
5 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Canting 

Diperlukan suatu alat khusus untuk menorehkan malam (semacam lilin 

yang digunakan khusus untuk membatik) di atas kain pada saat proses 

pembuatan batik tulis, sehingga nantinya akan membentuk suatu pola yang 

diinginkan. Alat khusus tesebut bernama canting. Canting adalah alat 

tradisional yang berfungsi untuk mengambil malam yang dicairkan di dalam 

wajan yang dipanaskan di atas sebuah kompor kecil [4]. 

Canting batik terbagi menjadi tiga bagian yaitu cucuk, nyamplung dan 

pegangan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah ini. Cucuk dan 

nyamplung terbuat dari material tembaga yang mana merupakan meterial 

yang baik sebagai penghantar panas. Sedangkan pada gagang atau 

pegangannya menggunakan material dari bambu atau kayu.  

 

Gambar 2.1 Canting Batik dan Bagiannya 

 (sumber : http://batikdan.blogspot.com/2011/08/canting-batik-macam-dan-

kegunaannya.html) 

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bagian-bagian canting batik : 

1. Nyamplung berfungsi untuk mengambil cairan malam dan sebagai 

penampungannya. 

2. Cucuk atau carat berfungsi sebagai tempat keluarnya cairan malam yang 

mengalir dari nyamplung. Pada bagian lubang cucuk, pembatik perlu 

meniup bagian tersebut agar keluarnya aliran cairan malam lebih lancar. 

http://goresancanting.blogspot.com/2015/03/sekilas-tentang-proses-pembuatannya.html
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3. Gagang atau pegangan berfungsi sebagai pegangannya serta melindungi 

tangan agar tidak terkena panas. 

Ada tiga jenis canting yang umum digunakan dalam membatik diantaranya 

[5] : 

• Canting Cecek 

Canting ini memiliki ukuran diameter cucuk yang kecil dan digunakan 

untuk membuat isen-isen (ornamen) yang berupa titik-titik kecil (cecek) 

atau garis-garis halus. 

• Canting Klowong 

Canting ini memiliki ukuran diameter cucuk yang sedang dan digunakan 

untuk membuat klowongan (outline). 

• Canting Tembok 

Canting ini memiliki ukuran diameter cucuk yang besar dan digunakan 

untuk nembok (menutup bidang yang luas dengan cairan malam). 

Selain macam-macam canting tersebut, terdapat juga canting elektrik atau 

canting batik elektronik yang seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 dibawah 

ini. Canting elektrik atau canting elektronik adalah canting yang tidak 

menggunakan kompor kecil sebagai pemanasnya, melainkan dengan 

memanfaatkan tenaga listrik. Bentuk dari canting elektrik ini didesain 

sedemikian rupa dengan bentuk nyamplung yang dibuat lebih besar sehingga 

dapat menyimpan cairan malam dengan volume yang lebih banyak. Cucuk 

atau mulut canting dapat diganti sesuai keperluan. Canting elektrik ini dapat 

memberi motif pada bagian belakang kain sekaligus, sehingga mampu 

menyingkat waktu pembuatan pola batik, terutama pada pola dengan motif 

yang rumit [6]. 
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Gambar 2.2 Canting Elektrik 

 (sumber : http://travelplusindonesia.blogspot.com/2014/10/canting-elektrik-buatan-

widi-kini-makin.html) 

Pada penelitian ini, sistem pemanas pada canting elektrik tersebut 

dihubungkan dengan sistem kontrol otomatis supaya suhu panas pada canting 

dapat diatur sesuai yang diinginkan. Karena sebelumnya pengatur suhu pada 

canting tersebut hanya berupa putaran knob regulator saja, sehingga tidak 

dapat dijadikan acuan pasti untuk mengatur suhu panas canting. 

 

2.2 Pembuatan Batik 

Batik adalah metode pewarnaan kain menggunakan cairan lilin panas yang 

bernama malam untuk membuat pola dan desain. Metode ini menggunakan 

teknik resist (tahan) yakni menerapkan area kain dengan malam (sebuah zat 

tahan pewarnaan) untuk mencegahnya dari warna yang menyerap ketika kain 

dicelupkan kedalam pewarna. Boehike mengatakan, dalam mendukung 

proses pembatikan menyatakan bahwa batik adalah salah satu proses yang 

dikenal sebagai tahan pencelupan, dimana desain permukaan pada kain 

diaplikasikan dengan zat semi-cair (lilin) yang tahan saat pencelupan 

pewarna. Dia ingin mengatakan lebih jauh bahwa ketika zat tersebut 

dihilangkan, maka akan menghasilkan “ruang negatif” atau motif yang 

kontras dengan pewarna. Karfar (1973) mengklaim bahwa batik adalah proses 

pewarnaan, yang berarti itu adalah salah satu teknik dekoratif dimana are 

desain tertentu ditutupi dengan malam yang tahan pewarnaan [7]. 

Ada tiga teknik utama dalam pembatikan yaitu pengaplikasian malam 

dengan tangan, dengan cap, dan kombinasi keduanya. Pada dasarnya, tanpa 

http://travelplusindonesia.blogspot.com/2014/10/canting-elektrik-buatan-widi-kini-makin.html
http://travelplusindonesia.blogspot.com/2014/10/canting-elektrik-buatan-widi-kini-makin.html
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proses persiapan kain, ada tujuh langkah dalam proses produksi pembuatan 

batik yakni menorehkan cairan malam pertama, menorehkan malam kedua 

(nembok), pencelupan warna pertama (medel), menghilangkan lilin malam 

pertama (ngerok), menorehkan cairan malam  ketiga (mbironi), pencelupan 

warna kedua (men yoga), dan menghilangkan semua lilin malam dari kain 

(nglorod) [7]. 

Pada penelitian ini proses penorehan cairan malam menggunakan mesin 

plotter batik yang terintegrasi dengan canting elektrik. Sehingga proses 

penorehan cairan malam dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak 

memerlukan waktu yang begitu lama. 

 

2.3 Plotter CNC 

Mesin plotter CNC adalah mesin plot terkontrol yang menggunakan pena 

untuk menggambar teks atau gambar pada berbagai permukaan padat tertentu. 

Selain itu dapat digunakan juga untuk berbagai keperluan seperti design PCB, 

design logo, dan lain-lain. File gambar terlebih dahulu diubah kedalam sebuah 

G-code melalui software. Kemudian kode tersebut ditransfer ke 

mikrokontroler yang mana mekanisme motor diperintahkan untuk 

menggambar.  

Mesin plotter yang terintegrasi dengan canting elektrik berbasis pada 

Arduino yang include didalamnya mikrokontroler ATMEGA 328P. Mesin 

tersebut memiliki 3 buah motor untuk mengimplementasikan sumbu X, Y, 

dan Z. Sebuah motor stepper akan digunakan sepanjang sumbu Z untuk 

memposisikan canting elektrik. Sedangkan penggambaran akan dilakukan 

pada bidang X-Y dimana penempatan posisi akan dikontrol menggunakan 

motor stepper juga. Berikut di bawah ini adalah gambar 2.3 yang merupakan 

contoh mesin plotter CNC batik yang telah dibuat sebelumnya [8]. 
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Gambar 2.3 Mesin Plotter Batik 

 

2.4 Arduino 

Arduino adalah mikrokontroler open source yang dapat diprogram dengan 

mudah, dihapus dan diprogram ulang kapan saja. Diperkenalkan pada tahun 

2005, platform Arduino dirancang untuk memberikan cara yang murah dan 

mudah bagi pengguna untuk membuat perangkat yang terhubung dengan 

kondisi tertentu menggunakan sensor dan aktuator. Didasarkan pada papan 

mikrokontroler sederhana, Arduino adalah platform komputasi open soruce 

yang digunakan untuk membuat dan memprogram perangkat elektronik. 

Arduino juga mampu bertindak sebagai komputer mini yang sama seperti 

mikrokontroler lainnya yang mengambil input dan mengedalikan output 

untuk berbagai perangkat elektronik [9].  

Berdasarkan beberapa kemudahan dalam menggunakan Arduino, maka 

pada redesign canting elektrik ini akan digunakan Arduino UNO R3 guna 

mengontrol suhu panas pada canting. Selain Arduino UNO R3, terdapat juga 

beberapa jenis papan Arduino yang tersedia di pasaran antara lain [10]: 

1. Arduino Leonardo 

Pengembangan pertama dari papan Arduino adalah papan Leonardo. 

Papan ini menggunakan satu buah mikrokontroler. Papan ini sangat 

simple dan murah. Papan ini juga menyediakan port USB secara langsung. 

Bentuk papan Arduino Leonardo dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah 

ini. 
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Gambar 2.4 Papan Arduino Leonardo 

 (sumber : https://www.pololu.com/product/2192) 

2. Arduino Merah 

Papan mikrokontroler Arduino akan berfungsi pada operasi sistem 

Window 8. Papan Arduino Merah ini sangat mudah atau sederhana untuk 

dimanfaatkan pada design project. Papan ini dapat diprogram dengan 

menggunakan kabel USB dan juga menggunakan software Arduino IDE. 

Cukup colokkan pada papan, lalu pilih opsi menu untuk memilih papan 

Arduino dan kemudian unggah program. Bentuk papan Arduino Merah 

dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini. 

 

Gambar 2.5 Papan Arduino Red 

 (sumber : https://www.sparkfun.com/products/13975) 

3. Arduino Lily Pad 

Papan Arduino Lily Pad adalah teknologi tekstil yang juga mengandung 

tegangan I/O dan juga papan sensor. Papan ini juga bahkan dapat dicuci. 

Bentuk papan Arduino Lily Pad dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah 

ini. 
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Gambar 2.6 Papan Arduino Lily Pad 

 (sumber : https://www.sparkfun.com/products/13342) 

4. Arduino UNO (R3) 

Arduino UNO terdiri dari 14 pin digital I/O dimana 6 pin dapat digunakan 

untuk pulse width modulation dan 6 pin analog input, sebuah tombol 

reset, colokan listrik dan koneksi USB. Memanfaatkan bantuan kabel 

USB, Arduino cukup dihubungkan ke PC dan memberikan suplai listrik 

dimulai dengan AC ke DC. Bentuk papan Arduino UNO dapat dilihat 

pada gambar 2.7 di bawah ini. 

 

Gambar 2.7 Papan Arduino UNO 

 (sumber : https://www.kitronik.co.uk/4622-arduino-uno-main-board-retail.html) 

5. Arduino Mega  

Arduino Mega adalah bentuk modifikasi dari Arduino UNO. Arduino 

Mega terdiri dari banyak pin digital I/O. Diantaranya 14 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM, 6 pin sebagai pin input analog, sebuah 

tombol reset, sebuah tombol power, sebuah colokan listrik dan koneksi 

USB. Banyaknya jumlah pin membuat papan Arduino ini sangat 

membantu untuk project design. Memanfaatkan bantuan kabel USB, 
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Arduino cukup dihubungkan ke PC dan memberikan suplai listrik dimulai 

dengan AC ke DC. Bentuk papan Arduino Mega dapat dilihat pada 

gambar 2.8 di bawah ini. 

 

Gambar 2.8 Papan Arduino Mega 

 (sumber : https://www.amazon.in/ROBOMART-Robomart-Arduino-Mega-

2560/dp/B00QNPLB2M) 

Papan Arduino terdiri dari beberapa komponen yang membuat papan 

Arduino bekerja bersamaan, antara lain [10]: 

1) Mikrkontroler 

Mikrokontroler diibaratkan sebagai jantung papan Arduino. 

Mikrokontroler bekerja sebagai minikomputer yang mengirim dan 

menerima informasi atau perintah ke perangkat.  

2) Catu Daya Eksternal 

Catu daya ini digunakan untuk memberikan daya ke papan dengan rentang 

tegangan dari 9-12 volt. 

3) Pin Analog 

Pin analog mulai dari A0 hingga A7. Pin ini digunakan untuk menerima 

sinyal analog. 

4) Pin Digital 

Mikrokontroler Arduino terdiri juga dari beberapa pin digital mulai dari 

pin 2 hingga 16. Pin ini digunakan untuk pin input analog atau output. 

5) Pin Power dan Ground 

Pin ini menyediakan 3.3 volt, 5 volt, dan ground. 

6) Tombol Reset 

Tombol reset disajikan pada papan Arduino. Tombol ini digunakan untuk 

mengatur ulang (reset) mikrokontroler Arduino. 
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7) Colokan USB 

Colokan USB adalah bagian yang paling penting pada papan Arduino. 

Colokan USB digunakan untuk mengunggah pemrograman ke 

mikrokontroler dengan menggunakan kabel USB. Ketika catu daya 

eksternal tidak ada maka colokan ini memberikan daya reguler sebesar 5 

volt. 

 

2.5 Software Arduino IDE 

Penulisan kode program untuk Arduino biasa disebut sketch. Software 

yang digunakan untuk mengembangkan sketch pada Arduino umumnya 

dikenal sebagai Arduino IDE. Software terdiri dari beberapa bagian di 

dalamnya antara lain [9]: 

1. Teks Editor 

Di teks editor ini kode yang telah disederhanakan dapat ditulis 

menggunakan versi bahasa pemrograman C++ yang telah disederhanakan. 

2. Area Pesan 

Di area ini menampilkan pesan error dan juga memberikan sebauh 

feedback berkenaan menyimpan dan mengekspor kode. 

3. Teks 

Konsol yang menampilkan output teks dari Arduino lengkap termasuk 

pesan error dan informasi lainnya. 

4. Konsol Toolbar 

Toolbar ini terdiri beberapa tombol seperti Verify, Upload, New, Open, 

Save, dan Serial Monitor. Pada sudut kanan bawah jendela menampilkan 

Board Development dan Serial Port yang digunakan. 

Versi software yang akan digunakan dalam pembuatan coding untuk 

memprogram suhu dari canting elektrik ini ialah Arduino IDE versi 1.8.9 yang 

mana dapat diunduh pada website resmi Arduino. Interface dari Arduino IDE 

versi 1.8.9 itu sendiri dapat ditunjukkan pada gambar 2.9 di bawah ini. 
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Gambar 2.9 Software Arduino IDE 

 

2.6 Sensor Suhu MLX90614 

Sensor MLX90614 adalah sebuah sensor suhu inframerah untuk mengukur 

suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang dimanufakturi oleh Melexis [11]. 

Sensor ini menentukan suhu objek dengan cara mengetahui radiasi termal 

(terkadang disebut radiasi hitam) yang dipancarkan oleh objek tersebut. Setiap 

objek dengan temperatur di atas 0oC akan memancarkan energi inframerah 

[12]. Saat suhu objek meningkat atau menjadi lebih panas, maka radiasi 

inframerah yang dipancarkannya pun akan meningkat. Kemudian sensor akan 

mengukur besar radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek tersebut. 

MLX90614 terdiri dari detektor thermopile inframerah MLX81101 dan 

signal conditioning ASSP MLX90302 yang berfungsi untuk memproses 

keluaran dari sensor inframerah. Pada thermopile terdiri dari layer-layer atau 

membran yang terbuat dari silikon dan mempunyai banyak sekali termokopel 

sehingga radiasi inframerah yang berasal dari objek yang akan ditangkap oleh 

membran [13]. Thermopile akan menyerap radiasi inframerah menjadi energi 

panas [14]. Energi panas tersebut akan diubah menjadi listrik, selanjutnya 

dikirim ke detektor yang kemudian akan diubah menjadi besaran suhu. 

Gambaran fisik mengenai sensor MLX90614 dapat dilihat pada gambar 2.10 

dibawah ini. 
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Gambar 2.10 Sensor MLX90614 

 (sumber : https://www.faranux.com/product/mlx90614-contactless-temperature-sensor-

module-arduino-com43/) 

Untuk menunjukkan pengukuran yang presisi, maka perlu memposisikan 

letak sensor terhadap objek yang akan diukur. Peletakan sensor ini dapat 

dihitung dengan persamaan dibawah ini, dimana α adalah sudut field of view 

(FOV) dari sensor seperti yang ditampilkan pada gambar 2.11 di bawah ini. 

𝑆 = 2 . 𝐷 . tan ∝ 

 

Gambar 2.11 Field of View. a) Pengukuran yang Salah dan b) Pengukuran yang Benar 

 (sumber : IR Thermometer with Automatic Emissivity Correction) 

Sensor MLX90614 dibuat dalam beberapa varian FOV. Varian dengan 

sudut pandang paling kecil tersedia sebesar 10o. Untuk mempersempit FOV 

sensor dan meningkatkan pengukuran D, lensa fresnel umumnya digunakan 

untuk keperluan tersebut [15]. 

https://www.faranux.com/product/mlx90614-contactless-temperature-sensor-module-arduino-com43/
https://www.faranux.com/product/mlx90614-contactless-temperature-sensor-module-arduino-com43/
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Sensor suhu MLX90614 ini akan digunakan sebagai monitoring 

temperatur pada canting elektrik. Sensor ini juga nantinya akan mengukur 

temperatur lilin malam yang tersimpan di dalam tabung tembaga canting 

elektrik. 

 

2.7 Modul AC Light Dimmer  

Modul AC light dimmer adalah dimmer buatan RobotDyn yang dapat 

dikendalikan oleh mikrokontroler seperti Arduino, Raspberry Pi dan 

sebagainya. Fitur pin zero crossing detector pada modul ini membuat 

mikrokontroler dapat mengetahui saat yang tepat untuk mengirim sinyal 

PWM [16]. Spesifikasi dan bentuk modul ini dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 

gambar 2.12 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Modul AC Light Dimmer 

Produsen RobotDyn 

Tipe TRIAC Tri-Ad BTA16 

Arus AC Maksimal Kontinyu max 2A, max 5A 

Tegangan AC 110V / 220V 

Frekuensi AC 50/60 Hz 

Zero-Cross detection (with zero/cross output via pin Z/C) 

PWM controllable via pin PWM to give PSM output result 

Pin Input TTL level 3.3V to 5V 

Dimensi Modul 63mm x 30mm x 30mm 

 

Gambar 2.12 Modul AC Light Dimmer 

 (sumber : https://www.semesin.com/project/2018/05/01/dimmer-pwm-arduino/) 
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Modul AC light dimmer ini umumnya digunakan untuk mengatur 

kecerahan cahaya yang dipancarkan oleh lampu pijar. Namun penggunaannya 

tidak terbatas pada kontrol lampu pijar saja, akan tetapi dapat digunakan juga 

pada kontrol pemanas, smarthome, dan lain-lain. Kontrol pemanas itulah yang 

akan diterapkan pada canting elektrik, yang mana befungsi untuk mengontrol 

jumlah tegangan AC yang akan diberikan ke pemanas tipe kabel pada tabung 

canting. 

 

2.8 Modul MOSFET IRF520 

 

Gambar 2.13 Modul MOSFET IRF520 

 (sumber : https://dokumen.tips/documents/irf520-mosfet-driver-module-hcmodu0083-

irf520-mosfetirf520-mosfet-driver.html) 

Modul kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.13 di atas adalah 

papan breakout untuk transistor MOSFET IRF520. Modul ini didesain untuk 

switch beban tegangan DC dari satu pin digital mikrokontroler. Tujuan utama 

dari modul ini ialah menyediakan cara dengan biaya yang rendah untuk 

menggerakkan motor DC pada aplikasi robotika. Namun modul ini juga dapat 

digunakan untuk mengontrol sebagian besar beban tegangan DC seperti 

kontrol pada lampu LED, pompa kecil, dan katup solenoid. Khususnya pada 

canting elektrik ini yang mana akan digunakan sebagai kontrol switch pada 

kipas pendingin 12 volt pada tabung tembaga, yang mana penggeraknya 

berupa motor DC seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.14 di bawah ini. 

Pada modul ini telah disediakan terminal sekrup pada inteface untuk beban 

dan sumber daya eksternal, serta indikator LED yang memberikan indikasi 

visual kapan beban sedang dialihkan [17].  
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Gambar 2.14 Kipas Pendingin 12 Volt DC 

 (sumber : https://www.dx.com/p/6015s-dc-12v-0-3a-brushless-cooling-fan-6-x-6cm-

2016010#.XSfEXHFS_IU) 

 

2.9 LCD (Liquid Cyrstal Display) 

LCD 16x2 adalah LCD yang sangat populer karena dibangun pada modul 

antarmuka HD44780 [18]. Ada beberapa macam tipe lain dari LCD yang 

tersedia di pasaran juga. LCD ini harganya murah, mampu begitu mudah  

diprogram, menampilkan karakter yang cukup besar dan kompatibel dengan 

hampir semua mikroposesor dan mikrokontroler [19]. 

 

Gambar 2.15 LCD 16x2 

 (sumber : https://create.arduino.cc/projecthub/15650016/alat-pengekstrak-kunyit-

otomatis-berbasis-arduino-uno-5a64f0) 

LCD 16x2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.15 diatas nantinya akan 

digunakan pada canting elektrik sebagai penampil data suhu yang terukur dan 

suhu panas yang akan dikehendaki (setpoint). Pada normalnya, modul LCD 

ini dikendalikan secara paralel yang akan memakan banyak pin di sisi 

kontroler. Sehingga akan membutuhkan sekitar 6 sampai 7 pin untuk sebuah 

modul LCD. Maka dari itu penggunaan perangkat tambahan yakni modul I2C 

adalah sebagai solusi alternatif agar pin yang digunakan untuk LCD lebih 
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sedikit. Sehingga masih tersisa lebih banyak pin yang dapat digunakan untuk 

perangkat lainnya. Modul I2C sendiri adalah modul LCD yang dikendalikan 

secara serial sinkron dengan protokol I2C (Inter Integrated Circuit) [20]. 

Modul I2C dapat dilihat pada gambar 2.16 dibawah ini. 

 

Gambar 2.16 Modul I2C 

 (sumber : https://khoiruliman.wordpress.com/2016/06/07/lcd-dengan-i2c-module-

untuk-arduino/) 

 

2.10 LED (Light Emitting Diode) 

LED (Light Emitting Diode) adalah jenis dioda yang dapat memancarkan 

cahaya saat dialiri arus listrik. Salah satu kegunaan dari LED yang paling 

sering dijumpai adalah sebagai lampu indikator, terutama pada indikator ON 

atau OFF pada sebuah perangkat elektronik. Terlebih lagi penggunaan LED 

ini juga akan diterapkan pada canting elektrik ini sebagai indikator pemanas. 

Hal ini dikarenakan kelebihan LED yang mengkonsumsi arus listrik lebih 

kecil dibandingkan dengan jenis lampu lainnya. 

LED memiliki arus maju (forward current) maksimum yang cukup rendah 

sehingga dalam merangkai LED harus menempatkan sebuah resistor. Resistor 

ini berfungsi sebagai pembatas arus agar arus yang melewati LED tidak 

melebihi batas maksimum arus maju LED itu sendiri. Jika tidak, LED akan 

mudah terbakar dan rusak. Range dari arus maju (forward current) maksimum 

sebuah LED adalah sekitar 25mA sampai 30mA tergantung dari jenis dan 

warnanya. Berikut dibawah ini adalah tabel 2.2 mengenai tabel arus maju 

maksimum dan tegangan maju untuk masing-masing jenis dan warna LED 

pada umumnya (LED bulat dengan diameter 5mm) [21]. 
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Tabel 2.2 Arus Maju Maksimum dan Tegangan Maju LED 

Jenis LED 
Warna IF Max VL VF Max VR Max 

Standard 
Merah 30mA 1.7V 2.1V 5V 

Standard 
Merah Terang 30mA 2.0V 2.5V 5V 

Standard 
Kuning 30mA 2.1V 2.5V 5V 

Standard 
Hijau 25mA 2.2V 2.5V 5V 

High Intensity 
Biru 30mA 4.5V 5.5V 5V 

Super Bright 
Merah 30mA 1.85V 2.5V 5V 

Low Current 
Merah 30mA 1.7V 2.0V 5V 

Keterangan: 

IF Max : Arus maju (forward current) maksimal. 

VL : Tegangan LED. 

VF Max : Tegangan maju (forward voltage) maksimum. 

VR Max : Tegangan terbalik (reverse voltage) maksimum. 

Setelah mengetahui tegangan dan arus maju untuk LED seperti pada tabel 

di atas, maka selanjutnya dapat menghitung nilai resistor yang diperlukan 

untuk rangkaian LED supaya LED yang bersangkutan tidak terbakar atau 

rusak karena kelebihan arus dan tegangan. Rumus yang dipakai adalah 

sebagai berikut: 

𝑅 =
(𝑉𝑆 − 𝑉𝐿)

𝐼
 

Keterangan: 

R  = Nilai resistor yang diperlukan (dalam Ohm (Ω)). 

VS = Tegangan input (dalam Volt (V)). 

VL = Tegangan LED (dalam Volt (V)). 

I  = Arus maju LED (dalam Ampere (A)). 

Hal yang perlu diingat dalam perhitungan, arus maju LED (I) tidak boleh 

melebihi arus maju maksimal (IF Max) yang telah ditentukan seperti tertera di 

dalam tabel 2.2. Resistor yang berfungsi sebagai pembatas arus ini nantinya 
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akan digunakan pada salah satu rangkaian lampu indikator serta LED yang 

digunakan adalah LED bewarna merah dan hijau. Rangkaian tersebut 

nantinya akan dipasang secara seri seperti pada gambar 2.17 di bawah ini: 

 

Gambar 2.17 Rangakaian Indikator LED Secara Seri untuk Arus DC 

 (Sumber : https://teknikelektronika.com/cara-menghitung-nilai-resistor-untuk-led-light-

emitting-diode/) 

 

2.11 Breadboard 

Breadboard atau biasa disebut juga dengan project board adalah dasar 

konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang mana merupakan bagian prototipe 

dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder, sehingga akan dengan 

mudahnya untuk merubah skema atau pergantian komponen. Jenis-jenis 

breadboard ditentukan bedasarkan jumlah lubang yang terdapat pada papan 

tersebut, seperti breadboard 400 lubang, 170 lubang, dan lain sebagainya 

[22]. Jenis breadboard yang akan digunakan pada rangkaian canting elektrik 

ini menggunakan breadboard dengan 800 lubang seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 2.18 di bawah ini. 

 

Gambar 2.18 Breadboard 800 Lubang 

 (sumber : https://www.makerlab-electronics.com/product/full-size-breadboard-800-tie-

points/) 
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Pada breadboard ini, tampak bahwa deretan lubang di bagian atas dan 

bawah ditandai dengan garis merah dan biru. Deretan lubang yang ditandai 

garis merah menandakan jalur positif untuk catu daya, sedangkan yang 

ditandai garis biru menandakan jalur negatif untuk catudaya. Sedangkan 

lubang-lubang di bagian tengah terbagi menjadi dua kelompok, yakni 

kelompok atas dan kelompok bawah. Hubungan antar lubangnya adalah 

berderet kebawah [22].  

Lubang-lubang pada breadboard nantinya akan terhubung dengan 

berbagai komponen seperti kabel jumper, tactile switch, lampu LED beserta 

resistornya. Kabel jumper yang ditunjukkan pada gambar 2.19 berfungsi 

untuk menghubungkan antar komponen yang ada di breadboard [23]. Tactile 

switch seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.20 berfungsi sebagai saklar 

push button, apabila tactile switch tersebut ditekan maka akan mengaktifkan 

alat atau suatu program [24]. Tactile switch ini juga yang nantinya akan 

sebagai tombol pengatur untuk menambah atau mengurangi suhu panas pada 

canting elektrik. 

 

 

 

Gambar 2.19 Kabel Jumper 

 (sumber : https://belajariot.com/berbagai-macam-kabel-jumper/) 
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Gambar 2.20 Tactile Switch 

 (sumber : https://www.jaycar.com.au/6mm-spst-micro-tactile-switch/p/SP0603) 

 

2.12 Metode Desain Pahl & Beitz 

Perancangan adalah kegiatan awal dari usaha untuk mewujudkan sebuah 

produk yang mana kebutuhannya sangat dibutuhkan masyarakat. Setelah 

perancangan selesai kemudian kegiatan selanjutnya adalah pembuatan 

produk. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dua orang atau kelompok orang 

dengan keahlian masing-masing, yakni perancangan dilakukan oleh tim 

perancang dan pembuatan produk oleh tim pembuat produk. 

Pahl dan Beitz mengusulkan cara merancang produk seperti yang 

dijelaskan dalam bukunya; Engineering Design : A Systematic Approach. 

Cara merancang menurut Pahl dan Beitz terdiri dari 4 kegiatan atau fase, yang 

masing-masing terdiri dari beberapa langkah [25]. Keempat fase tersebut 

adalah : 

1. Perencanaan dan penjelasan tugas. 

2. Perancangan konsep produk. 

3. Perancangan bentuk produk (embodiment design) 

4. Perancangan detail. 

Setiap fase proses perancangan berakhir pada hasil fase, seperti pada fase 

pertama yang menghasilkan daftar persyaratan dan spesifikasi perancangan. 

Hasil setiap fase tersebut kemudian menjadi masukan untuk fase berikutnya 

dan menjadi umpan balik untuk fase sebelumnya. Hasil fase itu sendiri setiap 

saat dapat berubah oleh umpan balik yang diterima dari hasil fase-fase 
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berikutnya. Contoh bentuk diagram perancangan Pahl dan Beitz dapat dilihat 

pada diagram 2.1 di bawah ini. 

 
Tugas Pasar,Perusahaan,Ekonomi 

 Perencanaan dan Penjelasan Tugas 

 Analisis pasar dan keadaan perusahaan 

 Memformulasi usulan produk 

 Penjelasan tugas 

 Mengembangkan daftar persyaratan 

Daftar persyaratan  

(Spesifikasi Produk) 

Konsep produk 

(Solusi) 

Layout awal 

Dokumen produk 

Layout akhir 

Mengembangkan Solusi Utama 

 Mengidentifikasi masalah-masalah penting 

 Menentukan struktur fungsi produk 

 Mencari prinsip-prinsip kerja produk 

 Membentuk beberapa alternatif produk 

 Evaluasi terhadap kriteria teknis & ekonomis 

Mengembangkan Struktur Produk 

 Menentukan bentuk awal, memilih material dan perhitungan-

perhitungan 

 Memilih layout awal yang terbaik 

 Memperbaiki layout 

 Evaluasi terhadap criteria teknis & ekonomis 

 Menetukan struktur produk 

 Menghilangkan kelemahan dan kekurangan 

 Cek kalau-kalau ada kesalahan 

 Persiapan daftar komponen awal dan dokumen 

 Pembuatan dan susunan produk 

 Menyiapkan dokumen pembuatan 

 Mengembangkan gambar atau daftar detail 

 Menyelesaikan instruksi-instruksi pembuatan susunan 

danpengiriman produk 

 Periksa semua dokumen  
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Diagram 2.1 Diagram Alir Perancangan Menurut Pahl & Beitz 

2.12.1 Perencanaan Proyek dan Penjelasan Tugas 

Tugas fase ini adalah menyusun spesifikasi produk yang memiliki 

fungsi khusus serta karakteristik tertentu yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Produk dengan fungsi khusus dan karakteristik tersebut 

adalah olahan dari hasil survei bagian pemasaran atau atas permintaan 

segmen masyarakat. Fase pertama tersebut perlu diadakan untuk 
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menjelaskan lebih detail sebelum produk tersebut dikembangkan lebih 

lanjut. 

Pade fase ini dikumpulkan semua informasi tentang semua 

persyaratan atau requirement yang harus dipenuhi oleh produk serta 

kendala-kendala yang merupakan batas-batas untuk produk. Hasil fase 

ini adalah spesifikasi produk yang termut dalam sebuah daftar 

persyaratan teknis. Fase perencanaan produk dapat memberikan hasil 

yang baik jika fase tersebut memperhatikan kondisi pasar, keadaan 

perusahaan dan ekonomi negara. 

2.12.2 Perancangan Konsep Produk 

Dari spesifikasi produk hasil fase pertama, dicarilah beberapa 

konsep produk yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam 

spesifikasi tersebut. Konsep produk tersebut adalah solusi dari 

masalah perancangan yang harus dipecahkan. Konsep produk 

umumnya berupa sketsa atau gambar skema sederhana, namun telah 

memuat semuanya. 

Beberapa alternatif konsep produk kemudian dikembangkan lebih 

lanjut. Dan setelah dievaluasi, evaluasi tersebut haruslah 

mempertimbangkan beberapa kriteria khusus seperti kriteria teknis, 

kriteria ekonomis dan lain-lain. Konsep produk yang tidak memenuhi 

persyaratan-persyaratan dalam spesifikasi produk, tidak diproses lagi 

dalam fase-fase berikutnya, sedangkan dari beberapa konsep produk 

yang memenuhi kriteria dapat dipilih menjadi solusi yang terbaik.  

2.12.3 Perancangan Bentuk (Embodiment Design) 

Berdasarkan diagram alir cara merancang Pahl dan Beitz 

menunjukkan bahwa fase perancangan bentuk terdiri dari beberapa 

langkah, yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah langkah-langkah 

pada fase perancangan konsep produk. 

Pada fase perancangan bentuk ini, konsep produk “diberi bentuk”, 

yaitu komponen-komponen konsep produk yang dalam gambar sketsa 

masih berupa garis atau batang saja, kini harus diberi betuk, 

sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut secara 
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bersama menyusun bentuk produk, yang dalam geraknya tidak saling 

bertabrakan sehingga produk dapat melakukan fungsinya. Konsep 

produk yang sudah digambarkan pada preliminary layout, sehingga 

dapat diperoleh beberapa preliminary layout. 

Preliminary layout dapat dikembangkan lagi menjadi layout yang 

lebih baik lagi dengan meniadakan kekurangan dan kelemahan yang 

ada. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap preliminary layout yang 

telah dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kriteria khusus yang 

lebih ketat untuk memperoleh layout yang terbaik, yang disebut 

dengan definitive layout. Definitive layout telah dicek dari segi 

kemampuan melakukan fungsi produk, kekuatan, kelayakan finansial 

dan lain-lain. 

2.12.4 Perancangan Detail 

Pada fase perancangan detail, susunan komponen produk, bentuk, 

dimensi, kehalusan permukaan, material dari setiap komponen produk 

ditetapkan. Demikian juga kemungkinan cara pembuatan setiap 

produk sudah ditelaah dan perkiraan biaya sudah kalkulasi. Hasil akhir 

fase ini ialah berupa gambar rancangan lengkap dan spesifikasi produk 

untuk pembuatan. 

 


