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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki Kemajuan teknologi yang semakin meningkat dari  masa ke 

masa,teknologi berkembang begitu cepatdi industri-industri manufacturing 

terutama pada mesin press. Kebutuhan Mesin Press pada industri sekarang ini 

sangat besar sehingga mampu mengerjakan produk dengan meminimalisir tenaga 

manusia, salah satu sistem yang digunakan adalah mesin press dengan penggerak 

hidrolik.Mesin press hidrolik sangat dibutuhkan dalam dunia manufacturing 

karena sangat menunjang dan mampu memaksimalkan pekerjaan di industri 

manufacturing. Mesin hidrolik ini dirancang untuk memudahkan dunia 

manufacturing dalam memproduksi, karenaamesinaini menggunakan 

sistemapenggerakahidrolik yang dapatmeringanakanaproses pengepresan dan 

mempunyaiasistem kontrolaotomatis yang diterapkan padaamesinaini.Industri di 

dunuia sekarang ini  perkembangan mesin press hidrolik sangat nampak jelas, 

pekerjaan sebelumnya masih banyak menggunakan tenaga manual, sekarang 

banyak yang beralihamenggunakanamesin. manfaat dari penggunakan sistem 

kontrol posisi memperbaiki kualitas produk serta meringankan pekerjaan manusia 

dan dapat mengontrol waktu pekerjaan yang dilakukan. 

 Mesin press hidrolik sekarang ini dituntut untuk perlu adanya pengaturan 

gerak posisi aktuator agar supaya proses pengepresan serta posisi aktuator bisa 

tepat, hal ini sangat dibu tuhkan untuk pengepresan yang konstan dan lebih 

presisi. Di indonesia sendiri penerapan sistem kontrol pada mesin press hidrolik 

sangatlah berpotensikarena banyak perusahaan otomotif maupun manufactur yang 

bonafit pasti membutuhkan tingkat  ketelitian yang sangat tinggi pada saat proses 

produksi,diperlukanpengaturan atau kontrol posisi yang baik dan konsisten karena 

gerakan iniakan  mempengaruhi  kualitas produk yang dihasilkan. Pada mesin 

press ini sendiri dituntut  harus menghasilkan produkdengan kualitas geometri 

yang tinggi atau toleransi yang diberikan sangat ketat. Halini dapat dicapai 

denganpengaturan atau kontrol yang baik.Permasalahan  yang  sering  muncul  

padamesin presspembentukan  logamadalah  konsistensi  pengaturan  atau  
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pengontrolan  gerak  posisi aktuator. Gerakan posisi aktuator mempunyai 

pengaruh yang besar pada proses pengepresan gerakan posisi aktuator itu harus 

dipastikan atau diatur sedemikian rupa agar dapat menghasilkan hasil pengepresan 

yang baik. 

 Sistem kontrol merupakan susunan dari rangkaian komponen fisik yang 

dihubungkan sedemikian rupa dan digunakan untuk mengarahkan, 

memerintahkan, maupun mengatur sistem itu sendiri atau sistem yang lain. Dalam 

pengertian paling abstrak adalah suatu obyek fisik dianggap sebagai sistem 

kontrol, segala sesuatunya akan dapat mengubah lingkungan dengan cara 

tertentun yang mempunyai sifat aktif maupun pasif. Sistem kontrol pada 

penerapan sistem – sistem dibatasi dalam ilmu penerapannya secara aktif dan 

didnamis untuk mengatur, memerintah atau mengarahkan.Pada prinsipnya sistem 

kontrol untuk  mendefinisikan masukan (input) maupun keluar (output). Keluaran 

dan masukan dapat ditekan jika sifat – sifat dari komponen – kompone telah 

ditetapkan dan didefinisikan. 

 Mesin press hidrolik ini menggunakan sensor LVDT (Linier Variable 

differential Transformer) adalah sensor untuk membaca tekan melalui pergeseran 

inti magnet. Sensor LVDT bisa bekerja untuk mengatur kecepatan aktuator dan 

menentukan posisi naik turunya aktuator yang akan diterapkan pada mesin ini.Di 

dalam dunia otomotif dan manufactur pengontrol posisi sangat penting digunakan, 

lebih pentingnya pada dunia industri pengontrolan mesin otomatis sangat 

diperlukan untuk memudahkan pengoprasian pekerja menggunakan controller, 

kecepatan aktuator yang dikendalikan oleh controller akan mepengaruhi hasil dari 

pengepresan. 

 Pengukuran yang akurat saat ini terus-menerusmeningkat,pengukuran  yang  

akuratsangat  penting  untuk  memenuhi  indikasi  danpersyaratan  untuk  proses  

kontrol  padaindustri.Dengan sensor ini akan dibuat sistem kontrol posisi untuk 

mengatur kecepatan aktuator dan posisi ketinggian aktuator mesin press hidrolik. 

Untuk mengatasi  permasalahan  yang  muncul  pada  mesin  press  ini,  maka  

dirancang  pengendalian posisi aktuator melalui  pemanfaatan  berbagai  macam  

material  dan  bentuk  dan  dimensi  strukturatau  rancang  bangun  mesin  ataupun  

dengan  pemodelan  menggunakan  metodelain.Perancangan sistem kontrol posisi 
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ini menggunakan sensor LVDT dengan software arduino dimana hasil yang 

diperoleh untuk mengatur gerakan punch sesuai hasil ketebalan yang di inginkan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dihadapi 

adalah : 

1. Bagaimana cara mengontrol kecepatan gerak aktuator  hidrolik. 

2. Bagaimana cara mengontrol ketepatan posisiaktuatorhidrolik. 

1.3. Batasan Masalah 

  Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Merancang sistem kontrol untuk mengendalikan kecepatan gerak 

aktuatorhidrolik dan ketepatan posisi. 

2. Menggunakan sensor(LVDT)Linier Variabel Diferential transformator. 

3. Menggunakan mikrokontroller Arduino UNO. 

4. Menggunakan sistem kontrol loop tertutup. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibuat rancang bangununtuk 

pengendaliankecepatan gerak aktuator dan ketepatanposisi punch pada mesin 

press hidrolik.  

1.5. Manfaat 

Manafaat yang dihasilkan pada perancangan sistem kontrol ini adalah : 

1. Dapat memberikan penjelasan untuk mahasiswa tentang perancangan sistem 

kotrol kecepatan dan ketepatan posisi aktuator hidrolik.  

2. Bagi penulis dapat memberikan tambahan pengetahuan  tentang perancangan 

sistem kontrol. 

3. Terciptanya sistem kontrol pada kecepatan gerak dan ketepatan posisi 

aktuator hidrolik.  

4. Perancangan sistem kontrol dapat bermanfaat dan dikembangkan untuk 

menunjang kemajuan teknologi. 

 


