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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Arthawena Sakti Gemilang adalah salah satu perusahaan produsen 

kaleng nasional. PT Arthawena Sakti Gemilang membuat kaleng dari bahan 

bermutu dan proses pembuatan sesuai dengan standart mutu dan kualitas yang telah 

teruji dengan pengalaman selama hampir 19 tahun dalam industri kaleng nasional 

(Gemilang P. S., 2016). 

Visi dan misi PT Arthawena Sakti Gemilang adalah  menjadi yang terbaik 

dalam industri kemasan logam di Indonesia yang didukung dengan peningkatan 

secara berkesinambungan terhadap produk dan layanan terhadap pelanggan 

(Gemilang P. S., 2016). Untuk mewujudkannya diperlukan usaha untuk melakukan 

perbaikan dalam segi produksi kaleng akan tetapi meskipun proses produksi sudah 

dilaksanakan dengan baik, pada kenyataannya sering kali ditemukan 

ketidaksesuaian produk yang dihasilkan dengan produk yang diharapkan. Hal 

tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu dari segi bahan material, manusia 

ataupun dalam proses penyimpanan bahan baku. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan untuk melakukan penggalian 

kebutuhan pada PT Arthawena Sakti Gemilang ditemukan suatu permasalahan 

tentang penangannan komponen kaleng pecah atau retak terutama pada produksi 

komponen ring berdiameter 110 mm. Seringkali komponen cacat ini lolos 

dikarenakan proses identifikasi masih manual menggunakan visual mata untuk 

menentukan komponen tersebut cacat maupun tidak, sedangkan pengambilan 

sample komponen dilakukan setiap 1 jam dengan jumlah sample 30 pcs untuk setiap 

mesin yang berjalan, waktu yang dibutuhkan dalam identifikasi selama 10 sampai 

15 menit yang dilakukan pada ruangan gelap dengan mengandalkan visual mata 

untuk proses identifikasi kecacatan komponen, sehingga dalam keakurasiannya 

proses identifikasi tidaklah begitu maksimal dan membutuhkan setidaknya 3 

pegawai dan tidak adanya monitoring komponen cacat yang bersifat realtime. Hasil 

komponen kaleng cacat terbanyak pada produksi berdiameter 110 mm dikarenakan 

merupakan produksi yang paling banyak. Komponen yang cacat tidak bisa 
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diperbaiki lagi, sehingga menimbulkan kerugian besar pada perusahaan dari segi 

biaya produksi dan tenaga manusia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dirancang dan direalisasikan 

alat yang mampu mengidentifikasi komponen cacat pecah maupun retak secara 

tepat serta mampu memonitoring secara realtime, alat ini menggunakan sensor 

LDR sebagai pendeteksi komponen cacat, sensor ini dipilih karena dapat disetting 

waktunya lebih cepat selama 5 sampai 10 detik sebab pada proses produksi 

komponen ring dalam 1 menit menghasilkan 82 pcs dan dapat dirangkai secara 

parallel sehingga mampu mengurangi port yang terbatas pada arduino serta 

memiliki akurasi yang baik. Alat ini dirancang menggunakan Arduino Nano dan 

Sensor LDR sebagai pendeteksi cacat komponen serta menggunakan Wifi ESP 

8622 sebagai transmisi pengiriman data pada Web Server untuk disimpan kedalam 

database dan ditampilkan pada web berupa grafik sebagai output hasil monitoring 

kompnen cacat. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan sebuah penelitian 

tentang keretakan jalur rel kereta api dengan menggunakan robot dan sensor LDR 

beserta GPS sebagai alat pendeteksi keretakan jalur rel dimana penelitian ini untuk 

mengurangi angka kecelakaan kereta api yang disebabkan jalur rel yang kurang 

perawatan dan pengawasannya (S.Arul, Avanthi, & V.Mathivathani, 2014) dan 

penelitian tentang sistem monitoring untuk suhu dan kelembaban dan asap ruangan 

yang menggunakan Wifi ESP 8622 sebagai pengiriman data (Mandarani, 2014). 

Penelitian ini menggunakan sensor LDR dan Microcontroller sebagai pengolahan 

data dan webserver sebagai penyimpanan data dengan cakupan yang lebih kecil dari 

pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian diharapkan dalam proses 

identifikasi lebih efektif dan mampu merekap data cacat komponen secara realtime 

sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai analisa lanjutan dalam 

permasalahan komponen cacat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem pendeteksi komponen 

kaleng berupa cacat dan normal? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem monitoring komponen 

kaleng cacat dan normal berbasis webserver? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Melakukan pengujian sistem pendeteksi komponen kaleng untuk 

mengidentifikasi komponen kaleng dalam kondisi cacat maupun normal. 

2.  Melakukan monitoring terhadap komponen kaleng dengan menampilkan 

jumlah data komponen kaleng cacat maupun komponen normal. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Sistem ini hanya berbentuk prototype. 

2. Sistem digunakan untuk komponen ring dengan diameter 110 mm 

3. Komponen yang dideteksi hanya ring. 

4. Sistem menggunakan Arduino Nano, Sensor LDR, Lampu Indikator berwarna 

merah, biru dan hijau, Wifi ESP 8622, Lampu LED, Switch Push Botton dan 

APPSERV sebagai webserver. 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka dan Analisa 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan studi pustaka terkait dengan judul yang 

diambil. Dalam perancangan sistem ini dibutuhkan beberapa literatur yang 

perlu dipelajari dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, informasi dari buku 

maupun internet mengenai sistem monitoring pendeteksi komponen kaleng 

pecah dengan sensor LDR brbasis webserver. Mempelajari literatur mengenai 

desain sistem atau alat pendeteksi yang sifatnya user friendly sehingga mudah 

digunakan oleh user awam mapun yang sudah berpengalaman. 
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1.5.2 Desain Sistem 

Merancang desing dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem, yaitu dilakukan 

penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini dapat 

menggunakan diagram flowchart sebagai representasi desain yang dibuat. 

 

1.5.3 Implementasi 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan di implementasikan ke dalam sebuah 

alat berupa sistem monitoring pendeteksi komponen kaleng pecah menggunakan 

pencahayaan dengan bantuan sebuah sensor LDR dan Arduino Nano Atmega 328 

sebagai alat pemrosesan data dari data yang dikirim sensor LDR serta hasil data 

akan dikirim ke webserver untuk disimpan dan ditampilkan pada webbrowser. 

Sofware IDE (Integrated Development Enviroment) arduino digunakan suntuk 

memograman arduino dengan menggunakan bahasa C sebagai bahasa 

pemograman. 

 

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari monitoring sistem 

pemndeteksi komponen kaleng ring pecah dengan sensor LDR menggunakan 

Arduino Nano berbasis webserver, dengan tahapan :  

a. Pengujian kinerja dari sensor LDR. 

b. Pengujian Wifi ESP 8622 sebagai transmisi pengiriman data dari sensor 

LDR kepada webserver. 

c. Menguji fungsi keseluruhan sistem menggunakan metode black box testing. 

 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Kegitahap ini akan dibuat buku sebagai dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir 

menjadi arsip dan dapat memudahkan pengembangannya di kemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 



 
 

5 
 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini dilakukan. 

Juga berisi landasan teori yang membahas tentang sistem monitoring pendeteksi 

komponen kaleng pecah dengan sensor LDR menggunakan Arduino Nano berbasis 

webserver 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk sistem keamanan kendaraan dengan kunci 

menggunakan arduino uno berbasis RFID. Dengan adanya metodologi penelitan ini 

diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk kepentingan 

lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


