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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah penyusun melakukan telah terhadap beberapa referensi yang ada, 

terdapat beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang 

penyusun lakukan. Pada jurnal yang penyusun temukan adalah perancangan yang 

berjudul “Pemilah Barang Logam dan Non-logam Berbasis PLC OMRON CP1E-

N30SDT-D”. Dimana penulis merancang suatu sistem untuk memisahkan barang 

logam dan non-logam ke dalam box masing-masing yang digerakan dengan conveyor, 

menggunakan kontrol PLC OMRON SYSMAC CP1E-N30SDT-D. Metode yang 

digunakan adalah pembuatan sistem kontrol menggunakan PLC Omron CP1E-

N30SDT-D dengan motor DC sebagai conveyor dan untuk pendeteksi pemisah barang 

logam dan non-logam menggunakan sensor proximity dan sensor photoelectric.[1] 

Dari perancangan di atas memiliki persamaan dengan perancangan yang penulis 

lakukan yaitu yang mengenai tema yang diatur, sama-sama memilah barang logam dan 

non-logam. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama mengenai kontroler atau PLC 

yang digunakan dalam perancangan ini penulis menggunakan PLC Modicon 

M221CE16R. Kemudian mengenai metode pemindahan barang penulis menggunakan 

lengan pemindah barang sebagai media pemilahan barang logam dan non-logam. 

Perancangan yang penulis lakukan adalah membuat miniatur plant quality controller 

pada industri makanan menggunakan sensor proximity induktif, sensor infrared 
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(proximity switch), serta pemindahan barang logam dan non-logam menggunakan 

lengan pemindah barang.  

Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya perancangan dengan 

tema yang serupa dengan perancangan yang penulis lakukan, akan tetapi masih banyak 

terdapat perbedaan maka penulis tertarik untuk melakukan perancangan tentang 

pemilahan barang logam dan non logam menggunakan sensor proximity berbasis 

programable logic controller (PLC) schneider modicon TM221CE16R. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Programmable Logic Controller (PLC) M221CE16R 

Programmable logic controller merupakan suatu bentuk khusus pengontrol 

berbasis-mikroprosesor yang memanfaatkan memori yang dapat diprogram untuk 

menyimpan instruksi-instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi semisal 

logika, sequencing, pewaktu (timing), pencacah (counting) dan aritmatika guna 

mengontrol mesin-mesin, proses-proses dan dirancang untuk dioperasikan oleh para 

insinyur yang hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai komputer dan bahasa 

pemrograman. 

Sebuah sistem PLC memiliki lima komponen dasar sebagai berikut: 

1. Unit prosesor (CPU) adalah unit yang berisi mikroprosesor yang 

menginterpretasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindakan 

pengontrolan sesuai dengan program yang ada di dalam memori, sebagai sinyal-

sinyal kontrol ke antarmuka output. 
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2. Unit Catu Daya diperlukan untuk mengkonversikan sumber tegangan AC 

menjadi tegangan rendah DC yang dibutuhkan oleh prosesor. 

3. Perangkat Pemrograman dipergunakan untuk memasukkan program yang 

dibutuhkan ke dalam memori. 

4. Unit Memori adalah tempat dimana program yang digunakan untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan oleh mikroprosesor disimpan. 

5. Bagian Input dan Output (I/O) adalah antarmuka di mana prosesor menerima 

informasi dan mengkomunikasikan informasi kontrol ke perangkat eksternal. 

Berikut ini merupakan spesifikasi utama dari PLC (Programmable Logic 

Controller) Modicon M221CE16R pada Tabel 2.1. 

  Tabel 2.1 Datasheet PLC Scneider TM221CE16R 

Range of product Modicon M221 

Product or component type Logic controller 

Supply voltage 100-240 VAC 

Discrete input 9 discrete input 

Analog input 2 at input range: 0-10V 

Discrete output number 7 relay 

Discrete output voltage 5-125VDC 5-250VAC 

Discrete output current 2A 

Discrete output type Relay normally open 
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Berikut ini merupakan bentuk fisik dari PLC Schneider TM221CE16R yang 

ditunjukan pada gambar 2.1. [2] 

 

Gambar 2.1 PLC Schneider Modicon M221CE16R 

2.2.2 Catu Daya 

Arus Listrik yang kita gunakan di rumah, kantor dan pabrik pada umumnya 

adalah dibangkitkan, dikirim dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam 

bentuk arus bolak-balik atau arus AC (alternating current). Hal ini dikarenakan 

pembangkitan dan pendistribusian arus listrik melalui bentuk arus bolak-balik (AC) 

merupakan cara yang paling ekonomis dibandingkan dalam bentuk arus searah atau 

arus DC (direct current). Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan 

sekarang ini sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah 

untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu, hampir setiap peralatan elektronika memiliki 

sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik dari arus AC 

menjadi arus DC dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan rangkaian 

elektronika. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC ini disebut dengan 
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DC power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan catu daya DC. DC 

power supply atau catu daya ini juga sering dikenal dengan nama “adaptor”. Sebuah 

DC power supply atau adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat 

menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama tersebut diantaranya adalah 

transformer, rectifier, filter dan voltage regulator. Sebelum kita membahas lebih lanjut 

mengenai prinsip kerja DC power supply, sebaiknya kita mengetahui blok-blok dasar 

yang membentuk sebuah DC power supply atau pencatu daya ini. Diagram blok DC 

power supply (adaptor) ditujuka pada gambar pada gambar 2.2. [3] 

 

Gambar 2.2 Blok diagram catu daya 

a. Transformator (Trafo) 

Transformator atau disingkat dengan Trafo yang digunakan untuk DC power 

supply adalah Transformer jenis Step-down yang berfungsi untuk menurunkan 

tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada 

rangkaian adaptor (DC power supply). Transformator bekerja berdasarkan prinsip 

induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama yang berbentuk lilitan yaitu 
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lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer merupakan input dari pada 

transformator sedangkan output-nya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan 

telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik (arus AC) 

yang harus diproses lagi ke proses selanjutnya, rangkaian transformator dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.3. [3] 

 

Gambar 2.3 Transformator (trafo) 

b. Penyearah Gelombang (rectifier) 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power 

supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang 

DC setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down. Rangkaian rectifier 

biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdapat 2 jenis rangkaian rectifier dalam power 

supply yaitu “half wave rectifier” yang hanya terdiri dari 1 komponen dioda dan “full 

wave rectifier” yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Prinsip penyearah (rectifier) 

yang paling sederhana ditunjukkan pada gambar 4. berikut ini. Transformator 

diperlukan untuk menurunkan tegangan AC dari jala-jala listrik pada kumparan 

primernya menjadi tegangan AC yang lebih kecil pada kumparan sekundernya, 

rangkaian penyearah dapat ditunjukkan pada gambar 2.4. [3] 
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Gambar 2.4 Penyearah setengah gelombang 

Pada rangkaian ini, dioda berperan untuk hanya meneruskan tegangan positif ke 

beban RL. Ini yang disebut dengan penyearah setengah gelombang (half wave). Untuk 

mendapatkan penyearah gelombang penuh (full wave) diperlukan 4 buah diode seperti 

pada gambar 2.5. [3] 

 

Gambar 2.5 Penyearah gelombang penuh 

c. Penyaring (filter) 

Dalam rangkaian DC power supply, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus 

yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor 

(kondensator) yang berjenis elektrolit atau ELCO (electrolyte capacitor). Proses 

penyearah dengan filter dapat ditunjukkan pada gambar 2.6. [3] 
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Gambar 2.6 Keluaran tegangan DC dari penyearah dengan filter 

d. Pengatur Tegangan (voltage regulator) 

Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC (arus searah) yang tetap dan stabil, 

diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga 

tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang 

berasal output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari transistor atau IC 

(integrated circuit). Pada DC power supply yang canggih, biasanya voltage regulator 

juga dilengkapi dengan short circuit protection (perlindungan atas hubung singkat), 

current limiting (pembatas arus) ataupun over voltage protection (perlindungan atas 

kelebihan tegangan). Regulator tegangan LM7805 dapat ditunjukkan pada gambar 

2.7.[3] 
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Gambar 2.7 Regulator tegangan 

e. Transistor TIP2955 dan TIP3055 

Terkadang dalam membuat power supply, membututuhkan komponen tambahan 

yaitu sebuah transistor. Transistor ini berfungsi sebagai penguat arus pada power 

supply, karena regulator tegangan seperti LM78XX hanya mampu mengalirkan arus 

sebesar 1 ampere. Maka dengan menambahkan komponen transistor TIP2955 dan 

TIP3055, power supply dapat mengalirkan arus yang besar. Karena kedua transistor ini 

mampu mengalirkan arus sampai dengan 15 ampere. Transistor TIP3055 dan TIP2955 

dapat ditunjukkan pada gambar 2.8. [3] 

 

Gambar 2.8 Transistor TIP3055 dan TIP2955 
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2.2.3 Relay 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar atau switch yang 

dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai komponen 

elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama yaitu coil atau elektromagnet dan 

saklar atau mekanikal. Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai 

penggerak kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus listrik yang kecil atau 

low power, dapat menghantarkan arus listrik yang yang memiliki tegangan lebih tinggi. 

Berikut adalah bentuk fisik dari relay omron 8 kaki ditunjukkan pada gambar 2.9. [4] 

 

 

Gambar 2.9 Relay 

Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu: 

a. Electromagnet (Coil) 

b. Armature 

c. Switch Contact Point (Saklar) 

d. Spring 

Berikut ini merupakan bagian-bagian relay dapat ditunjukkan pada gambar 2.10. [4] 
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Gambar 2.10 Struktur relay SPDT 

Sebuah besi (iron core) yang dililit oleh sebuah kumparan coil yang berfungsi 

untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan coil diberikan arus listrik, maka 

akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armature untuk berpindah 

dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat 

menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana armature tersebut 

berada sebelumnya (NC) akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak 

dialiri arus listrik, armature akan kembali lagi ke posisi awal (NC). Coil yang 

digunakan oleh relay untuk menarik contact poin ke posisi close pada umumnya hanya 

membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

Karena relay merupakan salah satu jenis dari Saklar, maka istilah pole dan throw 

yang dipakai dalam saklar juga berlaku pada relay. Berikut ini adalah penjelasan 

singkat mengenai istilah pole and throw: 

a. Pole: Banyaknya kontak (contact) yang dimiliki oleh sebuah relay 
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b. Throw: Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak (contact) 

Berdasarkan penggolongan jumlah pole dan throw sebuah relay, maka relay 

dapat digolongkan menjadi: 

a. Single Pole Single Throw (SPST): Relay golongan ini memiliki 4 terminal, 2 

terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil. 

b. Single Pole Double Throw (SPDT): Relay golongan ini memiliki 5 terminal, 3 

terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil. 

c. Double Pole Single Throw (DPST): Relay golongan ini memiliki 6 terminal, 

diantaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 pasang terminal saklar sedangkan 2 

terminal lainnya untuk coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 Saklar yang 

dikendalikan oleh 1 coil. 

d. Double Pole Double Throw (DPDT): Relay golongan ini memiliki terminal 

sebanyak 8 terminal, diantaranya 6 terminal yang merupakan 2 pasang relay 

SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) coil. Sedangkan 2 terminal lainnya untuk 

coil. 

2.2.4 Proximity Induktif 

Sensor proximity induktif adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi objek 

logam saja, pendeteksian tersebut dilakukan tanpa harus menyentuh objek logam 

tersebut. Sensor ini terdiri dari inti ferrit (coil), sebuah osilator dan detektor pemicu 

sinyal serta rangkaian keluaran dari sensor tersebut. Struktur bagian bagian dari sensor 

proximity dapat ditunjukkan pada gambar 2.11. [5] 
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Gambar 2.11 Struktur sensor proximity induktif 

Prinsip kerja dari sensor proximity induktif dengan memancarkan gelombang 

elektromagnetik dan mendeteksi perubahan bentuk gelombang elektromagnetik 

tersebut saat sensor mendeteksi logam dan akan menghasilkan output yang selanjutnya 

akan diproses oleh kontroler. Sensor akan mendeteksi objek logam pada jarak tertentu 

sesuai spesifikasi dari sensor tersebut. Saat sensor mendeteksi keberadaan objek logam 

maka akan terjadi perubahan bentuk sinyal yang mengakibatkan hilangnya energi dan 

mengakibatkan amplitudo yang kecil pada osilasi sehingga akan memicu trigger circuit 

dan memberikan output pada sensor tersebut. Prinsip kerja dari sensor proximity dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.12.[5] 
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Gambar 2.12 Sistem kerja proximity induktif 

Sensor proximity induktif memiliki kelebihan yaitu: 

a. Karena tidak adanya sentuhan antara sensor dengan objek maka dapat 

menghindari kerusakan baik pada sensor maupun objek. 

b. Tidak adanya kontak yang digunakan untuk output karena sensor ini 

menggunakan semikonduktor untuk output sehingga masa pakai sensor ini lebih 

lama. 

c. Sensor ini cocok digunakan untuk pendeteksian pada lokasi yang memiliki 

banyak kandungan air atau minyak 

d. Memberikan respon yang memiliki kecepatan tinggi dibanding saklar yang 

membutuhkan kontak fisik dalam pendeteksiannya. 
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e. Proximity mendeteksi perubahan fisik suatu objek, sehingga dalam 

pendeteksiannya sensor tersebut hampir tidak terpengaruh oleh warna. 

Sementara kekurangan dari sensor ini adalah: 

a. Jarak sensing yang pendek, umumnya hanya berkisar pada milimeter saja. 

b. Ukuran, bentuk dan jenis logam mempengaruhi kemampuan sensing sensor ini. 

2.2.5 Sensor Infrared 

IR sensor terdiri dari IR LED dan photodiode IR. Bersamaan bisa disebut dengan 

photo-coupler atau opto-coupler. Konsep dasar dari IR sensor yang digunakan untuk 

mendeteksi suatu benda adalah dengan cara mentrasmisikan sinyal infra merah (IR 

trasmiter) kemudian sinyal inframerah ini dipantulkan oleh permukaan suatu objek dan 

sinyal diterima oleh penerima inframerah (IR recevier). Warna hitam dan putih yang 

digunakan sebagai IR trasmiter dan IR recevier adalah warna universal bahwa warna 

hitam menyerap atau menerima inframerah dan warna putih mencerminkan 

keseluruhan radiasi di atasnya. Berdasarkan prinsip ini, posisi kedua dari kedua LED 

IR dan fotodioda ditempatkan berdampingan. Ketika IR trasmiter memancarkan radiasi 

inframerah, karena tidak ada pembatas antara trasmiter dan recevier, radiasi yang 

dipancarkan harus dipantulkan kembali ke fotodioda setelah menabrak objek apa pun. 

Sistem kerja dari IR sensor dapat ditunjukkan pada gambar 2.13. [6] 
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Gambar 2.13 Sistem kerja sensor infrared 

Permukaan benda dapat dibagi menjadi dua jenis: permukaan reflektif dan 

permukaan non-reflektif. Jika permukaan objek bersifat reflektif, yaitu putih atau 

warna terang lainnya, sebagian besar radiasi inframerah akan dipantulkan kembali dan 

mencapai fotodioda. Tergantung pada intensitas radiasi yang dipantulkan kembali, 

kemudian arus mengalir di fotodioda. Jika permukaan objek tidak bersifat reflektif, 

yaitu hitam atau warna gelap lainnya, ia menyerap hampir semua radiasi inframah yang 

dipancarkan IR LED. Karena tidak ada radiasi yang dipantulkan, tidak ada insiden 

radiasi pada fotodioda dan ketahanan fotodioda tetap lebih tinggi sehingga tidak ada 

arus mengalir, situasi ini mirip dengan tidak ada objek sama sekali. Bentuk fisik dari 

sensor infrared ini dapat ditunjukkan pada gambar 2.14. [7] 
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Gambar 2.14 IR sensor E18-D50NK 

2.2.6 Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya memutar 

impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat barang. Motor 

listrik digunakan di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) dan industri. Motor DC 

memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi 

energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator (bagian yang tidak 

berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Jika terjadi 

putaran pada kumparan jangkar dalam pada medan magnet, maka akan timbul tegangan 

(GGL) yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan 

tegangan bolak-balik.[8] 

Prinsip kerja dari arus searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang 

yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian arus 

yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. 
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Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar 

bebas di antara kutub-kutub magnet permanen, bagian-bagian motor DC dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.15. [8] 

 

Gambar 2.15 Bagian-bagian motor DC 

 

Tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh 

komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu lilitan 

pada gambar di atas disebut angker dinamo. Angker dinamo adalah sebutan untuk 

komponen yang berputar di antara medan magnet. Pada motor DC, daerah kumparan 

medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi 

kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi 

mekanik (motor) maupun sebaliknya berlangsung melalui medan magnet, dengan 

demikian medan magnet disini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan 
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energi, sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi, daerah 

tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 2.16. [8] 

 

Gambar 2.16 Arah arus pada kumparan motor DC 

Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, 

maka tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan gerak yang disebabkan 

reaksi lawan. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilindungi oleh 

medan maka menimbulkan perputaran pada motor. 

2.2.7 Motor Servo 

Motor servo adalah jenis motor DC dengan sistem umpan balik tertutup yang 

terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear box, rangkaian kontrol, dan juga 

potensiometer. Jadi motor servo sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan didukung 

oleh komponen-komponen lain yang berada dalam satu paket. Sedangkan fungsi 

potensiometer dalam motor servo adalah untuk menentukan batas sudut dari putaran 

servo. Sementara sudut sumbu motor servo dapat diatur berdasarkan lebar pulsa yang 

dikirim melalui kaki sinyal dari kabel servo itu sendiri. Oleh karena itu motor servo 
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dapat berputar searah dan berlawanan arah jarum jam, bagian-bagian motor servo dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.17. [9] 

 

Gambar 2.17 Bagian-bagian motor servo 

Motor servo dapat menampilkan gerakan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 

hingga 360 derajat. Tak heran jika motor ini banyak diaplikasikan untuk penggerak 

kaki dan juga lengan robot. Selain itu motor servo juga memiliki torsi yang besar 

sehingga mampu menopang beban cukup berat. Prinsip kerja dari motor servo tidak 

jauh berbeda dibanding dengan motor DC yang lain. Hanya saja motor ini dapat bekerja 

searah maupun berlawanan jarum jam. Derajat putaran dari motor servo juga dapat 

dikontrol dengan mengatur pulsa yang masuk ke dalam motor tersebut. 

Motor servo akan bekerja dengan baik bila pin kontrolnya diberikan sinyal PWM 

dengan frekwensi 50 Hz. Frekwensi tersebut dapat diperoleh ketika kondisi Ton duty 

cycle berada di angka 1,5 ms. Dalam posisi tersebut rotor dari motor berhenti tepat di 

tengah-tengah alias sudut nol derajat atau netral. Pada saat kondisi Ton duty cycle 

kurang dari angka 1,5 ms, maka rotor akan berputar berlawanan arah jarum jam. 

Sebaliknya pada saat kondisi Ton duty cycle lebih dari angka 1,5 ms, maka rotor akan 
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berputar searah jarum jam. Skema pulsa kendali motor servo dapat ditunjukkan pada 

gambar 2.18. [9] 

 

Gambar 2.18 Skema pulsa kendali motor servo 

Motor servo juga dibagi menjadi beberapa jenis. yang pertama adalah motor 

servo standar 180 derajat, dan yang kedua adalah motor servo continous. Berikut 

perbedaan antara motor servo standar 180 derajat dan motor servo continous. 

a. Motor Servo Standar 180 Derajat 

Motor servo standar 180 derajat adalah jenis motor servo yang dapat berputar 

searah maupun berlawanan arah jarum jam. Akan tetapi seperti namanya, sudut 

defleksinya hanya mencapai 180 derajat, dengan perhitungan masing-masing 

sudut 90 derajat, kanan, tengah dan kiri. 

b. Motor Servo Continous 

Motor servo continous adalah jenis motor servo yang dapat berputar searah 

maupun berlawanan arah jarum jam. Yang membedakan dengan motor servo 
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standar 180 derajat adalah sudut defleksi putarannya. Motor servo continous 

tidak memiliki sudut defleksi putaran alias dapat berputar secara kontinyu. 

2.2.8 Pneumatik 

Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua 

sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang 

dimampatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. 

Dalam penerapannya, sistem pneumatic banyak digunakan sebagai sistem automasi.[10] 

Berikut merupakan elemen dalam sistem pneumatik: 

a. Kompresor 

Kompresor digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya 

kedalam tangki penampung atau receiver. Kondisi udara dalam atmosfer 

dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, bentuk fisik dari kompresor dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.19. [10] 

 

Gambar 2.19. Kompresor 
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b. Regulator dan Gauge 

Regulator komponen yang berfungsi untuk mangatur supply udara terkompresi 

masuk ke sistem pneumatic. Sedangkan gauge berfungsi sebagai penunjuk besar 

tekanan udara di dalam sistem, bentuk fisik dari regulator dan gauge dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.20. [10] 

 

Gambar 2.20 Regulator dan gauge 

c. Air Filter 

Udara yang dikompresi akan melewati Filter untuk memisahkan udara dari 

kemungkinan adanya debu dan kotoran yang mana munkin tedapat dalam udara, 

bentuk fisik dari filter dapat ditunjukkan pada gambar 2.21. [10] 

 

Gambar 2.21 Filter 
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d. Directional Valve 

Directional valve atau kutub pengatur arah yang pemasangannya tepat sebelum 

akuator/penggerak pneumatic. Satu valve ini di desain untuk dapat mengatur arah 

aliran fluida kerja di dua atau lebih arah aliran fluida, bentuk fisik dari directional 

valve dapat ditunjukkan pada gambar 2.22. [10] 

 

 

Gambar 2.22 Directional valve 

e. Penggerak Pneumatik 

Penggerak pneumatik adalah alat yang melakukan kerja pada sistem pneumatik 

dan akan bekerja ketika diberi tekanan udara, bentuk fisik dari pneumatic dapat 

ditunjjukkan pada gambar 2.23. [10] 

 

Gambar 2.23 Pneumatik silinder 
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Sistem kerja pneumatik silinder dapat ditunjukkan pada gambar 2.24. [10] 

 

Gambar 2.24 Skema cara kerja pneumatik silinder 

2.2.9 Arduino Uno 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Arduino 

memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman 

sendiri. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi 

bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) arduino. 

Arduino Uno memiliki 14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O, dimana 6 

pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 pin input analog, 

menggunakan crystal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol 

reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian 

mikrokontroler.[11] Cukup dengan menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB 

atau diberi power dengan adaptor AC-DC atau baterai, anda sudah dapat bermain-main 

dengan Arduino UNO anda tanpa khawatir akan melakukan sesuatu yang salah. 

Berikut ini merupakan spesifikasi dari Arduino uno dapat ditunjukkan pada tabel 2.2[11] 
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  Tabel 2.2 Datasheet arduino uno 

Chip mikrokontroller ATmega328P 

Tegangan Operasi 5VDC 

Tegangan input (yang 

direkomendasikan, via jack DC) 

7V - 12V 

Tegangan input (limit, via jack DC) 6V - 20V 

Digital I/O pin 14 buah, 6 diantaranya menyediakan 

PWM 

Analog Input pin 6 buah 

Arus DC per pin I/O  20 mA 

Arus DC pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash  32 KB, 0.5 KB telah digunakan 

untuk bootloader 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock speed 16 Mhz 

Dimensi 68.6 mm x 53.4 mm 

Berat 25 g 

 

Berikut ini merupakan bentuk fisik dari Arduino Uno yang ditunjukan pada gambar 

2.25. [11] 
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Gambar 2.25 Arduino uno 

2.2.10 Push Button 

Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar sederhana 

yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan 

sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock disini berarti saklar 

akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol 

ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali pada kondisi 

normal. Karena sistem kerjanya yang unlock dan langsung berhubungan dengan 

operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa digunakan untuk 

memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih apapun sebuah mesin bisa 

dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari keberadaan sebuah saklar seperti push 

button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur pengkondisian 

On dan Off.[12] Berdasarkan fungsi kerjanya yang menghubungkan dan memutuskan, 
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push button switch mempunyai 2 tipe kontak yaitu NC (normally close) dan NO 

(normally open), Bentuk fisik dari push button dapat dilihat pada gambar 2.26. [12] 

 

Gambar 2.26 Push button 

NO (normally open), merupakan kontak terminal dimana kondisi normalnya 

terbuka (aliran arus listrik tidak mengalir). Dan ketika tombol saklar ditekan, kontak 

yang NO ini akan menjadi menutup (close) dan mengalirkan atau menghubungkan arus 

listrik. Kontak NO digunakan sebagai penghubung atau menyalakan sistem circuit 

(push button on). NC (normally close), merupakan kontak terminal dimana kondisi 

normalnya tertutup (mengalirkan arus litrik). Dan ketika tombol saklar push button 

ditekan, kontak NC ini akan menjadi membuka (open), sehingga memutus aliran arus 

listrik. Kontak NC digunakan sebagai pemutus atau mematikan sistem circuit (push 

button off). Skema kontak NO dan NC dapat dilihat pada gambar 2.27. [12] 
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Gambar 2.27 Skema NO dan NC push button


