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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1   Kopi  

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan 

penting sebagai sumber devisa Negara. Salah satu kandungan senyawa dalam kopi 

adalah kafein. Kafein merupakan suatu senyawa berbentuk kristal. Penyusun 

utamanya adalah senyawa turunan protein disebut dengan purin xantin. Senyawa ini 

pada kondisi tubuh yang normal memang memiliki beberapa khasiat antara lain 

merupakan obat analgetik yang mampu menurunkan rasa sakit dan mengurangi 

demam. Akan tetapi, pada tubuh yang mempunyai masalah dengan keberadaan 

hormon metabolisme asam urat, maka kandungan kafein dalam tubuh akan memicu 

terbentuknya asam urat tinggi.(Arwangga, Asih and Sudiarta, 2016) 

Sebelum kopi dipergunakan sebagai bahan minuman, terlebih dahulu 

dilakukan proses roasting. Flavor kopi yang dihasilkan selama proses roasting 

tergantung pada jenis kopi hijau yang dipergunakan, cara pengolahan biji kopi, 

penyangraian, penggilingan, penyimpanan dan metode penyeduhannya. Cita rasa 

kopi akan ditentukan akhirnya oleh cara pengolahan di pabrik-pabrik. Penyang- 

raian biji kopi akan mengubah secara kimiawi kandungan-kandungan dalam biji 

kopi, disertai susut bobotnya, bertambah besarnya ukuran biji kopi dan perubahan 

warna bijinya. Kopi biji setelah disangrai akan mengalami perubahan kimia yang 

merupakan unsur cita rasa yang lezat. (Hayati, Marliah and Rosita, 2012) 

Ada dua spesies dari tanaman kopi yaitu Arabika dan Robusta. Arabika 

merupakan kopi tradisional, dan dianggap paling enak rasanya, sedangkan Robusta 

memiliki kafein yang lebih tinggi. Jenis kopi Robusta dapat dikembangakan dalam 

lingkungan di mana Arabika tidak dapat tumbuh, dan membuatnya menjadi 

pengganti Arabika yang murah. Robusta biasanya tidak dinikmati sendiri, 

dikarenakan rasanya yang pahit dan asam. Robusta kualitas tinggi biasanya 

digunakan dalam beberapa campuran espresso. Kopi Arabika biasanya dinamakan 

oleh dermaga di mana mereka diekspor, dua yang tertua adalah Mokaa dan Jawa. 

Perdagangan kopi modern lebih spesifik tentang dari mana asal mereka, melabelkan 
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kopi atas dasar negara, wilayah, dan kadangkala ladang pembuatnya. Satu jenis kopi 

yang tidak biasa dan sangat mahal harganya adalah sejenis robusta di Indonesia 

yang dinamakan kopi luwak. Kopi ini dikumpulkan dari kotoran luwak, yang proses 

pencernaanya memberikan rasa yang unik dimana biji kopi itu sendri ditunjukkan 

dalam Gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 kopi 

(http://ciricara.com/2015/02/11/10-fakta-unik-kopi/) 

2.2  Programable Logic Controller (PLC)  

PLC adalah sebuah perangkat komputer digital yang digunakan untuk meng-

otomatisasi suatu mesin atau mengatur proses elektromekanis pada suatu industri. 

Tujuan dari pemakaian PLC ini adalah untuk mempercepat waktu proses dari 

sebuah aktivitas baik dari pembuatan, pengemasan, atau sebuah perakitan pada 

suatu industri. Pada saat itu PLC hanya bekerja sebagai on-off untuk pengendalian 

motor listrik, solenoid dan actuator. Dan hasilnya alat ini memiliki kemampuan 

yang lebih baik dibandingkan relay biasa. PLC pertama-tama banyak digunakan 

pada bagian otomotif. Pada tahun 1978, penemuan chip mikrokontroler 

meningkatkan kemampuan komputer untuk segala jenis sistem otomatisasi dengan 

harga yang terjangkau. Mulai dari dunia robotika, komputer dan PLC berkembang 

dengan pesat sehingga program PLC makin mudah untuk dimengerti oleh banyak 

orang. (http://www.insinyoer.com/prinsip-kerja-plc-programmable-logic-

controller/) 

Pada awal tahun 1980, PLC semakin banyak digunakan. Beberapa 

perusahaan elektronik dan komputer membuat PLC dalam volume yang besar. 

PLC berkembang pada sistem otomatisasi building, security control system, dan 

industri peralatan mesin Or Computer Numerical Control router (CNC). Sekarang 
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sistem PLC sudah meluas hingga keseluruh pabrik dan sistem kontrol yang dapat 

dikombinasikan dengan sistem kontrol feedback dan sistem monitor terpusat 

sehingga menjadi kebutuhan utama di industri modern. Selain itu, PLC juga 

sebagai alat yang dapat mengakuisisi data, menyimpan data, dan mengendalikan 

mesin dengan proses pengimplementasian fungsi logika, operasi pewaktuan 

(timing), pencacahan (counting) dan aritmatika. 

2.2.1 Sistem Kerja PLC 

Pada kenyataannya PLC merupakan suatu mikrokontroller yang digunakan 

untuk keperluan industri. PLC dapat dikatakan sebagai suatu perangkat keras dan 

lunak yang dibuat untuk diaplikasikan dalam dunia industri. Secara umum PLC 

memiliki dua bagian dasar, yaitu: Input dan Output interface system dan Central 

Processing unit (CPU). 

2.2.1.1 Input 

Input yang akan masuk ke dalam CPU berupa signal dari sensor atau 

tranducer. Signal sensor ini terdapat dua jenis, yaitu: discrete signal dan analog 

signal. Discrete signal berupa saklar biner dimana hanya sebuah on atau off signal 

( 1 atau 0, Benar atau salah), Contohnya: push button, limit switch dan level sensor. 

Sedangkan analog signal menggunakan prinsip rentang suatu nilai antara nol hingga 

skala penuh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika Anda sedang 

memutar volume speaker atau radio Anda. Rentang nilai dari sensor ini akan 

diinterpretasikan sebagai nilai-nilai integer oleh CPU PLC. CPU PLC pada saat ini 

sering menggunakan 16 bit processor sehingga nilai integernya memiliki rentang -

32768 hingga 32767. Contoh dari analog signal ini adalah sensor tekanan, sensor 

temperatur dan sensor aliran. Analog signal dapat berupa tegangan atau arus listrik 

dan nilai ini akan diproposionalkan dengan nilai integer CPU,  contohnya: sebuah 

analog 0-5 V atau 4–20 mA akan di-konversikan menjadi nilai integer 0 – 32767. 

2.2.1.2 Output 

Hasil pemrosesan data yang diolah pada CPU akan berupa signal keluaran 

digital yang dikirim ke modul output untuk menjalankan actuator. Actuator ini 

dapat berupa motor listrik, solenoid, heater, led display, injector,  pompa dan lain-

lain. Actuator ini akan berfungsi sesuai instruksi dari CPU, jika pada CPU telah di-
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program timer on dari lampu selama dua detik maka lampu pada aktuator akan 

menyala selama dua detik dan kemudian setelah dua detik lampu akan off. 

2.2.1.3 Central Processing Unit (CPU) 

Semua aktivitas atau pemprosesan data yang diambil dari sensor (data input) 

terjadi pada CPU. CPU ini memiliki tiga bagian utama, yaitu: Processor, Memory 

System dan System Power Supply. Processor akan memproses signal input secara 

aritmatik dan logic, yaitu: melakukan operasi logika, sequential, timer, counter dan 

mengolah fungsi-fungsi yang diinginkan berdasarkan program yang telah 

ditentukan. Selain itu, processor juga mengolah program yang ada di dalam 

memori, serta mengatur komunikasi antara input-output, memori dengan processor 

itu sendiri. 

2.2.2 PLC OMRON CPM2A  

PLC adalah sebuah perangkat keras dimana pengguna dapat memanipulasi 

fungsi-fungsi untuk membuat berbagai sistem. PLC OMRON CPM2A mempunyai 

konfigurasi yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2 (Manual book PLC CPM2 Series) 

 

Gambar 2.2 Konfigurasi PLC OMRON CPM2A 

(Manual Book PLC Omron CPM2A) 
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2.2.2.1 Spesifikasi umum PLC Omron CPM2A  

Sebagai mana terlihat pada Gambar 2.2 selain adanya konfigurasi yang 

terdapat pada body PLC itu sendiri ada juga spesifikasi umum yang terdapat didalam 

CPU yang ditunjukan dalam Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Spesifikasi umum PLC CPM2A 

 

 

   Item  10 point I/O  20 point I/O 30 point I/O  40 point I/O  

Control method  Stored program method  

I/O control method  Combination of the cyclic scan and immediate refresh processing methods  

Programming language  Ladder diagram  
Instruction length   1 step per instruction, 1 to 5 words per instruction  

Types of Instructions  Basic instructions: 14  
Special instructions: 77 types 135 instructions   

Executions time  Basic instructions: 0.72 to 16.2 µs  
Special instructions: 12.375 µs  (MOV instruction)  

Program capacity  2,048 words  

Maximum      

I/O points      

CPU only  

  

10 points (6 input/  

4 output)  

20 points (12 input / 

8 input)  
30 points (18 

input/12output)  
40 points (24 

input/16 output)  

With  
 
Expansion  

I/O unit  

-----  ----  99 points (54 

input/36 output)  
100 points (60 

input/40 output)  

Input bits  00000 to 00915 (Words 0 to 9)  

Out bits  01000 to 01915 (words 10 to 19)  

Work bits (IR area)  512 bits: IR 20000 to 23115 (Words IR 200 to IR 231)  

Special bits (SR area)  384 bits: SR 23200 to 25515 (words SR 232 to SR 255)  

Temporary bits (TR area)  8 bits (TR0 to TR7)  

Holding bits (HR area)  320 bits: HR0000 to HR 1915 (words HR 00 to HR 19)  

Auxiliary bits (AR area)  256 bits: AR 0000 to AR 1515 (Words AR 00 to AR 15)  

Link bits (LR area)  256 bits: LR 0000 to LR 1515 (Words LR 00 to LR 15)  

Times/counters  128 times/counters(TIM/CNT 000 to TIM/CNT  127)  
100-ms timers: TIM 000 to TIM  127  
10-ms timers: TIM 00 to TIM 127  
Decrementing counters and reversible counters  

Data memory  Read/write: 1,024 words (DM 0000 to DM 1023)  

Read-only: 512 words (DM 6144 to DM 6655)  

Interrupt processing  2 points                    

(response time:  

0.3 ms max)  

4 points         

(response time: 0.3 ms max)  

  

Memory protection  HR, AR, Data memory area contents and counter values maintained during power 

interruptions  
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Tabel 2.1 Spesifikasi umum PLC CPM2A (Lanjutan) 

   Item  10 point I/O  20 point I/O 30 point I/O  40 point I/O  

Memory backup  Flash memory: User program, data memory (read only) ( Non- battery powered 

storage)   
Capacitor backup: Data memory (Read/write), holding bits, auxiliary memory, 

counter (20 days at ambient temperature of 250 C)   
Self-diagnostic 

functions  
CPU failure (watchdog timer), I/O bus errors (continuously checked during 

operation)  
Program check  No END instruction, programming errors (continuously checked during operation)  
High-speed counter  1 point: 5 kHz single-phase or 2.5 kHz two-phase (linear count method)  

  Increment mode: 0 to 65,535 (16 bits)  
  Up/Down mode: -32,767 to 32,767 (16 bits)  

Quick-response 

inputs   
Together with the external interrupts inputs. (Min. pulse width: 0.2 ms)  

Input time constant  Can be set to 1 ms, 2 ms,4 ms, 8 ms,16 ms, 32 ms, 64 ms, or 128 ms.  
Analog volume 

settings  
2 controls (0 to 200BCD)  

 

Sebagai mana terlihat dalam Tabel 2.1 selain adanya spesifikasi umum, 

terlihat juga adanya 4 macam lampu indikator, yaitu PWR, RUN, ERR/ALM dan 

COMM. Arti masing-masing lampu indikator tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Indikator status PLC 

Indikator  Status  Arti  

PWR (green)  ON  Power diberikan ke PLC 

  OFF  Power tidak diberikan ke PLC 

RUN (green)  ON  PLC beroperasi pada mode RUN atau MONITOR  

  OFF  

  

PLC pada moda PROGRAM atau  terjadi kesalahan fatal  

ERR/ALM (red)  ON  Terjadi kesalahan fatal (Operasi PLC terhenti)  

  Berkedip  

  

Terjadi kesalahan yang tidak fatal (Operasi PLC tetap berlangsung) 

  OFF  Mengindikasikan beroperasi normal 

COMM (orange)  ON  Data sedang ditransfer melalui Peripheral Port  

  OFF  Data sedang tidak ditransfer melalui Peripheral Port  

 

2.3   Human Machine Interface (HMI) 

Human Machine Interface (HMI) adalah sistem yang menghubungkan antara 

manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status 

baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real time. 

Sistem HMI biasanya bekerja secara online dan real time dengan membaca data 

yang dikirimkan melalui I/O port yang digunakan oleh sistem controller-nya. Port 

yang biasanya digunakan untuk controller dan akan dibaca oleh HMI antara lain 
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adalah Communication port (COM), port Universal Serial Bus USB, port RS232 

dan ada pula yang menggunakan port serial. (http://iarc.weebly.com/hmi-

design.html). 

2.3.1 Fungsi HMI 

HMI itu sendri mempunyai beberapa fungsi diantaranya : 

a) Memberikan informasi plant yang uptodate kepada operator melalui 

graphical user interface. 

b) Menerjemahkan instruksi operator ke mesin. 

c) Memonitor keadaan yang ada diplant. 

d) Mengatur nilai pada parameter yang ada diplant. 

e) Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. 

f) Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi 

sesuatu yang tidak normal 

2.3.1.1 HMI OMRON NB7W-TW00B 

HMI adalah sebuah perangkat keras dimana pengguna dapat memonitor atau 

mengontrol sistem. HMI OMRON NB7W-TW00B mempunyai spesifikasi yang 

ditunjukkan dalam Tabel 2.3. (Manual book HMI omron NB Series  ) 

Tabel 2.3 Spesifikasi HMI OMRON NB7W-TW00B 

Specifications 
NB3Q NB5Q NB7W NB10W 

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B 

Display type  3.5" TFT LCD  5.6" TFT LCD    7" TFT LCD    10.1" TFT 

LCD 

Display resolution (H x V)  320 × 240  320 × 234 800 × 480 800 × 480  

Number of colors 65,536 

Backlight  LED 

Backlight lifetime  50,000 hours of operating time at the normal temperature (25 °C) 

Touch panel  Analog resistance membrane, resolution 1024 × 1024, life: 1 million touch operations 

Dimensions in mm (H × 

W × D) 
103.8 × 129.8 × 52.8  142 × 184 × 46  148 × 202 × 46 

210.8 × 268.8 

×  

54.0 

Weight 300 g 

max. 

305 g 

max. 

620 g 

max. 

627 g 

max. 

710 g 

max. 

715 g 

max. 

1525 g max. 

Internal memory 128MB (including system area) 

Memory interface --- 
USB 

Memory 
--- 

USB 

Memory 
--- 

USB 

Memory 

USB 

Memory 
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Tabel 2.3 Spesifikasi HMI OMRON NB7W-TW00B (Lanjutan) 

Specifications 

 NB3Q NB5Q NB7W NB10W 

TW00B  TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B 

Line voltage   20.4 to 27.6 VDC (24 VDC −15 to 15%) 

Power consumption  5 

W 

 9 W 6 W 10 W  7 W  11 W 14 W 

Battery lifetime  5 years (at 25 °C)  

Enclosure rating (front 

side) 

 Front operation part: IP65 (Dust proof and drip proof only from the front of the 

panel) 

Obtained standards   EC Directives, KC, cUL508  

Operating environment   No corrosive gases.   

Noise immunity  Compliant with IEC61000-4-4, 2KV (Power cable) 

Ambient operating 

temperature 

  0 to 50 °C 

Ambient operating 

humidity 

 10% to 90% RH (without condensation) 

Serial (COM1) 

RS-232C/422A/485  

(not isolated),  

Transmission distance:  

15m Max. (RS-232C),  

500m Max. (RS-

422A/485), 

Connector: D-Sub 9-

pin   

RS-232C,  

Transmission distance: 15 m Max., 

Connector: D-Sub 9-pin   

Serial (COM2) --- 

RS-232C/422A/485 (not isolated),  

Transmission distance: 15m Max. (RS-232C),  

500m Max. (RS-

422A/485), Connector: D-Sub 9-pin  

USB Host Equivalent to USB 2.0 full speed, type A, Output power 5V, 150mA 

USB Slave Equivalent to USB 2.0 full speed, type B, Transmission distance: 5m  

Printer connection PictBridge support 

Ethernet --- 10/100 

base-T 

--- 10/100 

base-T 

--- 10/100 

base-T 

10/100 base-T 

2.4 Sensor  

Beberapa proses di industri membutuhkan sistem instrumentasi elektronis 

sebagai masukan ke dalam sebuah proses pengendalian. Besaran masukan pada 

system instrumentasi bukan besaran listrik. Besaran masukan itu dapat besaran 

mekanik, kima, dan proses fisis. Untuk menggunakan masukan itu maka diperlukan 

metoda untuk mengubah besaran tersebut menjadi besaran listrik. Untuk mengubah 

besaran tersebut diperlukan sebuah konverter yaitu berupa transduser dan sensor. 

Tranduser dan sensor akan mengkonversi dari suatu isyarat input berupa isyarat fisis 

dan isyarat kimia yang akan diubah ke suatu isyarat ouput berupa tegangan, arus, 

dan hambatan.  Tranduser adalah suatu peralatan/ alat yang dapat mengubah suatu 

besaran ke besaran lain. Sebagai contoh, definisi transduser yang luas ini 
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mencangkup alat-alat yang mengubah gaya atau perpindahan mekanis menjadi 

sinyal listrik. Tranduser dapat dikelompokkan berdasarkan pemakaiannya, metode 

pengubahan energi, sifat dasar dari sinyal keluaran dan lain-lain. (http://elektronika-

dasar.web.id/teori-sensor-dan-transduser-elektronika/). 

2.4.1 Sensor DS18b20  

DS18B20 adalah sensor suhu digital seri terbaru dari Maxim IC. Sensor ini 

mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12-bit, rentang -55°C hingga 

125°C dengan ketelitian (+/-0.5°C ). Setiap sensor yang diproduksi memiliki kode 

unik sebesar 64-Bit yang disematkan pada masing-masing chip, sehingga 

memungkinkan penggunaan sensor dalam jumlah besar hanya melalui satu kabel 

saja (single wire data bus). (http://www.vcc2gnd.com/sku/DS18B20) 

Sebagai acuan dan informasi pendukung, sensor ini memiliki fitur utama sebagai 

berikut:  

a) Hanya menggunakan satu kabel sebagai komunikasi. 

b) Setiap sensor memiliki kode pengenal unik 64-bit yang tertanam di 

onboard ROM. 

c) Juga bisa diumpankan daya melalui jalur datanya. Rentang tegangannya 

adalah 3.0 V hingga 5.5 V. 

d) Bisa mengukur temperatur mulai dari -55 °C hingga +125 °C. 

e) Memiliki akurasi +/-0.5 °C  pada rentang -10 °C hingga +85 °C. 

f) Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit 

g) Bisa mengkonversi data suhu ke 12-bit digital word hanya dalam 750 

milidetik (maksimal). 

Sensitivitas sensor suhu DS18b20 Terpadu l0 mv / ℃, suhu yang 10 ℃, 

tegangan output 100 mV.  Pada suhu kamar, akurasi pengukuran suhu dalam ± 0,5 

℃. Bentuk fisik dari sensor DS18b20 ditunjukkan dalam Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3  Sensor DS18b20 

(www.maximintraged.com) 

 

2.4.2 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik merupakan sensor yang bekerja dengan cara memancarkan 

suatu gelombang dan kemudian menghitung waktu pantulan gelombang tersebut. 

Gelombang ultrasonik bekerja pada frekuensi mulai 20 kHz hingga sekitar 20 

MHz. Frekuensi kerja yang digunakan dalam gelombang ultrasonik bervariasi 

tergantung pada medium yang dilalui, mulai dari kerapatan rendah pada fasa gas, 

cair hingga padat. Secara matematis gelombang ultrasonik dapat dirumuskan dalam 

Persamaan (2.1). 

𝑠 =
𝑣𝑥𝑡

2
      (2.1) 

 

dimana s adalah jarak dalam satuan meter, v adalah kecepatan suara yaitu 344 

m/detik dan t adalah waktu tempuh dalam satuan detik. Ketika gelombang 

ultrasonik menumbuk suatu penghalang maka sebagian gelombang tersebut akan 

dipantulkan sebagian diserap dan sebagian yang lain akan diteruskan. Gelombang 

yang diserap akan dihitung oleh komparator dan diteruskan menjadi bilangan 

binanry. Bentuk sensor ultrasonik HC-SR04 ditunjukkan dalam Gambar 2.4  

(Junaidi and Hasanah, 2015). 
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Gambar 2.4  Sensor Ultrasonik HC-SR04 

(www.electronicca.com) 

2.5. 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 

bahan,dll. Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) 

dan di industri. Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab 

diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di 

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. 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. 

Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar 

bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Catu 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. Bentuk motor DC ditunjukkan dalam Gambar 

2.5.  (Zuhal, 1988). 
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Gambar 2.5 Motor DC  

(Direct Industry, 2005) 

2.6 Motor Stepper 

Sebenarnya yang membedakan motor stepper dengan jenis motor lainnya 

misalnya pada motor AC dan motor DC salah satunya adalah dari segi putarannya. 

Motor stepper merupakan motor DC yang tidak mempunyai komutator. Umumnya 

motor stepper hanya mempunyai kumparan pada bagian stator sedangkan pada 

bagian rotor merupakan magnet permanen (bahan ferromagnetic). Karena 

konstruksi inilah maka motor stepper dapat diatur posisinya pada posisi tertentu dan 

atau berputar ke arah yang diinginkan, apakah searah jarum jam atau sebaliknya. 

Ada tiga jenis motor stepper yaitu motor stepper Magnet Permanen, Variable 

Reluctance dan Hybrid. Semua jenis tersebut melakukan fungsi dasar yang sama, 

tetapi mempunyai perbedaan penting pada beberapa aplikasi. 

Motor stepper dapat berputar atau berotasi dengan sudut step yang bisa 

bervariasi tergantung motor yang digunakan. Ukuran step (step size) dapat berada 

pada range 0,90 sampai 900. Misalnya sudut step 7,50; 150; 300 dan seterusnya 

tergantung aplikasi atau kebutuhan yang diinginkan. Posisi putarannya pun relatif 

eksak dan stabil. Dengan adanya variasi sudut step tersebut akan lebih memudahkan 

untuk melakukan pengontrolan serta pengontrolannya dapat langsung 

menggunakan sinyal digital tanpa perlu menggunakan rangkaian closed-loop 

feedback untuk memonitor posisinya. Dengan alasan inilah maka motor stepper 

banyak digunakan sebagai aktuator yang menerapkan rangkaian digital sebagai 

pengontrol (driver), ataupun untuk interfacing ke piranti yang berbasis 

mikrokontroler. (Syahrul, 2005) 
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2.6.1 Kelebihan Motor Stepper 

Kelebihan motor stepper dibandingkan dengan motor DC biasa adalah : 

a) Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih

mudah diatur.

b) Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak.

c) Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi

d) Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik

(perputaran).

e) Sangat realibel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor

seperti pada motor DC.

f) Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel

langsung ke porosnya.

g) Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range

yang luas.

2.6.2 Prinsip Kerja Motor Stepper 

Prinsip kerja motor stepper adalah mengubah pulsa-pulsa input menjadi 

gerakan mekanis diskrit. Oleh karena itu untuk menggerakkan motor stepper 

diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulsa yang 

dibutuhkan untuk menggerakkannya yang ditunjukkan dalam Gambar 2.6. 

Gambar 2.6 Prinsip Kerja Motor Stepper 

2.6.3 Jenis-Jenis Motor Stepper 

Berdasarkan struktur rotor dan stator pada motor stepper, maka motor stepper dapat 

dikategorikan dalam 3 jenis sebagai berikut : 

http://zonaelektro.net/tag/struktur-motor-stepper/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/prinsip-kerja-motor-stepper/
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2.6.3.1 Motor Stepper Variable Reluctance (VR) 

Motor stepper jenis ini telah lama ada dan merupakan jenis motor yang secara 

struktural paling mudah untuk dipahami. Motor ini terdiri atas sebuah rotor besi 

lunak dengan beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator diberi 

energi dengan arus DC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Perputaran terjadi 

ketika gigi-gigi rotor tertarik oleh kutub-kutub stator. Berikut ini adalah penampang 

melintang dari motor stepper tipe variable reluctance yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Motor stepper type variable reluctance (VR) 

2.6.3.2 Motor Stepper Permanent Magnet (PM) 

Motor stepper jenis ini memiliki rotor yang berbentuk seperti kaleng bundar 

yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang-seling dengan kutub yang 

berlawanan. Dengan adanya magnet permanen, maka intensitas fluks magnet dalam 

motor ini akan meningkat sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. 

Motor jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah (step) yang rendah yaitu antara 

7,50 hingga 150 per langkah atau 48 hingga 24 langkah setiap putarannya. Berikut 

ini adalah ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanent magnet  yang 

ditunjukka dalam Gambar 2.8. 

http://zonaelektro.net/tag/motor-stepper-variable-reluctance-vr/
http://zonaelektro.net/tag/motor-stepper-permanent-magnet-pm/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-tipe-variable-reluctance-vr/
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Gambar 2.8 Motor stepper type permanent magnet (PM) 

2.6.3.3 Motor Stepper Hybrid (HB) 

Motor stepper tipe hibrid memiliki struktur yang merupakan kombinasi dari 

kedua tipe motor stepper sebelumnya. Motor stepper tipe hibrid memiliki gigi-gigi 

seperti pada motor tipe VR dan juga memiliki magnet permanen yang tersusun 

secara aksial pada batang porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini paling 

banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena kinerja lebih baik. Motor tipe 

hibrid dapat menghasilkan resolusi langkah yang tinggi yaitu antara 3,60 hingga 

0,90 per langkah atau 100-400 langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah 

penampang melintang dari motor stepper tipe hibrid yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Motor stepper type hybrid 

Berdasarkan metode perancangan rangkain pengendalinya, motor stepper 

dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu motor stepper unipolar dan motor stepper 

bipolar. 

 

 

 

http://zonaelektro.net/tag/motor-stepper-hybrid-hb/
http://zonaelektro.net/tag/tipe-motor-stepper/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-tipe-permanent-magnet-pm/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-tipe-hibrid/
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2.6.3.4 Motor Stepper Unipolar 

Rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dirancang karena 

hanya memerlukan satu switch / transistor setiap lilitannya. Untuk menjalankan dan 

menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan pulsa digital yang hanya terdiri 

atas tegangan positif dan nol (ground) pada salah satu terminal lilitan (wound) 

motor sementara terminal lainnya dicatu dengan tegangan positif konstan (VM) 

pada bagian tengah (center tap) dari lilitan yang ditunjukkan dalam Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Motor stepper dengan lilitan unipolar 

2.6.3.5 Motor Stepper Bipolar 

Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa yang 

berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan 

(A & B) harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif 

dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang agak lebih 

kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Motor stepper 

bipolar memiliki keunggulan dibandingkan dengan motor stepper unipolar dalam 

hal torsi yang lebih besar untuk ukuran yang sama yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.11. 

 

 

 

Gambar 2.11 Motor stepper dengan lilitan bipolar 

http://zonaelektro.net/tag/motor-stepper-unipolar/
http://zonaelektro.net/tag/motor-stepper-bipolar/
http://zonaelektro.net/motor-stepper/motor-stepper-dengan-lilitan-unipolar/
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2.7 Heater  

Dianggap sebagai yang paling serbaguna dari semua elemen pemanas listrik, 

elemen pemanas berbentuk tabung menawarkan berbagai penilaian, bahan selubung 

dan bentuk yang dapat diterapkan untuk hampir semua persyaratan suhu, baik untuk 

pemanasan padat, cairan, atau gas. Struktur elemen pemanas berbentuk tabung 

memungkinkan membentuk dalam berbagai, bentuk menawarkan keuntungan dari 

distribusi panas dan instalasi sederhana dalam aplikasi industri.  

Elemen pemanas berbentuk tabung yang dibangun dari selubung tabung 

logam dari bahan yang dipilih untuk memenuhi aplikasi tertentu. Selubung ini, 

mengelilingi kumparan heliks dari nikel-krom kawat resistensi, berpusat dan ketat 

dipadatkan dengan insulator listrik dan media transfer panas dari magnesium oksida 

(MgO). Hal ini memberikan spiral resistensi yang dapat bervariasi dalam 

konsentrasi panas dan bagian panjang . hampir semua bentuk atau ukuran Diameter  

kustom dapat dibuat atas permintaan. Biasanya menggunakan baja, stainless steel, 

Incoloy, Inconel atau paduan titanium, elemen tubular sering dianggap sebagai dasar 

dari semua elemen pemanas. Elemen-elemen pemanas memiliki selubung luar yang 

kuat untuk membantu melindungi pemanas dari stres fisik dan menggunakan 

paduan kualitas tinggi untuk memungkinkan transfer panas yang efisien dari koil 

resistansi terhadap media pemanas. Bentuk fisik dari tubular heater ditunjukkan 

dalam Gambar 2.12 (http://www.sipheater.com/product/tubular-heater/). 

 

Gambar 2.12 Tubular Heater 

(http://www.sipheater.com/product/tubular-heater/) 

 

2.8 Pompa air  

Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk 

menaikkan cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau untuk mengalirkan 

cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi dan juga 
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sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Hal ini dicapai 

dengan membuat suatu tekanan yang rendah pada sisi masuk atau suction dan 

tekanan yang tinggi pada sisi keluar atau discharge dari pompa. Pompa juga dapat 

digunakan pada proses-proses yang membutuhkan tekanan hidraulik yang besar. 

Hal ini bisa dijumpai antara lain pada peralatan-peralatan berat. Dalam operasi, 

mesin-mesin peralatan berat membutuhkan tekanan discharge yang besar dan 

tekanan isap yang rendah. Akibat tekanan yang rendah pada sisi isap pompa maka 

fluida akan naik dari kedalaman tertentu, Sedangkan akibat tekanan yang tinggi 

pada sisi discharge akan memaksa fluida untuk naik sampai pada ketinggian yang 

diinginkan. Bentuk pompa air DC ditunjukkan dalam Gambar 2.13 (Irwansyah, 

Istardi and Sc, no date) 

 

Gambar 2.13 Pompa air DC 

(www.marchpump.com) 

2.9  Integrated Circuit (IC) 

Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika 

aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, 

resistor dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika 

dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah Integrated 

Circuit (IC) adalah bahan semikonduktor. Silicon merupakan bahan semikonduktor 

yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi Integrated Circuit (IC). 

Dalam bahasa Indonesia, Integrated Circuit atau IC ini sering diterjemahkan 

menjadi sirkuit terpadu. (http://teknikelektronika.com/pengertian-ic-integrated-

circuit-aplikasi-fungsi-ic/) 

 

 

http://teknikelektronika.com/pengertian-ic-integrated-circuit-aplikasi-fungsi-ic/
http://teknikelektronika.com/pengertian-ic-integrated-circuit-aplikasi-fungsi-ic/
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2.9.1 IC L293D 

IC L293D adlah IC yang didesain khusus sebagai driver motor DC dan dapat 

dikendalikan dengan rangkaian transistor-transistor Logic (TTL) maupun 

mikrokontroler. Motor DC yang dikontrol dengan driver IC L293D dapat 

dihubungkan ke ground maupun ke sumber tegangan positif karena di dalam driver 

L293D sistem driver yang digunakan adalah totem pool. Dalam 1 unit chip IC 

L293D terdiri dari 4 buah driver motor DC yang berdiri sendiri sendiri dengan 

kemampuan mengalirkan arus 1 Ampere tiap driver-nya. Sehingga dapat digunakan 

untuk membuat driver H-bridge untuk 2 buah motor DC. Konstruksi pin driver 

motor DC IC l293D ditunjukkan dalam Gambar 2.14 (Noveri Lysbetti M, 2010) 

 

Gambar 2.14 Konstruksi pin IC l293D 

(www.ti.com) 

Keterangan : 

a) Pin EN (Enable, EN1.2, EN3.4) berfungsi untuk mengijinkan driver 

menerima perintah untuk menggerakan motor DC. 

b) Pin In (Input, 1A, 2A, 3A, 4A) adalah pin input sinyal kendali motor DC. 

c) Pin Out (Output, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y) adalah jalur output masing-masing driver 

yang dihubungkan ke motor DC. 

d) Pin VCC (VCC1, VCC2) adalah jalur input tegangan sumber driver motor 

DC, dimana VCC1 adalah jalur input sumber tegangan rangkaian kontrol 

dirver dan VCC2 adalah jalur input sumber tegangan untuk motor DC yang 

dikendalikan. 

e) Pin GND (Ground) adalah jalu yang harus dihubungkan ke ground, pin 

GND ini ada 4 buah yang berdekatan dan dapat dihubungkan ke sebuah 

pendingin kecil. 
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2.9.2 IC Atmega328P 

ATmega328P adalah prosesor yang kaya fitur dengan 20 pin input dan output 

(21 pin bila pin reset tidak digunakan, 23 pin bila tidak menggunakan oskilator 

eksternal), dengan 6 di antaranya dapat berfungsi sebagai pin ADC (analog-to-

digital converter), dan 6 lainnya memiliki fungsi PWM (pulse width modulation). 

Chip ini sudah memiliki modul Universal Synchronous and Asynchronous 

serial Receiver and Transmitter (USART) terintegrasi, hardware Serial Peripheral 

Interface (SPI), hardware Two Wire Interface (TWI), kompatible dengan protokol 

I2C dari Phillips, 2x pencacah (timer) 8-bit, 1x pencacah 16-bit, Real Time Counter 

(RTC) dengan osilator terpisah, komparator analog terintegrasi, pendeteksi 

tegangan turun (brown-out detector), sumber interupsi internal dan eksternal, dan 

osilator internal yang terkalibrasi (8 MHz). 

Pemrograman (proses upload kode program dari komputer ke IC) dapat 

dilakukan dengan mudah menggunakan programmer serial (usb ISP) atau dengan 

parallel programming mode melalui koneksi paralel (LPT port). Konfigurasi pin 

dari Atmega328P ditunjukkan dalam Gambar 2.15 (Sudhan et al., 2015) 

 

 
Gambar 2.15 IC Atmega328P 

(http://ktechnics.com/ atmega328p/) 
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Keterangan : 

a) VCC: (Pin 10) merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu 

daya. 

b) GND: (Pin 11) merupakan pin ground. 

c) Port A (PA0-PA7): (Pin 33-40) merupakan pin I/O dua arah (bi-directional) 

dan pin masukan ADC. 

d) Port B (PB0-PB7): (Pin 1-8) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu timer/counter, komparator analog, dan SPI. 

e) Port C (PC0-PC7): (Pin 22-29) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu TWI, komparator analog, dan Timer Oscilator. 

f) Port D (PD0-PD7): (Pin 14-21) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus, yaitu komparator analog, interupsi eksternal, dan komunikasi serial. 

g) Reset merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler. 

h) XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal. 

i) AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC 

j) AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 


