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BAB I 

 

1.1 Latar Belakang 

Belakangan ini semakin berkembangnya teknologi pada bidang industri yang 

mampu memberikan tingkat efisiensi yang baik pada setiap penggunaanya. Seperti 

penggunaan PLC untuk sistem control terhadap suatu alat yang mampu berjalan 

secara otomatis. Teknologi seperti ini akan terus mengalami perkembangan yang 

pesat. Hal ini karena perubahan zaman dan sumber daya manusia yang senantiasa 

berkembang. Teknologi yang digunakan sebagai kontrol suatu sistem tidak hanya 

PLC dan mikrokontroller, tetapi juga terdapat embedded system yang dahulu tidak 

terlalu popular di dalam suatu sistem teknologi yang digunakan untuk mengontrol 

suatu alat atau interface. Perkembangan teknologi embedded dahulu hanya lebih 

berfokus pada komputer akan tetapi seiring dengan perkembangannya kini 

embedded system mulai memiliki tempat yang setara dengan teknologi lainnya. 

Embedded system itu sendiri merupakan sebuah sistem komputer yang 

didesain untuk melakukan perkerjaan khusus. Tidak seperti sistem yang dibangun 

di Personal Computer, embedded system relatif lebih cepat dalam runtime bahkan 

seringkali real time karena embedded system dibangun dengan bahasa 

pemrograman yang lebih dikenali oleh hardware.  

Pada umumnya kebanyakan industri menggunakan PLC untuk 

mengendalikan konveyor sebagai media untuk menghubungkan suatu proses ke 

proses lainnya. Dalam suatu permasalahan mampukah PLC digantikan dengan 

suatu embedded system jenis field programmable gate array (FPGA) yang biasanya 

digunakan sebagai media untuk merancang sistem digital.  

FPGA digunakan sebagai sistem yang mampu menggantikan fungsi PLC 

untuk mengendalikan konveyor dan sistem yang mampu menyeleksi barang 

berdasarkan ketinggian. Sehingga mampu memberikan kontrol yang lebih baik 

pada alat yang ditunjang itu sendiri. Hal ini dimaksudkan karena FPGA mampu 

digunakan untuk merancang suatu sistem digital yang nantinya mampu 
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menciptakan suatu IC yang berfungsi sebagai pengganti seluruh sistem kendali 

konveyor 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah, 

1. Bagaimana mengontrol konveyor pemilih barang menggunakan teknologi 

embedded system FPGA. 

2. Bagaimana merancang proses penyeleksi barang berdasarkan ketinggian 

menggunakan teknologi embedded system FPGA. 

3. Bagaimana performa konveyor dengan sistem kontrol menggunakan 

dteknologi embedded system FPGA. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Pembahasan tentang kontrol konveyor menggunakan teknologi embedded 

system FPGA. 

2. Pembahasan tentang sistem pemilih barang berdasarkan 3 variabel 

ketinggian kemasan menggunakan teknologi embedded system FPGA. 

3. Pembahasan performa sistem menggunakan diagram waktu dari software 

Xilinx ISIM-Simulator. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merancang kontrol konveyor menggunakan embedded system FPGA. 

2. Merancang sistem pemilih barang berdasarkan 3 variabel ketinggian 

kemasan menggunakan embedded system FPGA. 

3. Melakukan analisa terhadap performa sistem menggunakan embedded 

system FPGA. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana 

masing-masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memberikan latar belakang tentang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan uraian singkat dari setiap 

bab yang dibahas dalam tugas akhir ini. 

BAB II : DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan 

pembuatan sistem pengendali konveyor pemilih barang berdasarkan 

ketinggian kemasan. 

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara keseluruhan 

dalam perangkat keras, meliputi: FPGA, Motor DC Sensor, dan Relay. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT 

Berisi tentang hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat, kemudian 

dibandingkan dengan perencanaan awal serta teori – teori penunjang yang  

menjadi landasan dari tugas akhir ini. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 




