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ABSTRAK 
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Latar belakang pembuatan alat ini adalah Seiring dengan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat didukung oleh kemajuan dibidang industri. Kita 
dihadapkan pada berbagai masalah yang komplek yang harus dipecahkan. Laju 
pertumbuhan teknologi dari masa ke masa  telah menunjukan peningkatan yang 
sangat pesat. Produksi tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan pengontrolan 
menggunakan tenaga manusia saja karena selain dalam keterbatasan dalam kecepatan 
kerja juga masalah kejenuhan yang bisa mengakibatkan terjadinya kelalaian yang 
fatal. Untuk itu dibuat suatu peralatan dalam pengeboran plat secara otomatis. 

Simpulan yang dapat di ambil adalah (1) Prinsip kerja dari kendali mesin bor 
ini memanfatkan sensor cahaya yaitu LDR (Light Dependent Resistor) yang 
dihubungkan dengan rangkaian snubber apabila cahaya yang mengenai LDR 
terpotong oleh mata bor maka rangkaian akan mengaktifkan mesin bor untuk 
bergerak ke arah kebalikannya. (2) Dalam usaha perbaikan kerusakan pada kendali 
mesin bor harus diperhatiak indikasi atau gejala yang ditimbulkan pada mesin bor 
karena setiap gejala mesin bor membutuhksn penanganan yang berbeda, hal ini dapat 
ditunjukkan pada tabel Troubleshooting Kendali Elektronik pada Mesin Bor dengan 
Kontrol Elektronika. (3) Pada rangkaian kendali mesin bor ini terdapat 5 elemen 
penting yang harus diparhatikan dalam perbaikan yaitu Power suplay, Sensor, Relay, 
Rangkaian snubber, dan IC CA 3140. 

Dalam melakukan  troubleshooting diharapkan dipersiapkan terlebih dahulu 
peralatan seperti volt meter, ampere meter, ohm meter, solder dan lain – lain. Serta 
diharapkan pada saat terjadi gejala yang menunjukkan ketidak normalan kerja mesin 
bor perlu secepatnya dilakukan perbaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat didukung 

oleh kemajuan dibidang industri. Kita dihadapkan pada berbagai masalah yang 

komplek yang harus dipecahkan. Laju pertumbuhan teknologi dari masa ke masa  

telah menunjukan peningkatan yang sangat pesat. Produksi tidak bisa dilakukan 

dengan mengandalkan pengontrolan menggunakan tenaga manusia saja karena 

selain dalam keterbatasan dalam kecepatan kerja juga masalah kejenuhan yang 

bisa mengakibatkan terjadinya kelalaian yang fatal. 

Permasalahan diatas perlu dilakukan otomatisasi. Otomatisasi itu sendiri 

diperlukan untuk mengurangi tenaga manusia untuk mencapai produktivitas yang 

menggunakan peralatan-peralatan bantu menggunakan sistem kontrol elektro 

pneumatik, hal ini diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia dalam 

menjalankan segala proses produksi yang ada di industri. Selain itu, peralatan 

sistem pneumatik mampu bekerja dengan efektif. Sehingga sangatlah perlu bagi 

industri. Untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang baik serta 

mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga memberikan keamanan dan 

keselamatan kerja bagi karyawan di industri tersebut. 

Sistem pneumatik mempunyai perangkat kontrol yang bisa 

dikombinasikan dengan sistem lainnya, seperti elektrik, mekanik, dan hidrolik 



untuk menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, sistem pneumatik dapat 

dikombinasikan dengan dua atau tiga bidang. Kombinasi antara sistem pneumatik 

dengan sistem elektronik biasa disebut dengan sistem elektro pneumatik. Untuk 

penggerak mesin bor otomatis ini lebih baik menggunakan kontrol elektro 

pneumatik karena lebih efektif dan efisien dari sistem pneumatik yang biasa. 

Pada Tugas Akhir ini akan dibahas suatu mesin bor dengan 

mengaplikasikan elektro pneumatik dan kontrol elektronik. Elektro pneumatik 

digunakan untuk menggerakan cekam benda kerja dan mata bor sedangkan 

kontrol elektronik untuk mengontrol gerak maju dan gerak mundur mesin bor.  

 

B. Permasalahan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana membuat konstruksi atau sistem mekanik pada mesin bor dengan  

kontrol pneunatik ? 

2. Bagaimana membuat sistem elektro pneumatik ? 

3. Bagaimana membuat sistem kontrol elektronik ? 

4. Bagaimana cara memperbaikinya /mengatasi masalah yang terjadi ?.     

 



C. Pembatasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini penulis membatasi dari 4 permasalahan yang dititik 

beratkan pada troubleshooting sistem elektronik pada mesin bor dengan kontrol 

elektronik pneumatik.  

 

D. Tujuan 

Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Dapat menyusun tabel troubleshooting.  

2. Memberikan alternatif perbaikan sistem elektronik mesin bor  dengan sistem 

kontrol elektro pneumatik dapat dilakukan dengan cepat.  

 

E. Manfaat 

Tercapainya tujuan tersebut dapat memberikan informasi mengenai 

trobleshooting dan alternatif perbaikannya pada sistem elektronik mesin bor 

dengan kontrol elektro pneumatik  

 

F. Sistematika Tugas Akhir 

Untuk lebih mempermudah penyusunan Tugas Akhir ini penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 



Pada bab I membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat pembuatan alat.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab II penulis menguraikan teori – teori yang berhubungan 

dengan pneumatik dan teori tentang komponen dasar elektronika.  

BAB III  PROSES PEMBUATAN ALAT DAN PEMBAHASAN 

TROUBLESHOOTING SISTEM ELEKTRONIK PADA MESIN BOR 

DENGAN KONTROL ELEKTRO PNEUMATIK 

Bab III berisi tentang langkah – langkah pembuatan rangkaian 

elektonik yang merupakan kendali dari mesin bor dan membahas 

tentang permasalahan yang timbul pada rangkaian elektrniknya serta 

perbaikan yang harus dilakukan.  

         BAB IV PENUTUP 

Pada bab IV berisi Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil 

pembahasan.  

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI   

 

A. Pneumatik  

1. Pengertian Pneumatik 

Istilah pneumatik berasal dari Yunani kuno yaitu pneuma yang artinya 

hembusan (tiupan). Bahkan secara philosophi istilah pneuma dapat diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang gerakan angin (udara) yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga dan kecepatan. Prinsip dasar dari 

penggunaan teknik pneumatik dalam industri dimulai ketika industri-industri 

itu membutuhkan otomatisasi dan rasionalisasi rangkaian operasional secara 

kontinyu (terus-menerus) untuk mempertinggi produktivitas dengan biaya 

yang lebih murah. 

Sistem pneumatik adalah semua sistem yang menggunakan tenaga 

yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan, serta dimanfaatkan 

untuk menghasilkan suatu kerja. Udara mampat ini diperoleh dari atmosfir 

bumi yang diserap kompresor dengan tekanan udara normal (0,98 bar) sampai 

mencapai tekanan yang lebih tinggi (antara 6-8 bar). 

Tidak mustahil jika diinginkan peralatan yang mempunyai efisiensi 

lebih tinggi lagi, maka alat-alat pneumatik dalam perangat kontrolnya 

dikombonasikan dengan sistem yang lain, seperti : elektrik, elektronik, 



mekanik dan hidrolik. Karena untuk tujuan-tujuan tertentu, kombinasi 

pemakaian sistem kontrol lebih dari dua atau tiga bidang itu akan dapat 

menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dan lebih murah.     

2. Kontruksi Sistem Pneumatik 

Kontruksi sistem pneumatik dalam hal ini adalah kontruksi rangkaian 

komponen-komponen pneumatik yang lengkap, kontruksi pneumatik ini 

dapat dibagi dalam tiga unit, yaitu : 

a. Unit Tenaga 

Unit tenaga ini berfungsi untuk membangkitkan tenaga yaitu 

berupa aliran udara mampat. Unit tenaga ini terdiri atas kompresor, 

penampung udara bertekanan (tangki udara) dan kelengkapannya, serta 

unit pelayanan udara. 

1) Kompresor 

Untuk menghasilkan udara bertekanan (udara kempaan) 

diperlukan kompresor yang berfungsi sebagai pemadat udara sampai 

pada tekanan kerja yang diinginkan. Jenis kompresor yang akan 

digunakan tergantung dari syarat-syarat pemakaian yang harus 

dipenuhi dengan tekanan kerja dan volume udara yang akan 

didistribusikan ke pemakai.  Dalam hal ini yang termasuk pemakai 

adalah silinder (actuator) dan katup-katup pengontrol pada peralatan 



pneumatik serta komponen-komponen pendukung lainnya. Jenis 

kompresor terdiri dari dua kelompok utama, yaitu : 

a) Kelompok pertama, adalah yang bekerja dengan prisip 

pemindahan dimana udara dikompresi (dimampatkan) dan 

diisikannya dalam suatu ruangan. Kemudian, mengurangi atau 

memperkecil isi ruangan tersebut. Jenis ini disebut kompresor 

torak, dibawah ini adalah contoh kompresor torak. 

 

                Gambar  2.1 : Kompresor Torak Resiprok 

      (Drs. Suyanto, Pengantar Sistem Pneumatik, 2002 : 5) 

b) Kelompok kedua, adalah bekerja dengan prinsip aliran udara yaitu  

dengan cara menyedot udara masuk ke dalam bagian satu sisi dan 

memampatkannya dengan cara percepatan masa (turbin). 

Dibawah ini adalah contoh kompresor dengan prinsip kerja aliran. 



 

       Gambar 2.2 : Kompresor Rotari Baling-baling Luncur 

        (Drs. Suyanto, Pengantar Sistem Pneumatik, 2002 : 7)   

2) Penampung udara bertekanan 

Penampung udara bertekanan yang paling banyak dipakai 

adalah bentuk tangki. Tangki udara ini dipakai untuk menyemimpan 

udara bertekanan, menstabilkan tekanan udara saat dikeluatkan dari 

kompresor, untuk menghindari preeeuredrop (penurunan tekanan) 

apabila sejumlah besar udara dipakai dalam waktu yang singkat, 

untuk menyediakan udara bertekanan untuk suatu jangka waktu dalam 

masa kecemasan seperti waktu kompresor dimatikan karena mati 

listrik. 

 

 

 

                                   Gambar 2.3 : Penampung Udara Kempaan 

                        (Drs. Suyanto, Pengantar Sistem Pneumatik, 2002 : 14)      



3) Unit pelayanan udara 

Unit pelayanan udara adalah gabungan dari beberapa 

perangkat, yaitu : perangkat filter untuk saringan udara, perangkat 

pressure reducing sebagai pengatur tekanan dan pengukur tekanan, 

dan sebuah lubricator untuk memberi pelumasan ke silinder dan 

katup pneumatik. Karena udara di dalam tangki udara akan 

didistribusikan ke seluruh sistem pneumatik maka harus diatur 

sedemikian rupa sehingga udara yang keluar memenuhi kriteria 

sebagai berikut :  

a) Udara yang masuk kedalam sistem harus benar-benar dalam 

keadaan bersih 

b) Tekanan udara mampat yang menuju ke dalam sistem harus 

sesuai dengan tekanan  operasi yang diinginkan 

c) Udara yang menuju kedalam sistem harus mampu melumasi 

komponen-kompnen yang bergerak  

Untuk gambaran lebih jelas tentang unit pelayanan udara pada 

sistem pneumatik dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

   

 

 Gambar 2.4 : Unit Pelayanan Udara: 1. Filter 2. Regulator 3. Lubricator 



b. Unit Pengatur 

Unit pangatur ini merupakan bagian pokok yang menjadikan 

sistem pneumatik termasuk sistem otomatis, dimana dengan sistem ini 

sistem pneumatik dapat diatur secara otomatis baik gerakan, kecepatan, 

urutan gerak dan arah gerakan maupun kekuatannya. Fungsi dari unit 

pengatur ini untuk mengatur atau mengendalikan jalannya penerusan 

tenaga udara kempaan hingga menghasilkan bentuk kerja berupa tenaga 

mekanik. 

Unit ini berbentuk katup yang bermacam-macam jenisnya. Katup 

adalah perlengkapan pengontrol ataupun pengatur, baik untuk mulai 

(start), berhenti (stop), arah aliran, tekanan aliran, dari suatu tekanan 

perantara yang dibawa oleh pompa hidro atau disimpan dalam suatu 

bejana. Katup secara garis besar dibagi menjadi 4 kelompok menurut 

fungsinya, yaitu : 

1) Katup pengarah (Directional way valve) 

Katup pengarah adalah perlengkapan yang menggunakan 

lubang saluran kecil dihantarkan oleh aliran udara, terutama star-stop-

arah aliran. Contoh bentuk dari katup pengarah adalah 3/2-way, 4/2-

way, 5/2-way dan sebagainya.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Katup 5/2-way Singgel Selenoid 

2) Katup pengontrol tekanan (pressure control valve) 

Katup pengatur tekanan berfungsi mengatur besar kecil tekanan 

udara mampat yang melalui katup ini, agar tekanan udara konstan. 

Pengaturan tekanan udara mampat dilakukan untuk membatasi 

tekanan operasional dalam sistem pneumatik, untuk mengatur tekanan 

agar penggerak pneumatik dapat bekerja secara berurutan, untuk 

mengurangi tekanan yang mengalir dalam saluran tertentu menjadi 

kecil. 

3) Katup pengontrol aliran (flow control valve) 

Katup pengatur aliran adalah suatu katup yang mengatur 

volume aliran udara mampat. Pemakaian katup ini bertujuan untuk 

mambatasi kecepatan maksimum gerakan piston pneumatik, serta 



untuk menyeimbangkan aliran yang mengalir pada cabang-cabang 

rangkaian pneumatik. 

 

 

 

 

 
                                 Gambar 2.6 : Fiow kontrol                                                                     

4) Katup penggerak (akuator) 

Unit penggerak pada sistem pneumatik yaitu silinder pneumatik 

dan motor pneumatik. Silinder pneumatik digunakan untuk 

menghasilkan gerakan lurus, sedangkan motor pneumatik untuk 

menghasilkan gerakan putar. 

1) Silinder Pneumatik 

Berdasarkan kerja yang dihasilkan, silinder pneumatik 

dibagi menjadi dua macam : 

a) Silinder Penggerak Tunggal 

Pada silinder penggerak tunggal udara bertekanan 

diberikan hanya pada satu sisi saja dan menghasilkan kerja 

hanya satu arah saja, untuk itu silinder ini dipasang pegas 

untuk mengembalikan silinder pada posisi semula. 



 

 

 

Gambar 2.7 : Silinder Penggerak Tunggal 

(Drs. Suyanto, Pengantar Sistem Pneumatik, 2002 : 33 ) 

 

b) Silinder Penggerak Ganda 

Pada silinder pnggerak ganda gaya dorong yang 

ditimbulkan oleh udara kempaan, menggerakan torak pada 

silinder penggerak ganda dalam dua arah, gaya dorong yang 

besarnya tertentu digunakan pada dua arah gerakkan maju dan 

mundur. 



 

Gambar 2.8 : Silinder Penggerak Ganda 

(Drs. Suyanto, Pengantar Sistem Pneumatik, 2002 : 35 ) 

2) Motor Pneumatik 

Motor pneumatik adalah unit penggerak yang dapat 

mengubah gaya udara mampat menjadi gerakan putar. Motor 

pneumatik mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a) Kecepatan dan tenaga putar tak terbatas  

b) Ukurannya kecil sehingga ringan 

c) Tidak peka terhadap debu, cairan panas dan dingin 

d) Tahan ledakan  

e) Arah putaran dapat dibalik 

 
 
B. Komponen Elektronika  

1. Resistor  

Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi membagi 

tegangan atau arus dalam suatu rangkaian. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam memilih resistor yaitu :  



a. Toleransi, dimana resistor yang diproduksi nilainya tidak selalu tepat. 

b. Tingkat daya yaitu kemampuan maksimum resistor dalam membatasi 

energi atau arus listrik yang melewatinya. 

c. Kestabilan yaitu nilai resistor tidak berubah akibat temperature tinggi atau 

pemakaian yang lama.  

                       

            a. Simbol            b. Fisik  

Gambar 2.9 : Simbol dan fisik resistor  

Resistor ada 2 jenis yaitu resistor tetap dan resistor variable. Resistor 

tetap artinya nilai resistanasinya tidak dapat diubah – ubah, sedangkan 

resistor variable nilai reistansinya dapat diubah – ubah.  

Resiator diberi nilai secara standar dan besarnya nilai tersebut sudah 

tertera di badan resistor. Nilai resistor ditentukan dengan kombinasi gelang – 

gelang warna dan setiap posisi gelang memiliki arti tersendiri. 

Resistor memiliki beberapa macam jenis antara lain :  

a. Resistor tetap  

Resistor tetap mempunyai batas ukuran arus, mengingat arus listrik 

dapat menimbulkan panas. Untuk arus lemah bentuk resistor sangat kecil 

karena itu ukuran resistor ditulis dengan kode warna – warna.   

 



b. Potensiometer  

Potensiometer adalah resistor yang dapat diubah nilainya dengan 

cara memutar tungkai potensiometer. 

c. Trimmer  

Seperti potensio tetapi untuk mengubah nilainya harus 

menggunakan obeng. 

d. Resistor geser  

Resistor geser seperti potensio tetapi ukurannya besar dan biasanya 

digunakan dilaboratorium. 

e. Resistor buzzer 

 Resistor buzzer yaitu tesistor yang dapat diubah dngan memutar 

atau mengatur angka – angkanya. Jadi nilai resistor ini bisa langsung 

diketahui besarnya.  

f. Resistor sumbat  

Sama seperti resistor buzzer, hanya caranya mengatur dengan 

sumbat, menyumbat berarti meghubungkan langsung. 

 

2. Kapasitor 

Kapasitor adalah dua buah penghantar yang dipisahkan satu sama lain 

oleh satuan bahan bukan penghantar (kokelaar, 1976 : 94). Bahan isolasi yang 

tipis diantara kedua plat disebut dielektrikum. Jarak kedua plat ini bertujuan 



untuk memperbesar gaya tarik menarik diantara kedua plat sehingga muatan 

yang terambil banyak dan memperbesar kapasitansi. Sebuah kapasitor berisi 

dua plat logam yang dipisahkan oleh bahan isolator.  

                                           
     a. Simbol                        b. Fisik  

Gambar 2.10 : Simbol dan fisik kapasitor  

Komponen elektronik ini digunakan untuk menyimpan tenaga listrik 

(dalam dielektriknya), menahan arus searah dan meloloskan arus bolak – 

balik. Selain itu kapasitor juga dapat berfungsi sebagai tapis, penahan 

(tunning) dan penjangkit gelombang tidak sinus. Kemampuan kapasitor untuk 

menyimpan muatan disebut kapasitansi (C). makin besar kapasitansi dari 

kapasitor makin banyak muatan yang dapat disimpannya.  

Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan zat elektrik yang digunakan 

untuk menyekat kedua penghantar. Ada yang menggunakan kertas, mika, 

plastik, keramik, dan lain – lain. Kapasitor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

kapasitor polar atau kapasitor kutub dan kapasitor non polar atau tak 

berkutub. Kapasitor polar memiliki kawat penghubung positif yang disebut 

anoda dan penghubung negatif yang disebut katoda. Pemasangan kapasitor 

jenis ini dalam suatu rangkaian tidak boleh terbalik. 



Bila kapasitor dihubungkan dengan baterai, maka kapasitor akan 

mulai terisi. Baterai berfungsi sebagai penggerak elektron – elektron dari plat 

A ke plat B. elektron – elektron bermuatan negatif, maka plat B pelan – pelan 

menjadi muatan negatif. Hilangnya elektron – elektron dari kutub negatif 

baterai berarti bahwa secara keseluruhan jumlah elektron dalam baterai 

dipertahankan oleh elektron – elektron yang bergerak dari plat A kapasitor. 

Kekurangan elektron pada plat A menyebabkan plat ini bermuatan positif, 

atom – atom akan memiliki kesamaan jumlah elektron dan proton. 

Berpindahnya elektron menyebabkan atom bermuatan positf. Dengan 

demikian, jumlah elektron pada plat B cukup untuk menolak lebih banyak 

elektron dan berarti kapasitor telah bermuatan penuh. 

Kapasitor yang sering dipakai untuk bermacam – macam keperluan 

mempunyai bentuk pelaksanaan yang berbeda, seperti : 

a. Kapasitor bertumpuk. Kapasitor semacam ini dibentuk dari beberapa plat 

logam yang diselingi dengan mika kertas, atau polistrien sebagai bahan 

perantara. 

b. Kapasitor gulungan. Biasanya digunakan gulungan – gulungan 

alumunium foil yang diantaranya diisi, misalnya dengan polistrien foil. 

c. Kapasitor tabung. Terdiri dari tabung keramik, dimana pada sisi dalam 

dan luarnya dilapisi dengan uapan kerak. Bahan keramiknya merupakan 

dielektrikum. 



d. Kapasitor elektrolitas. Diantara dua elektroda, misalnya alumunium foil 

dipasang lapisan kertas untuk menghisap bahan cair elektrolitas sebagai 

hantaran. Alumunium oksida pada salah satu platnya merupakan bahan 

isolasi.   

e. Kapasitor variabel, terdiri dari dua pasang plat, antar satu dengan yang 

lainnya dapat berputar. 

(Malvino : Prinsip – Prinsip Dasar Elektronika : 1986 : 45) 

 

3. Dioda 

Dioda adalah suatu komponen elektronika yang hanya dapat 

melewatkan arus pada satu arah yaitu dari anoda ke katoda. Anoda adalah 

kutub positif dan katoda adalah kutub negatif. Dioda merupakan penghantar 

apabila mendapat prategangan maju (foward bias) dan merupakan isolator 

apabila mendapat prategangan balik (reserve bias). Prategangan maju yaitu 

pemberian polaritas positif sumber tegangan pada bahan tipe P dan polaritas 

negatif pada bahan tipe N. Prategangan balik yaitu pemberian polaritas 

negatif pada bahan tipe P dan polaritas positif pada bahan tipe N. 

 

 

Gambar  2.11 : Simbol Dioda 
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Dioda memiliki ion – ion positif dan ion – ion negatif pada lapisan 

pengosongan, ketika pembentukan lapisan pengosongan pada persambungan 

terjadi beda potensial yang disebabkan oleh adanya ion – ion negatif 

disebelah kiri dan ion - ion positif disebelah kanan. Unsur utama dalam dioda 

semikonduktor dibedakan menurut bahan pembuatannya, yaitu dioda silikon 

dan dioda germanium. Besarnya potensial barier hampir sama dengan 

tegangan kerja yaitu antara 0,6 V dan 0,7 V pada silikon dan sekitar 0,3 V 

pada germanium (Malvino, 1986:28) 

a. Prategangan Maju (forward bias)  

Prategangan maju yaitu pemberian polaritas positif sumber 

tegangan pada bahan tipe P dan polaritas negatif pada bahan tipe N. Pada 

saat prategangan maju, lubang dari tipe P melewati persambungan ke tipe 

N. Lubang – lubang ini bergerak dari kiri ke kanan membentuk arus 

dalam arah yang sama dengan elektron yang bergerak dari kanan ke kiri. 

Oleh karena itu arus yang dihasilkan melewati persambungan adalah dari 

arus lubang dan elektron. 

b. Prategangan balik (reserve bias) 

Prategangan balik yaitu pemberian polaritas sumber tegangan pada 

bahan tipe P dan polaritas positif pada bahan tipe N. Dioda dengan 

prategangan balik  menyebabkan lubang dalam tipe P dan elektron pada 

tipe N bergerak menjauhi persambungan. Hal ini tidak berlangsung lama, 



sebab disebelah tipe N terdapat lubang yang jumlahnya terbatas. 

Berhentinya aliran ion – ion tersebut menyebabkan arus menurun sampai 

harga nol. Keadaan ini terjadi karena tegangan luar yang ditetapkan pada 

dioda bersifat memperbesar potensial barier sehingga menghalangi proses 

aliran lubang dalam tipe P dan elektron pada tipe N. 

 

4. Transistor 

Transistor merupakan komponen aktif yang memiliki tiga kaki yaitu; 

emitor, basis, kolektor. Transistor berasal dari kata ‘transfer’ dan ‘resistor’ 

yang berarti pindah dan tahanan. Jadi transistor berarti perpindahan tahanan 

atau perubahan tahanan (Uria, 1988:57). 

Transistor mempunyai dua sambungan (jungction) yaitu sambungan 

antara basis – kolektor dan basis – emitor. Pada dasarnya transistor 

merupakan sambungan dari dua dioda yang dihubungkan saling berlawana. 

Prinsip kerja transistor meliputi, prategangan balik, prategangan maju, 

prategangan maju dan balik. Apabila dilihat dari bagian semikonduktor yang 

digunakan, transistor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transistor PNP 

dan NPN. Transistor PNP dibuat dengan jalan meletakkan bahan tipe N 

diantara dua bahan tipe P. sedangkan transistor NPN dibuat dengan jalan 

meletakkan bahan tipe P diantara dua bahan tipe N. 



 

Gambar  2.12 : Simbol transistor  

a. Prategangan balik 

Transistor NPN dengan basis yang diketahankan, karena bersekutu 

dengan konektor dan emitor. Rangkaian ini disebut konfigurasi basis 

sekutu (common base). Catu daya DC disebelah kiri akan memberikan 

prategangan balik pada dioda emitor dan catu daya DC disebelah kanan 

akan memberikan prategangan balik pada dioda kolektor. Karena kedua 

diode tersebut mendapat prategangan balik maka arus dalam masing – 

masing dioda hampir sama dengan nol. 

b. Prategangan Maju 

Catu daya DC akan memberikan prategangan maju pada dioda 

emitor dan catu daya DC disebelah kanan juga memberikan prategangan 

maju pada dioda kolektor. Hal ini akan mengakibatkan masing – masing 

dioda dilalui arus yang besar. 

 

 



c. Prategangan Maju dan Balik 

Apabila dioda emitor diberi prategangan maju dan dioda kolektor 

diberi tegangan balik maka akan timbul suatu kejadian yaitu arus emitor 

yang besar dan arus kolektor yang kecil. Pada saat tegangan emitor diberi 

prategangan maju, elektron – elektron bebas dalam emitor belum 

memasuki daerah basis. Apabila tegangan yang diberikan melebihi 0,7 

volt maka sejumlah besar elektron masuk kedaerah basis. Elektron bebas 

memasuki daerah basis dan dapat mengalir kedalam daerah kolektor. Arus 

basis yang mengalir ke bawah disebut arus rekombinasi karena elektron 

harus bergabung kembali dengan lubang (hole). Arus rekombinasi adalah 

arus kecil, karena basis transistor mengandung hole yang berjumlah kecil. 

Prategangan maju pada dioda emitor akan memaksa elektron – elektron 

bebas mengalir dalam basis. Elektron – elektron bebas selanjutnya 

mengalir keluar dari kolektor dan masuk kedalam terminal positif catu 

daya kolektor. 

 

5. Transformator 

Transformator adalah salah satu komponen elektronika yang 

digunakan untuk mengubah nilai arus dan tegangan listrik jala–jala. 

Perubahan ini dapat berupa penambahan atau pengurangan . 



Trafo sendiri terdiri dari tiga buah bagaian pokok, yaitu: lilitan primer, 

lilitan sekunder, dan current. 

Transformator terbuat dari kawat email yang digulung pada sebuah 

coker atau current atau inti. Dan apabila dialirkan arus di dalamnya maka 

akan timbul induksi ( medan magnet ) serta apabila melewati current maka 

current akan menjadi magnet. Adanya induksi pada lilitan primer maka akan 

terjadi pula induksi pada lilitan sekunder. Keadaan ini pada sekunder akan 

menghasilkan tegangan pada tap–tapnya. 

Lilitan primer dan sekunder hubungannya dengan perubahan tegangan 

masukan dan keluaran adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar  2.13 : Skematik Trafo 

 

6. Relay Magnetik 

Relay adalah sebuah saklar elektromagnetik yang dapat mengubah 

kontak – kontak saklar sewaktu kumparan mendapatkan arus listrik (Paul Fay 

: 1985:43). Relay yang merupakan aplikasi elektromagnetik ini tersusun atas 

sebuah kumparan kawat beserta sebuah inti besi lunak. Dua komponen utama 
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relay ini dilengkapi dengan armatur (koil) dan kontak – kontak. Koil 

merupakan lilitan yang digulung pada inti, sehingga jika koil ini mendapat 

sumber tegangan maka akan menimbulkan medan magnet yang akan menarik 

atau mengaktifkan kontak. Kontak – kontak yang berada dalam relay ini 

adalah kontak dengan type change over.  

Prinsip kerja relay adalah jika kumparan relay dilewati arus listrik 

maka akan timbul medan magnet pada inti besi lunak yang akan menarik pelat 

– pelat kontak sehingga kontak tersebut terhubung dan terputus. Secara umum 

terdapat dua kontak relay yaitu NO dan kontak NC. Kontak NC (Normally 

Close ) yaitu kontak terhubung pada saat kumparan relay diberi arus listrik 

dan pada saat tidak ada arus listrik akan terhubung. Saat arus listrik tidak 

mengalir dalam kumparan, maka inti besi lunak tidak bersifat magnet lagi 

sehingga armatur terlepas diikuti juga lepas atau terhubungnya kontak – 

kontak seperti keadaan semula. (Paul Fay : 1985 : 45) 

 

 

 

 

Gambar 2.14 : Relay magnetik  
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BAB III 

PROSES PEMBUATAN ALAT DAN PEMBAHASAN TROUBLESHOOTING 

SISTEM ELEKTRONIK PADA MESIN BOR DENGAN KONTROL 

ELEKTRO PNEUMATIK 

 

A. Proses Pembuatan Alat  

Dalam proses alat khususnya rangkaian eltrik yang digunakan ini terdiri 

dari 6 macam proses rancangan yaitu :  

1. Proses pembuatan layout PCB (Paint Circuit Board)  

Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan PCB meliputi :  

a. Mata bor diameter 0,8 mm, 3,5 mm 

b. Pengupas kabel 

c. Solder  

d. Bahan PCB 

e. Ferri Chloride 

f. Lotfet 

g. Tiner 

h. Mur, baut 

i. Timah 

j. Proses pembuatan jalur 

 



Rangkaian yang akan digunakan sebagai kontrol mesin bor dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.15. dalam rangkaian kontrol ini terbagi menjadi 3 

macam rangkaian yaitu rangkaian power suplay, rangkaian stabilizer, 

rangkaian kendali dengan LDR, dan rangkaian snubber.  

2. Proses pembuatan jalur  

Pada tahap ini pertama – tama merancang ukuran PCB sehingga 

membentuk ukuran posisi dan layout yang bagus, baik dan benar. Kemudian 

merancang tata letak komponen dan merancang jalur antar komponen 

sehingga membentuk jalur yang singkat, rapi dan benar. Setelah semua selesai 

dilanjutkan dengan memotong PCB sesuai dengan ukuran yang telah 

ditentukan. Kemudian memindahkan hasil rancangan alur tadi ke PCB. Proses 

pembuatan layout ada yang menggunakan penggambaran manual.proses 

pelarutan dan pelapisan 

3. Proses pelarutan dan pelapisan  

a. Melarutkan PCB yang telah tergambar jalur PCB dengan Ferri Chloride 

untuk menghilangkan lapisan tembaga yang tidak terpakai. 

b. Mengangkat PCB dari Ferri Chloride apabila lapisan tembaga yang tidak 

terpakai sudah terlarut semua. Kemudian mencuci PCB tersebut dengan 

air sampai bersih. 



c. Membersihkan sisa lapisan cat sablon pada jalur PCB dengan 

menggunakan tinner. 

4. Proses pengeboran 

Untuk mendapat hasil yang baik, pengeboran dilakukan dengan hati – 

hati agar tidak merusak jalur – jalur papan rangkaian tercetak. 

5. Pemasangan Komponen 

Urutan pemasangan komponen sebagai berikut : 

a. Mengecek terhadap hubungan antar jalur – jalurnya untuk menghindari 

hubungan singkat 

b. Mengetes semua komponen satu persatu untuk mendapatkan komponen 

yang mempunyai karakteristik sesuai dengan yang diharapkan. Komponen 

yang rusak atau tidak sesuai dengan karakteristiknya harus diganti untuk 

menghindari rangkaian dari kegagalan operasi. 

c. Memasang soket – soket rangkaian terintegrasi (IC) dan kabel 

penghubung 

d. Memasang komponen – komponen pasif, dimulai dari komponen yang 

tahan terhadap panas seperti resistor, kapasitor non polaritas baru 

kemudian kapasitor polaritas, pemasangan komponen ini harus sesuai 

dengan posisi dan polaritasnya masing – masing, jadi tidak boleh terbalik. 



e. Memasang komponen – komponen aktif mulai dari komponen yang tahan 

terhadap panas, misalnya dioda. 

f. Memasang komponen – komponen aktif, yang kurang tahan panas, seperti 

transistor. Pemasangan komponen ini tidak boleh bertukar kaki – kakinya 

(basis, emitor dan kolektornya) 

g. Memasang komponen yang memakai soket, misalnya rangkaian 

terintegrasi (IC) 

h. Melakukan penyolderan dengan solder yang dayanya tidak terlalu besar, 

yaitu sekitar 30 watt. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemasangan 

yang berlebihan terutama terhadap komponen aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 3.1 : Layout PCB rangkaian kendali mesin bor 

6. Proses perakitan komponen  

Urutan proses perakitan sebagai berikut : 

a. Merakit bagian dalam kontak (box) yaitu tempat rangkaian tercetak 

dengan cara memasang dengan cara memasang penampilan yang berupa 

seven segment. 

b. Memasang soket – soket atau penghubung yang menempel langsung pada 

kotak 

c. Menghubungkan papan rangkaian tercetak yang satu dengan yang lain 

dengan menggunakan kabel penghubung (jumper) 



d. Memeriksa kembali untuk memastikan ada atau tidaknya rangkaian yang 

salah sambung antara satu dan lainnya.  

e. Memcuci bagian – bagian yang sudah diberi lubang dengan menggunakan 

skrup sehingga diperoleh penempatan yang permanen. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Box Kontrol 

B. Prinsip Kerja Rangkaian Pengendali Mesin Bor   

Pengendali mesin bor ini terdiri dari 3 rangkaian utama yaitu power 

suplay, pengendali dengan menggunakan LDR, dan rangkaian snubber. Adapun  

yang digunakan untuk mengoperasikan alat ini adalah power suplay DC yang 

disuplay dari tegangan AC (PLN) yang masih 220V, kemudian diturunkann 

menggunakan trafo step down (1 Ampere) menjadi 15 volt AC, dengan 

menggunakan dua buah dioda  yang dirangkai pasang secara forward seperti 

gambar 3.2 yang berfungsi sebagai penyearah atau pengubah tegangan 15 volt 

AC diubah menjadi 15 volt DC. Kemudian melalui kapasitor yang berfungsi 

sebagai penyimpan tegangan listrik DC.yang nantinya akan disalurkan ke kaki 1 



IC 78LS12 sehingga pada pengukuran kaki 2 dan kaki 3 akan menghasilkan 

tegangan output sebesar 12 V. Setelah keluar dari IC 78LS12 menuju kaki basis 

transistor 2N 3055 dan keluar melalui kaki emitor kemudian difilter kembali oleh 

kapasitor 100 μF sehingga keluaran tegangan menjadi halus (DC murni).    

 

 
Gambar 3.3 : Rangkaian power suplay dengan stabilizer  

Rangkaian kendali mesin bor dengan memanfaatkan sensor LDR dan 

rangkaian snubber yang terdiri atas komponen utama seperti LDR TIL 290, IC 

3140, TR BC 108, dan relay 12 V. Pada gambar  3.3 merupakan suatu rangkaian 

pengandali atau dapat dikatakan pula merupakan rangkaian pengolah data. LDR 

dalam rangkaian ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan kontak 

relay. Pada dasarnya LDR ini mendapat masukan dari lampu LED yang terletak 

di depannya. Jika lampu LED menyala maka LDR akan bersifat sebagai saklar 

tertutup begitu sebaliknya jika lampu LED padam atau terhalang suatu benda 

maka LDR akan bersifat sebagai saklar terbuka.  

AC 12 V DC 12 V 

DC 12 V 

78LS12 



Suatu rangkaian pengendali harus mampu mengendalikan mesin dengan 

tepat maka dari itu kecepatan pemutusan arus harus selalu diperhitungkan dengan 

baik. Secara garis besar dari gambar 3.3 dapat dijelaskan : rangkaian pengendali 

dialiri tegangan sebesar 12 V dari power suplay, kemudian mengalir ke LDR1 

sehingga pada saat LDR1 memberikan input ke kaki 3 IC 3140 jika memberikan 

input data 1 (dialiri arus) maka pada TR3 akan memberikan tegangan bias maju   

emitor sehingga pada kaki kolektor akan  mengalirkan arus listrik ke dioda dan 

relay akan mengubah kontak. Dalam kendali ini berlaku apabila LDR2 terhalang 

dan pada mesin bor akan bergerak turun untuk  menekan plat, lain halnya dengan 

LDR2 akan mempengaruhi kerja mata bor untuk mengembalikan posisi bor 

seperti keadaan semula.        



 
Gambar 3.4 : Rangkaian kendali mesin bor dengan rangkaian snubber  

 

C. Pembahasan Troubleshooting Sistem Elektronik Pada Mesin Bor Dengan 

Kontrol Elektro Pneumatik 

Troubleshooting yang sering terjadi pada kendali elektronik dari mesin 

bor terbagi atas :  

1. Troubleshooting pada power suplay 

Ke Mesin Bor 



Kemungkinan terjadinya kerusakan pada rangkian power suplay antara lain :  

a. Transformator step down 

Jika terjadi kerusakan pada trafo step down ditandai dengan tidak 

adanya tegangan di kumparan sekunder trafo. Ini disebabkan terputusnya 

lilitan sekunder. Untuk mengetahui kerusakan tersebut dapat dilakukan 

pengecekan menggunakan multimeter dengan megukur tahanan antara 

ujung output kumparan sekunder dengan ujung yang lain.  

b. Dioda penyearah  

Jenis dioda yang digunakan dalam rangkaian power suplay ini 

adalah dioda IN4007 yang memiliki kemampuan daya hantar arus sebesar 

1 Ampere dan kemampuan maksimum sekitar 2 Ampere. Kemungkinan 

terjadinya kerusakan dioda karena arus listrik yang melebihi batas 

maksimum. Indikasi kerusakan dioda dapat diketahui dengan multimeter 

jika kutub positif multimeter dihubungkan dengan katoda dan jarum 

penunjuk bergerak menuju ke nol maka dioda tersebut dalam kondisi baik 

begitu pula sebaliknya jika kutub positif multimeter dihubungkan dengan 

katoda dan jarum penunjuk tidak bergerak maka dioda dalam keadaan 

rusak.     

c. IC 7812 

IC 7812 merupakan sebuah IC yang mampu menstabilkan 

tegangan 12 volt DC. Dalam IC yang memiliki seri 78xx maka kutub yang 



distabilkan yaitu kutub positif, lain halnya dengan IC yang memiliki seri 

79xx maka kutub yang distabilkan yaitu kutub megatif. Untuk mengetahui 

kerusakan pada IC 7812 dapat diketahui dengan mengecek kaki 1 IC 7812 

dihubungkan dengan kutub positif dan kaki 2 dihubungkan ke kutub 

negatif, jika jarum penunjuk pada multimeter  bergerak menuju nol dan 

jika kaki 2 IC 7812 dihubungkan dengan kutub negatif dan kaki 3 

dihubungkan ke kutub positif, jarum penunjuk pada multimeter  bergerak 

menuju nol maka IC 7812 masih dalam keadaan baik.   

d. Transistor 2N3055  

Transistor yang dipakai dalam penguat arus rangkaian power 

suplay ini menggunakan transistor tipe NPN yang dapat bekerja jika kaki 

kolektor mendapat tegangan negatif, kaki basis mendapat tegangan positif, 

dan emitor mendapat tegangan negatif. Jika transistor dicek tidak 

menunjukkan seperti ketentuan diatas maka dapat dipastikan transistor 

dalam keadaan rusak. Perlu diketahui pula bahwa transistor merupakan 

komponen yang dibuat dari bahan semi konduktor maka dalam 

pemasangannya diharapkan tidak terlalu panas.    

2. Troubleshooting pada rangkaian pengendali mesin bor 

a. IC CA 3140 

IC CA 3140 merupakan salah satu IC Op – Amp yang dapat 

mengendalikan dari input LDR. Jika pada kaki 4 IC CA 3140 dialiri 



tegangan dari LDR maka pada kaki 7 akan mentrigger transistor BC 108. 

Kerusakan IC CA 3140 dapat dilihat dari outkaki 3 dan kaki 7 jika 

rangkaian ini diujikan maka pada kaki 3 dan kaki 7 mangeluarkan 

tegangan yang sama seperti input dari kaki 4.      

b. LDR (Light Dependent Resistor) 

LDR merupakan sensor yang dapat bekerja jika dipengaruhi oleh 

cahaya. Dalam pengontrolan manggunakan sensor ini harus diperhatikan 

cara pemasangan dan penangkapan sumber cahaya. LDR dapat diartikan 

sebagai saklar yang kerjanya berdasarkan ada tidaknya cahaya yang 

ditangkap. Kerusakan pada LDR dapat diketahui dengan mengontak atau 

tidaknya kaki LDR jika dicek dengan multimeter.  

c. Transistor BC 108 

Transistor BC 108 merupakan transistor jenis PNP. Dalam kendali 

ini transistor difungsikan sebagai trigger ke rangkaian snubber sehingga 

transistor ini dapat memberikan suplay daya ke relay.  Transistor PNP ini 

dapat bekerja jika kaki kolektor mendapat tegangan positif, kaki basis 

mendapat tegangan negatif, dan emitor mendapat tegangan positif. Jika 

transistor dicek tidak menunjukkan seperti ketentuan diatas maka dapat 

dipastikan transistor dalam keadaan rusak.  

d. LED (Light Emiter Diode) 



Dalam rangkaian ini LED digunakan sebagai sumber cahaya untuk 

mensensing LDR. LED dapat dicek menggunakan multimeter, jika kutub 

positif multimeter dihubungkan dengan katoda dan jarum penunjuk 

bergerak menuju ke nol maka LED akan menyala jika LED tersebut 

dalam kondisi baik begitu pula sebaliknya jika kutub positif multimeter 

dihubungkan dengan katoda dan jarum penunjuk tidak bergerak dan LED 

tidak menyala maka dioda dalam keadaan rusak. 

3. Troubleshooting pada rangkaian snubber  

a. Dioda  

Jenis dioda yang digunakan dalam rangkaian snubber ini adalah 

dioda IN4001 yang berfungsi untuk menentukan polaritas coil pada relay. 

Kemungkinan terjadinya kerusakan dioda karena arus listrik yang 

melebihi batas maksimum. Indikasi kerusakan dioda dapat diketahui 

dengan multimeter jika kutub positif multimeter dihubungkan dengan 

katoda dan jarum penunjuk bergerak menuju ke nol maka dioda tersebut 

dalam kondisi baik begitu pula sebaliknya jika kutub positif multimeter 

dihubungkan dengan katoda dan jarum penunjuk tidak bergerak maka 

dioda dalam keadaan rusak. 

b. Relay  

Relay bekerja karena pengaruh sistem kemagnetan pada 

kumparan. Medan magnet dalam kumparan yang akan menarik pelat besi 



yang ada diatas kumparan. Karena jangkat tersebut tertarik dengan 

pengungkit saklar, maka pada saat jangkar bekerja pengungkit saklar pun 

ikut bergerak. Pada relay input setiap saklar akan mengeluarkan dua 

output yaitu output kondisi NC dan kondisi NO. Dengan demikian pada 

saat relay tidak bekerja terminal output NC terhubung dengan terminal 

input dan terminal NO terbuka. Namun sebaliknya apa bila relay bekerja 

maka kondisi tersebut diatas akan berbalik keadaannya. Relay pada 

rangkaian snubber ini difungsikan sebagai peralatan yang 

menghubungkan atau memutuskan kontak sesuai dengan hasil trigger dari 

rangkaian kendali.   

 

D. Perbaikan Troubleshooting Sistem Elektronik Pada Mesin Bor Dengan 

Kontrol Elektro Pneumatik 

 Kerusakan pada rangkaian pengendali mesin bor ini membutuhkan 

penanganan yang tepat. Untuk mengetahui kerusakan, indikasi dan cara 

perbaikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 



Untuk melihat lebih jelas maka dapat dilihat pada diagram kontrol 

mesin bor dangan sistem kontrol elektro pneumatik, dengan melihat 

rangkaian ini kita juga dapat menganalisis kerja masing-masing bagian yang 

bekerja dalam rangkaian mesin bor dengan sistem elektro pneumatik. 

GERAKAN AKTUATOR : A+, B+, B-, A- 
MESIN BOR 

 
 

 

Gambar 3.6. Diagram A, B, B, A pada Rangkaian Kerja Mesin Bor dengan 
Sistem Kontrol Elektropneumatik 

VDC 12V 

0 

SO 

A B

Y1 



 Keterangan 

So  : Start mengaktifkan relay 1 (K1) 

S1  : Sensor control mengaktifkan relay 2 (K2) 

S2  : Sensor control mematikan relay 2 (K2) 

K1  : Relay 1 mengaktifkan solenoid 1 (Y1) 

K2  : Relay 2 mengaktifkan Selenoid 2 (Y2) 

Y1   : Selenoid 1 mengaktifkan aliran udara maju silinder   cekam 

Y2  : Selenoid 2 mengaktifkan aliran udara maju silinder bor 

Fk  : Flow control mengatur tekanan aliran udara 

Cara kerja: 

Ketika sistem kontrol diaktifkan dan apabila semua sensor terhubung 

dengan tepat maka tombol S0 (normally close) terhubung akibatnya arus ± 12 

Volt mengalir dan lampu tombol akhirnya menyala. Bersamaan dengan itu 

pula saluran 1 akan aktif akibatnya relay K1 juga aktif. Aktifnya relay K1 

mengakibatkan kumparan Y1 menjadi aktif. Aktifnya kumparan Y1 

mengakibatkan katup 5/2-way A1 bergeser ke kanan sehingga udara dari 

kompresor akan mengalir dari lubang katup 1 ke lubang katup 4 menuju 

silinder cekam sehingga silinder maju (A+). Silinder A (cekam) maju 

memutus (mengaktifkan) sensor S1 sehingga menyebabkan relay K2 aktif. 

Aktifnya relay K2 juga menghubungkan (mengaktifkan) sensor S2 sehingga 

menyebabkan kumparan Y2 juga aktif. Aktifnya kumparan Y2 meyebabkan 

katup B1 bergeser ke kanan sehingga udara dari kompresor akan mengalir dari 

lubang katup 1 ke lubang katup 4 menuju silinder B (bor) sebelah kiri melalui 

flow kontrol sebagai pengatur tekanan aliran udara sehingga silinder B (bor) 



maju/turun (B+). Silinder B (bor) maju/turun memutuskan sensor S2 

akibatnya relay K2 tidak aktif. Tidak aktifnya relay K2 menyebabkan 

kumparan Y2 juga tidak aktif sehingga P2 (return spring) pada katup B1 aktif 

akibatnya udara dari kompresor mengalir ke saluran 2 menuju silinder B (bor) 

sebelah kanan menekan silinder kembali ke sebelah kiri akibatnya silinder B 

(bor) bergerak ke atas (B-). Apabila tombol start (S0) off  maka relay K1 juga 

tidak aktif sehingga mengakibatkan kumparan Y1 juga tidak aktif. Akibatnya 

P1 (return spring)pada katup A1 aktif sehingga udara dari kompresor mengalir 

ke saluran 2 menuju silinder A (cekam) sebelah kanan menekan silinder A 

(cekam) kembali ke kiri sehingga silinder cekam kembali (A-). Pada cara 

kerja ini rangkaian kontrol harus selalu aktif dan sensor-sensor harus 

terhubung dengan tepat, apabila sensor tidak terhubung dengan tepat maka 

sistem tidak akan bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Troubleshooting Kendali Elektronik pada Mesin Bor dengan Kontrol 
Elektronika 

 
 

No.  Trouble Penyebab Cara Perbaikan / 
Pemeliharaan 

1. Trafo step down rusak 1. Diganti baru 
2. Dioda short 2. Diganti baru 
3. IC 7812 rusak 3. Diganti baru 
4. Kapasitor kering 4. Diganti baru 

1.  

Power 
Suplay 

1. Power suplay tidak 
mengeluarkan tegangan

5. Transistor 2N3055 short 5. Diganti baru 
1. LDR (Light Dependent 

Resistor) rusak 
1. Diganti baru 

2. LED (Light Emiter 
Diode) mati 

2. Diganti baru 

2.  

Sensor  

1. Sensor LDR (Light 
Dependent Resistor) 
tidak bekerja 

3. Tegangan drop 3. Cek Power 
Suplay 

1. Kurang sesuainya seting 
Variable Resistor 

1. Putar Variable 
Resistor 

1. LDR terlalu sensitif 
terhadap rangsang 
cahaya 2. LDR mendapat 

pencahayaan dari luar 
2. LDR diberi 

selungkup 
1. LED redup 1. Diganti baru 

3.  

Sensivitas 
Sensor  2. LDR tdak sensitif 

terhadap rangsang 
cahaya 2. LDR setengah mati 2. Diganti baru 

1. Relay tidak berfungsi 
(tidak bunyi klik) 

1. Relay rusak 1. Diganti baru 4.  
Relay  

2. Relay tidak mengontak 2. Trigger transistor 2. Diganti baru 
1. Dioda IN4001 mati 1. Diganti baru 5.  

Rangkaian 
Snubber  

1. Terjadi drop tegangan  
pada rangkaian 
snubber 2. Kapasitor kering 2. Diganti baru 

1. IC CA 3140 rusak 1. Diganti baru 

2. LDR rusak 2. Diganti baru 

6.  

IC 3140 

1. IC 3140 tidak 
mengeluarkan output 
tegangan 

3. Transistor BC108 mati 3. Diganti baru 

 
 

 



BAB IV 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan tugas akhir dengan judul “Troubleshooting Sistem 

Elektronik Pada Mesin Bor Dengan Kontrol Elektro Pneumatik” dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya prinsip kerja dari kendali mesin bor ini memanfatkan sensor 

cahaya yaitu LDR (Light Dependent Resistor) yang dihubungkan dengan 

rangkaian snubber apabila cahaya yang mengenai LDR terpotong oleh plat 

dan mata bor maka rangkaian akan mengaktifkan mesin bor untuk bergerak 

turun dan naik. 

2. Dalam usaha perbaikan kerusakan pada kendali mesin bor harus diperhatiak 

indikasi atau gejala yang ditimbulkan pada mesin bor karena setiap gejala 

mesin bor membutuhksn penanganan yang berbeda, hal ini dapat ditunjukkan 

pada tabel Troubleshooting Kendali Elektronik pada Mesin Bor dengan 

Kontrol Elektronika. 

3. Pada rangkaian kendali mesin bor ini terdapat 5 elemen penting yang harus 

diparhatikan dalam perbaikan yaitu : 

a. Power suplay 

b. Sensor  



c. Relay 

d. Rangkaian snubber  

e. IC CA 3140 

  

B. SARAN 

1. Dalam melakukan  troubleshooting diharapkan dipersiapkan terlebih dahulu 

peralatan seperti volt meter, ampere meter, ohm meter, solder dan lain – lain. 

2. Diharapkan pada saat terjadi gejala yang menunjukkan ketidak normalan 

kerja mesin bor perlu secepatnya dilakukan perbaikan. 

3.  Untuk mendapatkan suatu pengendali yang full otomatis dibutuhkan sarana 

penyimpan perintah – perintah seperti pemambahan parangkat mikro 

kontroler yang dilengkapi dengan sensor tekanan (Pressure Sensing). 
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