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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekumpulan alat yang dapat diperintah atau dikendalikan baik dari jarak jauh 

maupun dekat dengan perintah manual dan semi otomatis dapat disebut sebagai 

sistem kendali, penggunaan sistem kendai dalam dunia industri baik dunia industri 

rumahan maupun modern semakin lama semakin berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman. Penggunaan sistem otomatis pada dunia industri dapat 

memotong biaaya pengeluaran produksi serta meningkatkan hasil produksi dari 

suatu produk. 

Pengguanan mikrokontroler ATMega328P pada pengembangan kontrol 

otomatis untuk mengatur gerakan palang pintu dan menutupnya pintu serat 

pengendalian kerja sensor yang digunakan sebagai perintah menghitung jumlah 

orang pada suatu ruangan melalui perintah mikrokontroler ATMega328P. 

Sistemkontrol digunakan untuk mengatur kecepatan rooling panjang plastik sangat 

dibutuhkan dan semaakin dikembangkan untuk kemajuan dunia industri baik 

rumahan maupun sekala industri besar (Gusti dan Made, 2017). 

Sistem kontrol penggerak mesinpres dan potong menggunakan sistem 

pneumatik berkerja secara otomatis dengan udara bertekanan yang dialirkan pada 

silinder pinton mengakibatkan piston bergerak positif (Efendi, 2018). 

Sistem untuk pengepresan menggunakan sistem pnumatis. Sistem pneumatis 

merupakan salah satu pilihan yang bisa diharapkan menjadi solusi bagi pembuatan 

peralatan otomatis. Gerakan utama yang bisa dilakukan oleh sistem pneumatis 

adalah gaya_angkat dan gaya_turun, tetapi dengan tambahan sedikit peralatan/ 

komponen kedua gaya tersebut bisa diubah menjadi bentuk gerak yang lain 

misalnya: gerak resiprokasi, gerak oskilasi ataupun gerak rotasi. Dengan demikian 

bisa dikatakan semua jenis gerak bisa direalisasikan dengan bantuan peralatan 

pneumatis. Sistem pneumatis Seiring dengan tumbuh pesatnya rekayasa dibidang 

penciptaan alat-alat industri yang bekerja secara otomatis, aplikasi sistem 

pneumatis di industri juga berkembang pesat. Industri dengan proses yang 

peralatannya digerakkan dengan sistem pneumatis misalnya peralatan yang ada di 
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industri kayu untuk mesin pengampelas, mesin pres, gergaji dan peralatan yang 

lain. Sistem pneumatis yang digunakan untuk aplikasi alat tersebut bisa menjadi 

sistem yang bekerja sendiri, artinya semua jenis gerak atau fungsi dilakukan oleh 

peralatan pneumatis tetapi bisa juga pada suatu peralatan selain memanfaatkan 

sistem pneumatis juga memanfaatkan komponen/fungsi lain untuk melengkapi 

bentuk gerak atau kontrol yang dikehendaki. Peralatan lain yang dipakai biasanya 

adalah motor-motor listrik serta peralatan kontrol berupa PLC (Programable Logic 

Control). Industri yang besar banyak menggunakan adanyakombinasi alat untuk 

suatu proses adalah menjadi hal yang biasa. Pabrik perakitan mobil, otomasi proses 

perakitan dari mulai gerak translasi, pemasangan komponen juga pengelasan bodi 

dilakukan oleh kerjasama fungsi antara peralatan pneumatis dan motor listrik 

adalah contoh pabrik yang menggunakan alat kombinasi      (Hudallah, 2010). 

Pembuatan mesin press dan pemotong kantong plastik diharapkan dapat 

memenuhi permintaan dari masyarakat agar pengaplikasian mesin dapat 

menghasilkan produk yang sesui dengan sepesifikasi mesin baik dari hasil 

pemotongan panjang plastik, lebar plastik dan hasil pengepresan serta kontrol 

otomatis yang dapat menghitung kantong plastik secara otomatis denagn sistem 

yang berulang.  

Sistem dari pisau dan press plastik ini dilengkapi dengan penggerak solenoid 

valve dan selenod sertarter magnetis dengan dua buah bagian pisau yaitu pisau 

bagian atas dan pisau bagian bawah (dudukan)_yang masing-masing digunakan 

sebagai alat pemotong kantong plastik ketika mesin beroperasi. Pengaturan gerakan 

sistem pemotong meggunakan sistem pemotong penumatis sering kali digunkan 

kareana miliki sifat efisien terhadap waktu serta harga yang relative murah serta 

kemudahan dalam pengaplikasiannya, sistem penggerak yang dikembangkan 

menggunakan penggerak setator dengan fungsi magnetis yang memiliki lebih 

banyak keunggulan dibandingkan dengan penggerak penumatis. (Wicaksono, 

2015). 

Mesin pres pemotong plastik menggunakan mikrokontroler ATMega328 

digunakan sebagai kontrol otomatis mengontrol gerakan solenod bagian pemotong 

dengan kerja solenoid setarter bergerak naik pada saat dialairi arus listrik maka 

magnet akan menafik lengan piston sehingga terjadi proses pemotongan, besar dan 
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kecilny setator yyang digunakan tergantung dari komponen pisau pemotong yang 

dirancang pada mesin pres dan pemotong kantong plastik   (Handayani et al., 2016).  

Penggunana mekanisme potong menggunakan stator sebagai mekanisme 

gerak potong menjadi lebih efisien apabial memperhatikan beberapa bagian 

komponen potong dari mesin meliputi jarak celah potong pisau terhadap plastik, 

ketabalan pisau sera sudut potong mata piasu yang digunakan. Pemilihan jenis 

plastik yang digunakan menggunakan plastip PE yang memiliki sifat kelenturan 

yang baik serta memiliki sifat lendut yang relative rendah, pemilihan plastik 

tergantung dari tebal plastik yang digunakan dipasaran serta menyesuaikan tebal 

dan celah potong isau agar dapat bekerja secara maksimal (Billmeyer, 2014). 

Penggunaan plastik yang semakin_meningkat untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, semakin membuat pengembangan ilmu penetahuan dan teknologi 

kususnya dibidang manufaktur dan pembuatan alat tepat guna untuk memudahkan 

pekerjaan manusia, pengembangan teknologi kontrol mesin secara otomatis 

memudahkan manusia untuk menjalankan program mesin dengan satu kali perintah 

dengan hasil produksi yang maksimal dan efisien. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang daiambil dari sistem kontrol ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem kendali pergerakan motorstepper,selenoid 

valvedan selenoid mesin pres dan pemotong kantong plastik dengan pembuatan 

kantong plastik ukuran 400 x 550 mm dengan kapasitas  500  pcs/jam? 

2. Bagaimana proses perancangan sistem kontrol pergerakan pada mesin press 

dan_pemotong kantong plastik ? 
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1.3 Batas Masalah 

Batasan masalah yang diambil dari perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem_kontrol pada mesin pres_dan pemotong kantong plastik 

dengan_pembuatan kantong plasti ukuran.400 x 550 mm dengankapasitas  

500_pcs/jam; 

2. Pengaturan program mesin pres dan potong menggunakan arduino; 

3. Pengaturan putaran roll untuk pengumpan plastik menggunakan motorstepper; 

4. Pengaturan gerak mesin pres dan potong menggunakan selenoid. 

 

1.3 Tujuan 

Membuat sistem kontrol pergerakan mesin_pres dan pemotong kantong 

plastik dengan kapasitas 500 Pcs/Jam. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitiansistem kontrol pada mesin pres_dan pemotong kantong_plastik 

dengan pembuatan kantong plastik ukuran_400 x 550 mm kapasitas  500_pcs/jam. 

Manfaat dari perancangan sistem kontrol ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa dapat memberikan pengetahuan tentang perancangan suatu 

mesin secara teoritis dan praktek di lapangan secara langsung; 

2. Menambah ilmu pengetahaun bagi mahasiswa dan pembaca tentang pembuatan 

sistem kendali; 

3. Menghasilkan produk sistem_kontrol penggerak pemotongan kantong 

plastik_untuk memudahkan pekerjaan industri kantong plastic; 

4.  Berkembangya dunia industri kususnya bagian kontrol mesin yang semakin 

peasta dan dapat diaplikasikan dalam dunia industri manufaktur. 

 

 

 

 

 


