
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Di dalam dunia industri, khususnya dalam proses produksi, keselamatan 

kerja adalah prioritas utama. Pekerjaan yang membahayakan dapat digantikan 

dengan mesin dengan sistem otomatisasi. Sebenarnya jika proses produksi 

tersebut dilakukan secara otomatis akan menguntungkan bagi perusahaan yang 

bersangkutan maupun bagi pekerja itu sendiri. Ini dikarenakan bahwa dengan 

otomatisasi dalam proses produksi akan menimbulkan proses yang membutuhkan 

waktu yang lebih singkat, lebih akurat, serta keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan lebih tinggi. 

Kemajuan teknologi dan komputerisasi berkembang sangat pesat, berbagai 

penemuan baru dan munculnya teknologi yang semakin canggih menciptakan 

alat-alat yang modern dan serba digital. Kehadiran komputer sangat memberi 

peranan penting bagi aktifitas sebagian besar orang di dunia. Ukuran sebuah 

komputer yang cukup besar dan memakai daya yang cukup tinggi mengakibatkan 

munculnya sebuah komputer yang berukuran mini yang sering disebut dengan 

mikrokontroler. 

Penulis disini mencoba untuk membuat Perancangan Alat Pengaduk 

Adonan Kue Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Kendali PID 

(Proportional, Integral, Derivative). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menciptakan alat pengaduk bakery yang bekerja secara otomatis. Kemudian alat 
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ini di lengkapi dengan control kecepatan dan waktu, dalam penelitian ini 

menggunakan metode PID. Metode yang digunakan akan di aplikasikan pada 

motor DC berdaya besar menggunakan rangkaian elektronika daya. 

 

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan 

I.2.1. Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Di dalam dunia industri, khususnya dalam proses produksi, proses alat 

pengaduk adonan kue dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan 

waktu yang lama.   

2. Ketelitian, kecepatan dan tenaga manusia dalam melakukan pekerjaan 

sangat terbatas karena kita akan mudah lelah jika harus berkerja terus 

menerus tanpa harus adanya istirahat dan jika kita mulai lelah maka 

kondisi tubuh kita juga akan tidak stabil. 

 

I.2.2. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam pengerjaan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana sistem ini akan bekerja saat rangkaian mikrokontroler 

ATMEGA16, rangkaian driver motor, rangkaian sensor kecepatan, 

rangkaian f to v dan rangkaian penyearah ini akan diproses selanjutnya dan 

dikirimkan ke komputer? 
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2. Bagaimana rangkaian mikrokontroler akan mengirim data ke komputer, 

mengolah data input kedalam software interace serta pembacaan data 

ditampilkan dalam bentuk grafik? 

3. Bagaimana data yang diterima akan memberi perintah selanjutnya sesuai 

dengan logika program? 

 

I.2.3. Batasan Masalah 

 Dalam penulisan skripsi ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut : 

a. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban berupa adonan bakery 

dan dilakukan dengan 2 kali pengujian. Pengujian pertama ialah pengujian 

pembebanan langsung dan pengujian kedua dilakukan penambahan beban 

secara bertahap. 

b. Mikrokontroler yang digunakan adalah ATMEGA16. 

c. Komponen swiching berdaya besar menggunakan mosfet IRFP250 disusun 

paralel agar memenuhi rating dari motor DC ½ HP. 

d. Rangkaian driver motor, rangkaian sensor kecepatan, rangkaian f to v dan 

rangkaian penyearah. 

e. Data logger berupa data dalam bentuk teks. 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat  

I.3.1. Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Membuat model simulasi untuk menggambarkan simulasi sebuah 

Perancangan alat pengaduk adonan kue berbasis mikrokontroler 

menggunakan kendali PID (Proportional, Integral, Derivative). 

2. Menghasilkan sebuah sistem simulasi yang mampu menggambarkan 

model simulasi yang bisa dipertanggung jawabkan. 

3. Melakukan analisa dari hasil pengujian. 

 

I.3.2. Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana caranya sebuah sistem 

kendali dapat dibangun dan dijalankan. 

2. pengembangan sistem dan aplikasi ini dapat digunakan untuk sistem 

kendali lainnya. 

3. Dengan adanya sistem ini dapat membantu dalam ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang Mekatronika, Teknologi Informasi dan Ilmu 

Komputer. 

 

I.4. Metodologi Penelitian 

Untuk dapat mengimplementasikan sistem di atas, maka secara garis besar 

digunakan beberapa metode sebagai berikut: 

I.4.1. Analisis Tentang Sistem Yang Ada  

 1. Metode Peninjauan Lapangan (Field Research) 

  a)   Pengamatan 
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Penulis melakukan pengamatan tentang perancangan perangkat keras 

dan perancangan aplikasi serta alat dan bahan yang diperlukan untuk 

merancang sistem kendali ini.  

b) Wawancara (Interview) 

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi 

langsung dengan ahli robotika yang mengetahui tentang rangkaian 

elektronika dan cara pemrogramannya. 

2.   Metode Tinjauan Kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan skripsi dari berbagai sumber bacaan seperti:  

buku-buku, berkas-berkas, laporan yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat sebagai referensi.  

I.4.2 Prosedur Perancangan  

 Langkah – langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perancangan, 

yaitu :  

a. Target/Tujuan Penelitian 

Target penelitian dilakukan untuk membuat suatu aplikasi untuk 

memudahkan membuat sistem kendali secara efektif dan efesien. 

b. Analisis Kebutuhan 

Untuk mencapai penyelesaian dalam merancang sistem kendali ini, 

kebutuhan pokok yang diperlukan adalah : 

1. Seorang ahli yang memahami tentang rangkaian elektronika dan 

kode programnya. 
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2. Alat dan bahan yang meliputi:  

a. Rangkaian Minimum 

Merupakan suatu rangkaian elekronika yang paling utama dalam 

suatu alat yang menggunakan mikrokontroler yang berfungsi 

sebagai perangkat untuk menghidupkan mikrokontroler itu sendiri 

sehingga bisa digunakan atau diprogram.    

b. Mikrokontroler ATMEGA16 

ATMEGA16 memiliki 40 pin yang masing-masing pin-nya 

memiliki fungsi yang berbeda-beda baik sebgai port ataupun 

sebagai fungsi yang lainnya. Berikut  akan dijelaskan tentang 

kegunaan dari masing-masing kaki pada ATMEGA16 yaitu: 

1. VCC, merupakan supply tegangan untuk digital. 

2. GND, merupakan ground untuk semua komponen yang 

membutuhkan grounding. 

3. Port A, Port B , Port C dan Port D, sebagai input ataupun 

output. 

4. AVCC, Pada pin ini memiliki fungsi sebagai supplay 

tegangan untuk ADC. Untuk pin ini harus dihubungkan 

secara terpisah dengan VCC karena pin ini digunakan untuk 

analog saja. Bahkan jika ADC pada AVR tidak digunakan, 

tetap saja disarankan untuk menghubungkan secara terpisah 

dengan VCC. Cara menghubungkan AVCC adalah melewati 

low pass filter setelah itu dihubungkan dengan VCC. 
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5. AREF, merupakan pin referensi analog jika menggunakan 

ADC. 

c. Kabel 

Merupakan suatu bahan yang digunakan untuk menghantarkan arus 

listrik yang terbuat dari yang dapat dialiri arus listrik. Pada bentuknya 

setiap penampang kabel dilapisi dengan bahan isolator yaitu bahan 

yang tidak dapat dialiri arus listrik hal ini bertujuan untuk mecegah 

hubungan pendek pada arus listrik yang mengalir sepanjang 

penampang kabel tersebut. 

d. Downloader 

Merupakan suatu alat yang digunakan untuk memasukkan, mengubah 

dan menghapus program pada mikrokontroler yang langsung 

terhubung ke komputer. 

c. Spesifikasi Dan Desain 

Dalam membuat skripsi ini, spesifikasi dan desain dari perangkat keras 

(Hardware) dan perangkat lunak (Software) yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras  yang digunakan antara lain : 

1. Core i3 ; Processor 2.53 GHz 

2. Hard disk : 320 GB 

3. RAM 2 GB 

4. Monitor LCD 14“ 
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5. Keyboard dan Mouse. 

2. Perangkat lunak (Software)  

Software yang digunakan untuk membuat skripsi ini antara lain : 

1. Sistem operasi Windows XP. 

2. Microsoft Visual Basic.Net 

3. Codevision AVR 

4. AVRdude 

d. Implementasi dan Verifikasi 

Setelah sistem selesai dirancang, lalu pada tahap ini alat akan dirakit 

sehingga bisa untuk diuji atau disimulasikan untuk mengetahui hasil kerja 

dari alat ini. 

e. Validasi 

Setelah melewati tahap implementasi dan verifikasi maka tahap 

selanjutnya adalah validasi. Pada tahap ini dilakukan pengujian alat secara 

menyeluruh, meliputi pengujian fungsional dan ketahanan alat. Dari 

validasi ini dapat diketahui kesesuian hasil perancangan dengan analisis 

kebutuhan yang diharapkan. 

f. Finalisasi 

Pada tahapan ini adalah tahapan hasil dari alat yang sudah dirancang 

dan berjalan sesuai rencana. 
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1.4.3 Pengujian / Uji coba sistem 

Tahap ini merupakan tahap untuk indentifikasi kesalahan yang timbul 

setelah melakukan pengujian pada sistem perancangan yang telah dibuat. Setelah 

proses pengkodean selesai maka akan dilakukan proses pengujian terhadap 

program yang dihasilkan untuk mengetahui apakah program sudah berjalan 

dengan benar dan sesuai dengan perancangan yang dilakukan dan hasil/output 

sudah tepat dan akurat. 

 

I.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang 

merangkum tiap tahapan yang penulis lakukan, antara lain: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup     

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian, Lokasi 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang mendukung 

pembahasan bab selanjutnya, aplikasi Mikrokontroler dan 

perangkat-perangkat yang mendukungnya. 

 

 

 



10 

 

 

BAB III  :  ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Pada bab ini berisikan analisa permasalahan dan kebutuhan Alat, 

serta pemodelan sistem secara fungsional. 

 

BAB IV  :  HASIL DAN UJI COBA 

Bab ini berisikan tentang tampilan hasil yang dirancang, 

pembahasan uji coba dari sistem yang dirancang, dan kelebihan 

sistem yang dirancang serta kekurangannya. 

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan bagian penutup yang berisi kesimpulan untuk 

pemakai dari terbentuknya perancangan sistem  simulasi serta 

saran untuk pengembangan sistem alat selanjutnya.  

 


