk balok atau stick dengan ukuran yang 

berbeda. 

Untuk otomatisasi alat pemotong kentang tersebut, maka ditambahkan sensor yang 

dapat mendeteksi adanya kentang pada alat pemotong ini. Salah satu sensor yang 

digunakan untuk mendeteksi sekaligus monitoring ada tidaknya kentang yaitu sensor 

inframerah. Sensor inframerah pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media 

untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Sensor inframerah akan bekerja 

ketika transmiter inframerah memancarkan sinyal inframerah, jika terdapat suatu objek 

maka sinyal inframerah ini akan dipantulkan oleh permukaan objek tersebut sehingga 

sinyal inframerah diterima oleh receiver inframerah. Sensor inframerah juga berfungsi 

sebagai input untuk selenoid valve, ketika sensor inframerah mendeteksi adanya 

kentang maka selenoid valve akan mengalirkan udara bertekanan ke silinder pneumatik 

yang digunakan untuk mendorong kentang masuk ke dalam alat pemotongan. 

Semua proses alat ini dikendalikan dengan PLC Schneider TM221CE16R untuk 

mengintruksikan input dan output yang diinginkan sesuai setting. PLC Schneider 

TM221CE16R adalah pengendali yang dirancang untuk memudahkan dan 

menyederhanakan proses kerja pada penggunaan elektronik di berbagai bidang. HMI 
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(Human Machine Interface) adalah sebuah interface atau tampilan penghubung antara 

manusia dengan mesin. HMI juga merupakan user interface dan sistem kontrol untuk 

manufaktur, HMI disini berguna untuk menampilkan kondisi dari alat ini, jumlah 

kentang yang dipotong oleh pisau pemotong yang digunakan dan memberi input untuk 

memilih jenis pisau pemotong yang akan digunakan untuk memotong kentang. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis dalam tugas akhir ini membuat tugas akhir 

yang berjudul “SISTEM KONTROL ALAT PEMOTONG KENTANG 

MENGGUNAKAN SENSOR INFRAMERAH DAN PNEUMATIK BERBASIS 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) SCHNEIDER TM221CE16R 

DENGAN TAMPILAN HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI)”. Diharapkan 

dengan adanya alat ini dapat memudahkan dan mempercepat proses pemotongan 

kentang dan dapat dimonitoring secara real time. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah:   

1. Bagaimana kerja sistem control alat pemotong kentang dengan menggunakan PLC 

Schneider TM221CE16R? 

2. Bagaimana fungsi dan kerja sensor yang terdapat pada alat pemotong kentang? 

3. Bagaimana memonitoring jenis pisau pemotong yang digunakan dan jumlah 

kentang yang dipotong menggunakan pisau pemotong tersebut pada alat pemotong 

kentang dengan menggunakan HMI? 
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1.3. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat merancang dan membuat sistem kontrol alat pemotong kentang berbasis 

PLC (Programmable Logic Controller).  

2. Dapat merancang kerja sensor inframerah, pneumatik dan Human Machine 

Interface (HMI) terhadap Sistem kontrol alat pemotong kentang. 

3. Dapat mengoperasikan kerja sensor inframerah sebagai input dari Programmable 

Logic Controller (PLC). 

4. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan baik secara teori 

maupun praktik.  

5. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi 

Diploma III Teknik Elektro Departemen Teknik Industri Sekolah Vokasi 

Universitas Diponegoro. 

1.4. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir sistem kontrol alat pemotong kentang menggunakan 

sensor inframerah dan pneumatic berbasis Programmable Logic Controller (PLC) 

Schneider TM221CE16R dengan tampilan Human Machine Interface (HMI) adalah 

sebagai berikut: 
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1.4.1. Bagi Penyusun dan Pembaca: 

Dapat menjadi referensi bacaan dan informasi khususnya bagi para mahasiswa 

Teknik Elektro yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan pokok permasalahan yang 

sama. 

1.4.2. Bagi Masyarakat: 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan dalam proses 

pemotongan kentang. 

1.4.3. Bagi Institusi:  

1. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan dipelajari selama menempuh 

pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik Elektro Departemen 

Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 

2. Menciptakan alat praktikum yang lebih variatif sebagai bahan belajar untuk 

mahasiswa Program Studi Diploma III Teknik Elektro tentang sistem 

pengontrolan pada alat pemotong kentang. 

1.5. Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut:  

1. Processor yang digunakan sebagai pengendali utama adalah PLC tipe Schneider 

TM221CE16R. 
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2. Motor dc 12V digunakan sebagai penggerak ketika memilih pisau pemotong yang 

akan digunakan. Motor dc bergerak dua arah yaitu berputar searah jarum jam dan 

berputar berlawanan arah jarum jam. 

3. Sensor inframerah sebagai pendeteksi pada alat pemotong kentang apabila terdapat 

sebuah kentang di atas silinder pneumatik pendorong. 

4. Penggunaan HMI sebagai aplikasi untuk memonitoring pemilihan jenis pisau 

pemotong, jumlah kentang yang dipotong dengan pisau pemotong yang dipilih dan 

proses kerja alat. 

1.6. Metode Penulisan  

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, penyusun menggunakan metode 

sebagai berikut:  

1.6.1. Studi Pustaka  

Dalam metode ini, penyusun mencari literatur maupun artikel dan sumber 

lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan perancangan dan 

pembuatan alat.  

1.6.2. Laboratorium 

1. Pembuatan Alat  

Dalam pembuatan alat ini terdiri dari:  
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a. Rancang Bangun  

Metode ini merupakan tahap perancangan alat, di mana 

perancangan alat ini berupa perancangan mekanik, perancangan 

hardware (elektronika), serta perancangan software (program). 

b. Pengujian 

Perencanaaan alat yang telah dibangun tersebut, kemudian 

dilakukan pengujian sesuai dengan keperluan yang ada pada 

perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.  

2. Penyusunan Laporan 

Setelah dilakukan pengujian alat, data-data pengukuran dan analisa yang 

diperoleh akan disusun dalam sebuah laporan. 

1.7. Sistematika Penulisan  

Laporan ini ditujukan untuk memaparkan hasil rancangan dan pengujian sistematis 

yang dibuat. Untuk mempermudah pemahaman hasil rancangan tersebut, maka 

penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang mana setiap bab 

mempunyai hubungan yang saling terkait dengan bab yang lain, yaitu seperti di bawah 

ini.  

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

MOTTO DAN PEMBAHASAN  
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KATA PENGANTAR  

ABSTRAK  

ABSTRACT  

DAFTAR ISI  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR TABEL 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatar belakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, 

Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai tinjauan pustaka dan 

teori dasar dari masing-masing bagian yang menjadi panduan atau dasar 

untuk menunjang perancangan dan pembuatan Tugas Akhir ini.  

BAB III JUDUL TUGAS AKHIR 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah kerja blok 

diagram keseluruhan, rangkaian per blok, rangkaian keseluruhan dan 

flowchart pada alat simulasi tersebut.  
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BAB IV  PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini membahas mengenai proses perancangan, perakitan panel, 

dan pembuatan benda kerja serta bahan dan alat yang dipergunakan.   

BAB V  PENGUKURAN DAN PENGUJIAN ALAT  

Dalam bab ini akan membahas tentang uji coba apakah rangkaian telah 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, hasil pengujian dan analisa.  

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dalam perancangan 

dan pembuatan alat Tugas Akhir ini serta saran-saran yang ingin 

disampaikan oleh penyusun.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


