
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANG BANGUN SIMULATOR LIFT PENGIRIM 

BARANG DENGAN PNEUMATIK 

 

 

Skripsi 

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Elektro 

 

 

 

 

Oleh 

Awaluddin Adi Prasetyo NIM. 5301411045 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



ii 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini adalah benar-

benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Pendapat 

atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

 

Semarang, 5 Januari 2016 

 

 

Awaluddin Adi Prasetyo 

NIM. 5301411045 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Nama   : Awaluddin Adi Prasetyo 

NIM   : 5301411045 

Program Studi  : S-1 Pendidikan Teknik Elektro 

Judul Skripsi  : RANCANG BANGUN SIMULATOR LIFT PENGIRIM 

   BARANG DENGAN PNEUMATIK 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan  ke sidang  panitia 

ujian skripsi Program Studi S-1 Pendidikan Teknik Elektro FT. UNNES 

 

 

 



iv 

 

  



v 

 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Motto 

 Allah selalu memberi apa yang manusia butuhkan bukan apa yang 

manusia inginkan 

 Lain tempat lain cerita, manusia yang baik ialah manusia yang bisa 
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ABSTRAK 

Awaluddin Adi Prasetyo. 2015. Rancang Bangun Simulator Lift Pengirim Barang 

Dengan Pneumatik. Pembimbing Henry Ananta. Program Studi S-1 Pendidikan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

 

Pengiriman barang dalam dunia industri khususnya pada saat proses 

penyimpanan barang pada gudang yang terletak di lantai atas menjadi suatu 

permasalahan apabila prosesnya masih menggunakan proses manual dan hanya 

menggunakan troli barang sebagai pengangkutnya, tentunya hal tersebut membuat 

proses pengiriman barang kurang efisien karena memakan banyak waktu dan 

tenaga. Seperti masalah yang penulis temukan pada sebuah Industri yang 

mengangkat barang keperluan pabrik untuk disimpan pada gudang yang terletak 

satu lantai diatasnya setinggi 4meter dan mengankat berat benda kurang lebih 

25kg per kardus. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menciptakan suatu alat 

yang bisa membantu dalam proses pengiriman barang yang bekerja secara 

otomatis dengan menggunakan relay sebagai kontrol dan pneumatik sebagai 

penggerak namun dalam bentuk simulator. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan 

(research and development). Penelitian laboratorium difokuskan pada penelitian 

kerja Simulator. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  unjuk  kerja  Simulator 

mampu untuk  melakukan  tugasnya  sesuai dengan desain kerja. Penelitian tahap 

uji kelayakan merupakan penelitian  dengan melibatkan 2 pakar/ahli yang sudah 

berkompeten dalam bidangnya. Ahli mengisi angket yang berisi pernyataan 

beberapa aspek kelayakan simulator lift. 

Penilaian tingkat kelayakan Simulator lift dibagi dalam beberapa aspek. 

Aspek desain dan unjuk kerja memperoleh hasil skor 84.37%.  Aspek kemudahan 

pengoperasian mendapat kan hasil skor 90.62%. Aspek manfaat mendapatkan 

hasil skor 78.12%. 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : rancang bangun, simulator, lift pengirim barang, pneumatik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan lajunya perkembangan penelitian teknologi di 

bidang industri menuntut adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas 

produksi. Setiap proses produksi harus memenuhi indikator-indikator yang 

ditentukan seperti  kecepatan, ketepatan, serta kepresisian produksi. Untuk 

memenuhi persyaratan tersebut dapat diciptakan teknologi yang dapat 

berfungsi sebagai layaknya buruh atau pekerja manusia. Oleh sebab itu, di 

ciptakanlah suatu sistem kontrol otomasi yang berfungsi untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. 

Berdasarkan hasil observasi di PT MITRA SURYA 

SOLUSINDO pada bulan Febuari 2014, penulis menemukan rangkaian 

proses produksi yang penulis anggap sebagai masalah yaitu pengiriman 

barang dari akhir konveyor dikirim ke gudang penyimpanan yang terletak 

di lantai atas setinggi 4meter dan benda seberat kurang lebih 25kg masih 

dilakukan secara manual, sistem pengiriman tersebut menggunakan troli 

barang dan  manusia sebagai subyek yang melakukan prosesnya sehingga 

pengiriman barang tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama serta 

banyak tenaga yang dibutuhkan, hal tersebut dirasa masih kurang efisien. 

Penulis beranggapan bahwa penggunaan lift lebih efisien. 
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Lift adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengangkut 

orang atau barang secara vertikal dengan menggunakan seperangkat alat 

mekanik baik disertai alat otomatis ataupun manual. Lift bekerja dengan 

bantuan relay atau kontaktor magnetik. Sistem pengendali lift memang 

berperan sangat penting dalam menentukan berfungsi atau tidaknya kerja 

lift.  

Pada umumnya lift menggunakan motor sebagai penggeraknya, 

namun penulis akan menggantikannya dengan sistem pneumatik. 

Pemilihan penggunaan pneumatik sebagai sistem dalam proses otomasi, 

karena fluida pneumatik mempunyai beberapa keunggulan, antara lain:  

a. Mudah memperoleh udara bertekanan  

b. Bersih dari kotoran zat kimia yang merusak peralatan.  

c. Mudah untuk disalurkan.  

d. Aman dari bahaya ledakan dan hubungan pendek.  

e. Tidak peka terhadap perubahan suhu 

Sistem pneumatik biasanya dipergunakan untuk keperluan 

antara lain menggeser benda kerja, memposisikan benda kerja, 

mengarahkan aliran barang ke berbagai arah. Penggunaan secara nyata 

pada industri antara lain untuk keperluan membungkus (verpacken), 

mengisi barang, mengatur distribusi barang, membuka dan menutup pintu, 

transportasi barang, memutar benda kerja, menumpuk atau menyusun 

barang, menahan dan menekan benda kerja. Melalui gerakan rotasi, 

pneumatik dapat digunakan untuk, mengebor, memutar mengencangkan 
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dan mengendorkan mur atau baut, memotong, membentuk profil plat, 

menguji, proses finishing (gerinda, pasah, dll.). 

Dari latar belakang itulah maka diambil judul “RANCANG 

BANGUN SIMULATOR LIFT PENGIRIM BARANG DENGAN 

PNEUMATIK” dengan harapan mampu menciptakan sistem pengiriman 

barang yang lebih efisien dan bermanfaat. 

1.2 Identifikasi Masalahan 

Identifikasi masalah dari judul Rancang Bangun Simulator Lift 

Pengirim Barang Dengan Pneumatik adalah : Sistem pengiriman barang 

dari akhir konveyor menuju gudang penyimpanan yang terletak di lantai 

atas yang masih dilakukan secara manual, sehingga penulis terdorong 

untuk membuat sebuah alat pemindah barang yang lebih efisien dan tidak 

membutuhkan banyak tenaga manusia. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan lebih terfokus, maka dilakukan pembatasan 

permasalahan diantaranya adalah : 

1. Rancang bangun simulator ini hanya menggunakan sistem pneumatik 

sebagai penggerak. 

2. Rancang bangun simulator lift ini dirancang hanya untuk melayani 

pengiriman barang dari akhir konveyor menuju gudang penyimpanan 

yang terletak  satu lantai diatasnya. 

3. Penelitian ini dianggap selesai apabila simulator sudah dinilai layak dan 

dapat bekerja sesuain dengan rancangan serta tanpa ada produksi masal. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana merencanakan, mendesain dan merangkai sistem pneumatik 

untuk contoh aplikasi lift pengirim barang?  

b. Bagaimana cara kerja sistem pneumatik pada simulator lift pengirim 

barang tersebut?  

1.5 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan yang ingin dicapai adalah : 

1. Menghasilkan sebuah Rancang Bangun sistem kontrol berupa Simulator 

alat pengirim barang secara otomatis dengan sistem Pneumatik.  

2. Mampu memberikan gambaran cara kerja sistem pneumatik secara 

sederhana dalam pembelajaran sistem kendali. 

1.6 Manfaat Perancangan 

Jika tujuan pembuatan ini mencapai hasil yang positif, maka 

manfaat yang akan diperoleh antara lain sebagai berikut:  

1. Menciptakan peradaban masyarakat modern yang selalu mengikuti 

perkembangan teknologi. 

2. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

3. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa atau umum untuk mengadakan 

pengembangan dan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu masing-

masing. 
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4. Hasil rancang bangun dapat digunakan dalam dunia industri sehingga 

dapat membantu kerja manusia untuk tidak mengeluarkan banyak 

waktu dan energi. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda tentang penelitian 

ini, diberikan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut. 

1. Rancang Bangun 

Rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisis 

ke dalam bentuk perangkat lunak, kemudian menciptakan sistem 

tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. 

2. Alat 

Alat merupakan benda yang di gunakan untuk mengerjakan sesuatu 

yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. 

3. Lift Barang 

Lift barang adalah alat angkat dan angkut yang di khususkan untuk 

transportasi barang. Penumpang(manusia) di larang menaiki lift ini. 

Jenis lift ini banyak di gunakan di dunia industri. Lift jenis ini 

memiliki ukuran kabin yang lebih luas untuk media angkut barang.  

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terdiri atas lima bab yang secara garis 

besar dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini memuat tentang latar belakang dari penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan. 

2. Bab 2 Landasan Teori Penelitian 

Bab ini membahas tentang sistem pneumatik, klasifikasi komponen 

pneumatik, dan dasar teori komponen pneumatik yang dipergunakan 

dalam pembuatan rancang bangun sistem lift pneumatik pengirim 

barang. 

3. Bab 3 Metode Penelitian  

Bab ini membahas tentang perhitungan pada perencanaan desain alat 

pengirim barang, desain simulator pneumatik, alat dan bahan yang 

dibutuhkan, proses pembuatan , pengoperasian dan pengujian alat. 

4. Bab 4 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini dijelaskan hasil proses pengujian dari sistem lift pengirim 

barang, diskripsi kerja dan prosedur pengoperasian alat dan evaluasi data 

hasil perhitungan desain alat. 

5. Bab 5 Penutup berisi Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis dan saran yang mendukung 

penelitian agar memberikan hasil yang lebih baik lagi untuk 

pengembangannya serta berisi keinginan penulis menyampaikan suatu 

gagasan yang belum dicapai dalam tujuan penelitian demi perbaikan. 

Bagian akhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Kontrol 

2.1.1 Pengertian Sistem Kontrol 

Sistem kontrol (control system) merupakan suatu kumpulan 

cara atau metode yang dipelajari dari kebiasaan-kebiasaan manusia 

dalam bekerja, dimana manusia membutuhkan suatu pengamatan 

kualitas dari apa yang telah mereka kerjakan sehingga memiliki 

karakteristik sesuai dengan yang diharapkan pada mulanya. 

Perkembangan teknologi menyebabkan manusia selalu terus belajar 

untuk mengembangkan dan mengoperasikan pekerjaan-pekerjaan 

kontrol yang semula dilakukan oleh manusia menjadi serba otomatis. 

Dalam aplikasinya, sistem kontrol memegang peranan 

penting dalam teknologi. Sebagai contoh, otomatisasi industri dapat 

menekan biaya produksi, mempertinggi kualitas, dan dapat 

menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin yang membosankan. 

Sehingga dengan demikian akan meningkatkan kinerja suatu sistem 

secara keseluruhan, dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi 

manusia yang menerapkannya. 

2.1.2 Sasaran Sistem Kontrol 

Dalam aplikasinya, suatu sistem kontrol memiliki 

tujuan/sasaran tertentu. Sasaran sistem kontrol adalah untuk 
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mengatur keluaran (output) dalam suatu sikap / kondisi / keadaan 

yang telah ditetapkan oleh masukan (input) melalui elemen sistem 

kontrol. 

 

Gambar 2.1. Diagram Umum Sistem Kontrol 

 

Dengan adanya sasaran ini, maka kualitas keluaran yang 

dihasilkan tergantung dari proses yang dilakukan dalam sistem 

kontrol ini. 

2.1.3 Bagian-bagian Sistem Kontrol 

Berikut merupakan skema kerja dan bagian-bagian sistem 

kontrol secara umum. 

 

Gambar 2.2 Sistem Kontrol secara Lengkap 
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1. Sistem (system) adalah kombinasi dari komponen-komponen yang 

bekerja bersama-sama membentuk suatu obyek tertentu. 

2. Variabel terkontrol (controlled variable) adalah suatu besaran 

(quantity) atau kondisi (condition) yang terukur dan terkontrol. 

Pada keadaan normal merupakan keluaran dari sistem.  

3. Variabel termanipulasi (manipulated variable) adalah suatu besaran 

atau kondisi yang divariasi oleh kontroler sehingga mempengaruhi 

nilai dari variabel terkontrol. 

4. Kontrol (control) – mengatur, artinya mengukur nilai dari variabel 

terkontrol dari sistem dan mengaplikasikan variabel termanipulasi 

pada sistem untuk mengoreksi atau mengurangi deviasi yang 

terjadi terhadap nilai keluaran yang dituju.  

5. Plant (plant) adalah sesuatu obyek fisik yang dikontrol. 

6. Proses (process) adalah suatu operasi yang dikontrol.  

7. Gangguan (disturbance) adalah sinyal yang mempengaruhi 

terhadap nilai keluaran sistem. 

8. Kontrol umpan balik (feedback control) adalah operasi untuk 

mengurangi perbedaan antara keluaran sistem dengan referensi 

masukan. 

9. Kontroler (controller) adalah suatu alat atau cara untuk modifikasi 

sehingga karakteristik sistem dinamik (dynamic system) yang 

dihasilkan sesuai dengan yang kita kehendaki. 
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10. Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur keluaran 

sistem dan menyetarakannya dengan sinyal masukan sehingga bisa 

dilakukan suatu operasi hitung antara keluaran dan masukan. 

11. Aksi kontrol (control action) adalah besaran atau nilai yang 

dihasilkan oleh perhitungan kontroler untuk diberikan pada plant 

(pada kondisi normal merupakan variabel termanipulasi). 

12. Aktuator (actuator) adalah suatu peralatan atau kumpulan 

komponen yang menggerakkan plant.  

2.1.4 Sistem Kontrol Loop Terbuka dan Sistem Kontrol Loop 

Tertutup 

a. Sistem Kontrol Loop Terbuka (Open-Loop Control System)  

Suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik 

dimana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi 

kontrol disebut Sistem Kontrol Loop Terbuka (Open-Loop 

Control System). 

Contoh dari sistem loop terbuka adalah operasi mesin 

cuci. Penggilingan pakaian, pemberian sabun, dan pengeringan 

yang bekerja sebagai operasi mesin cuci tidak akan berubah 

(hanya sesuai dengan yang diinginkan seperti semula) walaupun 

tingkat kebersihan pakaian (sebagai keluaran sistem) kurang 

baik akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan tidak 

diprediksikan sebelumnya. Secara umum, sistem kontrol loop 

terbuka diberikan oleh Gambar 2.3 
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Gambar 2.3. Sistem Kontrol Loop Terbuka 

b. Sistem Kontrol Loop Tertutup (Closed-Loop Control 

System) 

Sistem kontrol loop tertutup adalah identik dengan 

sistem kontrol umpan balik, dimana nilai dari keluaran akan ikut 

mempengaruhi pada aksi kontrolnya. 

Contoh dari sistem ini banyak sekali, salah satu 

contohnya adalah operasi pendinginan udara (AC). Masukan 

dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. 

Keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi 

suhu ruangan sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama 

dengan suhu yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik 

berupa derajatsuhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin, 

maka akan didapatkan kesalahan (error) dari derajat suhu aktual 

dengan derajat suhu yang diinginkan. 

Adanya kesalahan ini membuat kontroler berusaha 

memperbaikinya sehingga didapatkan kesalahan yang semakin 

lama semakin mengecil. 
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Gambar 2.4. Sistem Kontrol Loop Tertutup 

Dibandingkan dengan sistem kontrol loop terbuka, 

sistem kontrol loop tertutup memang lebih rumit, mahal, dan 

sulit dalam desain. Akan tetapi tingkat kestabilannya yang 

relatif konstan dan tingkat kesalahannya yang kecil bila terdapat 

gangguan dari luar, membuat sistem kontrol ini lebih banyak 

menjadi pilihan para perancang sistem kontrol. 

2.2 Pneumatik 

2.2.1 Pengertian Pneumatik 

Pneumatik berasal dari bahasa Yunani “Pneuma” yang berarti 

tiupan atau angin. Definisi pneumatik adalah salah satu cabang ilmu 

fisika yang mempelajari fenomena udara yang dimampatkan 

sehingga tekanan yang terjadi akan menghasilkan gaya sebagai 

penyebab gerak atau aktuasi pada aktuator, (Totok Heru, 2011 : 3). 

2.2.2 Cara Kerja Pneumatik 

Sistem kerja komponen pneumatik menyerupai sistem kerja 

dari kontrol listrik. Adapun sistem kontrol listrik berasal dari 

tegangan listrik yang diperloeh dari jala-jala PLN (380 Volt untuk 3 

phase dan 220 Volt untuk 1 phase) atau dari catu daya (24 Volt DC, 
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12 Volt DC dll), maka untuk sistem pneumatik menggunakan udara 

bertekanan (compressed air) sebagai sumber energi, (Hanif Said, 

2012 : 33). Udara bertekanan ini dihasilkan oleh alat yang bernama 

Air Compressor. 

Penggunaan sistem peneumatik sebagai sistem otomasi 

banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi 

penyusunan, pencengkraman, pencetakan, pengaturan arah benda, 

pemindahan (transfer), penyortiran sampai proses pengepakan 

barang. 

2.2.3 Karakteristik Udara Kempa 

Udara dipermukaan bumi ini terdiri atas campuran dari 

bermacam-macam gas.Komposisi dari macam-macam gas tersebut 

adalah sebagai berikut : 78 % vol. gas 21% vol. nitrogen, dan 1 % 

gas lainnya seperti carbondioksida, argon, helium, krypton, neon dan 

xenon. Dalam sistem pneumatik udara difungsikan sebagai media 

transfer dan sebagai penyimpan tenaga (daya) yaitu dengan cara 

dikempa atau dimampatkan, (Wirawan dan Pramono, 2004 : 458). 

Udara termasuk golongan zat fluida karena sifatnya yang selalu 

mengalir dan bersifat compressible (dapat dikempa).  

Sifat-sifat udara senantiasa mengikuti hukum-hukum gas. 

Karakteristik udara dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah 

2. Volume udara tidak tetap 
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3. Udara dapat dikempa (dipadatkan) 

4.  Berat jenis udara 1,3 kg/m³, 

5. Udara tidak berwarna 

2.2.4 Komponen Pneumatik 

Beberapa komponen yang terdapat pada sistem pneumatik, 

(Hanif Said, 2012 : 39), meliputi : 

1. Catu Daya 

Pasokan energi biasanya didapat dari kompresor, tangki 

udara, pemisah air dan oil, pengatur tekanan, dan peralatan 

lainnya. 

a. Kompresor 

Kompresor digunakan untuk menghisap udara di 

atmosfer dan memampatkan serta menyimpannya dalam 

tangki penampungan hingga tekanan tertentu. 

 

Gambar 2.5. Simbol Kompresor 

b. Tangki Udara 

Tangki udara bertekanan berfungsi untuk menstabilkan 

pemakaian udara bertekanan yang dihasilkan oleh 

kompresor. Tangki ini juga berfungsi sebagai cadangan 
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suplai udara darurat ke sistem apabila kompresor 

mengalami kegagalan. 

 

 

 

( a )   ( b ) 

Gambar 2.6. ( a ) Simbol Tangki Udara, ( b ) Tangki Udara 

c. Oil dan Water Trap 

Oil dan Water Trap dalam sistem pneumatik berfungsi 

sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masukn dari 

kompresor. Jumlah prosentase air dalam udara yang masuk 

ke dalam sistem penumatik tergolong sangat kecil, namun 

dapat menjadi penyebab serius untuk tidak berfungsinya 

sistem. 

d. Air Filter 

Air filter merupakan penyaring udara yang dikompresi 

untuk memisahkan udara dari kemungkinan adanya debu 

dan kotoran yang terdapat dalam udara setelah melewati 

unit Oil dan Water Trap serta unit Dehydrator 

e. Air Regulator 

Air regulator digunakan sebagai pengatur kekuatan 

tekanan udara sesuai batas yang diinginkan dari catu daya 
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sistem pneumatik sebelum masuk ke sistem kontrol. air 

regulator biasanya dilengkapi dengan sebuah pengukur 

tegangan yang menunjukkan besarnya tekanan udara yang 

mengalir menuju sistem.  

 

 

          ( a )     ( b ) 

Gambar 2.7 ( a ) Simbol Air Service Unit, ( b ) FRL 

2. Elemen Masukan / Kontrol 

Pada sistem kontrol terdapat komponen saklar yang 

berfungsi sebagai media kontrol alat listrik, sedangkan pada 

pneumatik dikenal dengan istilah katup (valve), (Hanif Said, 

2012 : 43). 

Katup pneumatik merupakan perlengkapan kontrol atau 

pengatur, baik untuk memulai (start), berhenti (stop), 

mengarahkan aliran, atau mengatur tekanan udara dari catu  

daya menuju beban atau elemen kerja. 

Adapun simbol-simbol katup pneumatik secara 

internasional mengikuti standart CETOP (Comite Europeen des 

Transmissions Oleohydrau–liques et Penumatiques) dan 

ISO/R1219 -1970. 
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Beberapa jenis katup yang terdapat pada sistem pneumatik, 

diantaranya : 

a. Katup Kontrol Arah  

Katup kontrol arah (Directional Way Valve) merupakan 

komponen kontrol pneumatik berupa katup yang terdiri dari 

beberapa lubang saluran udara yang berfungsi untuk 

melewatkan, memblokir, dan mengarahkan aliran udara 

bertekanan. 

Adapun untuk penggolongan katup jenis ini dapat 

dibedakan berdasarkan penandaan angka yaitu sebagai 

berikut : 

 Katup 2/2 way 

Katup 2/2 way mempunyai 2 lubang aliran udara 

dan dua perubahan posisi kerja. 

 

Gambar 2.8 Katup 2/4 way 

Pada posisi kerja awal, udara bertekanan dari catu 

daya tidak akan mengalir dari P ke A (di blokir). Jika 

katup mendapatkan sinyal kontrol di sisi kiri maka 
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kerjanya akan berubah ke kotak sebelah kiri dan udara 

bertekanan akan mengalir P ke A. 

 Katup 3/2 way 

Katup 3/2 way mempunyai 3 lubang aliran udara 

dan 2 perubahan posisi kerja. 

 

Gambar 2.9 Katup 3/2 way 

Pada posisi awal, udara bertekanan dari beban akan 

dibuang dari A ke R sedangkan udara bertekanan dari 

catu daya tetap diposisi P. 

Jika katup mendapatkan sinyal kontrol disisi kiri 

maka kerja akan berubah ke kotak sebelah kiri dan 

udara bertekanan dari catu daya akan mengalir dari P-

A. 

 Katup 5/2 way 

Katup 5/2 way mempunyai 5 lubang aliran udara 

dan 2 perubahan posisi kerja. 

 



19 

 

 
 

 

Gambar 2.10 Katup 5/2 way 

Pada posisi kerja awal., udara bertekanan dari catu 

daya akan mengalir dari P ke B, sedangkan udara 

bertekanan dari beban akan dibuang dari A ke R. 

Jika katup mendapatkan sinyal kontrol di sisi kiri 

maka posisi kerja akan berubah ke kotak sebelah kiri 

dan udara bertekanan dari catu daya akan mengalir dari 

P ke A, sedangkan udara dari beban akan di buang dari 

B ke S. 

 Katup 5/3 way 

Katup 5/3 way mempunyai 5 lubang aliran udara 

dan 3 perubahan posisi kerja. 

 

Gambar 2.11 Katup 5/3 way 

Pada posisi kerja awal, udara bertekanan dari catu 

daya tidak akan mengalir dari P ke A atau B (di blokir). 
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Jika katup mendapatkan sinyal kontrol disisi kiri 

maka posisi kerja akan berubah ke kotak sebelah kiri 

dan udara bertekanan dari catudaya akan mengalir dari 

P ke A, sedangkan udara bertekanan dari beban akan di 

buang dari B ke S. 

Jika katup mendapatkan sinyal kontrol disisi kanan 

maka posisi kerja akan berubah ke kotak sebelah kanan 

dan udara bertekanan dari catu daya akan mengalir dari 

P ke B, sedangkan udara bertekanan dari beban akan 

dibuang dari A ke R 

b. Penggerak Katup Kontrol Arah 

Penggerak katup kontrol arah berfungsi sebagai mengatur 

perubahan posisi kerja pada katup kontrol arah.. 

Tabel 2.1  Penggerak Kontrol arah 

Jenis pengaktifan Keterangan 

Mekanik  

 
Operasi tombol 

 
Tombol 

 
Operasi tuas 

 
Pedal kaki 

 
Pegas kembali 
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Operasi rol 

 
Operasi rol satu arah 

Pneumatik  

 

Pengaktifan langsung 

pneumatik 

 

Pengaktifan tidak 

langsung pneumatik 

(pilot/pemandu) 

Listrik  

 

Operasi dengan solenoid 

tunggal 

 

Operasi dengan solenoid 

ganda 

Kombinasi  

 

Solenoid ganda dan 

operasi pilot manual 

 

Terdapat beberapa tipe dari penggerak katup kontrol arah yaitu 

dengan penggerak manual, mekanik, dan elektrik. 

Pada sistem elektropneumatik menggunakan penggerak katup 

kontrol arah tipe solenoid sehingga sistem katup ini dinamakan 

Selenoid Valve. 
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c. Katup Searah 

Katup searah (Non-Return Valve) merupakan kom-ponen kontrol 

pneumatik yang berfungsi untuk melewatkan alirah udara bertekanan 

ke satu arah dan menutup aliran kea rah sebaliknya. Jenis katup 

searah yang paling sering digunakan adalah tipe Check Valve. 

 

 

( a )    ( b ) 

Gambar 2.12 ( a ) Simbol Katup Searah, ( b ) Katup Penyearah 

d. Katup Pengontrol Aliran 

Katup pengontrol aliran (Flow Control Valve) merupakan 

komponen kontrol pneumatik yang berfungsi sebagai pengatur dan 

pengendali aliran udara bertekanan khususnya udara yang harus 

masuk ke dalam dan keluar dari silinder pneumatik. 

 

 

 

( a )     ( b ) 

Gambar 2.13.( a ) Simbol Katup Pengontrol Aliran 1 Arah, ( b ) 

Katup Pengontrol Aliran 1 Arah 
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Katup ini terdiri dari 2 tipe, yaitu Katup Pengontrol Aliran Dua 

Arah (Bi-Directional Flow Control Valve) atau biasa disebut katup 

cekik dan Katup Pengontrol Aliran Satu Arah (One Way Flow 

Control Valve). 

e. Katup Pengontrol Tekanan 

Katup pengontrol tekanan (Pressure Control Valve) merupakan 

komponen kontrol pneumatik yang berfungsi untuk mencegah 

terlampauinya tekanan maksimal yang ditolerir dalam sistem. Katup 

ini juga akan menjaga tekanan keluaran yang stabil, walaupun 

tekanan masukan berubah-ubah, dengan syarat tekanan masukan 

harus lebih besar atau minimal sama dengan tekanan keluaran yang 

diinginkan. 

 

  

( a )     ( b ) 

Gambar 2.14.( a ) Simbol Katup Pengontrol Tekanan, ( b ) Katup 

Pengontrol Tekanan 

f. Vacuum Ejector dan Vacum Generator 

Vacuum ejector merupakan katup pneumatik khusunya dimana 

saat lubang udara masukan (P) diberi udara bertekanan maka lubang 



24 

 

 
 

udara keluaran (A) akan menghasilkan udara vakum. Vacuum 

Ejector ini berfungsi untuk menghisap benda kerja 

Pada sistem elektropneumatik, vacuum ejector biasanya 

dirangkai dengan katup kontrol solenoid menjadi satu kesatuan. Alat 

ini dinamakan Vacuum Generator. 

3. Elemen Kerja 

Elemen kerja atau actuator adalah bagian akhir dari sistem 

pneumatik yang berfungsi untuk mengubah energi suplai angin 

bertekanan menjadi energi kerja (Hanif Said, 2012 : 54). Aktuator 

terbagi menjadi 2 tipe, yaitu Aktuator Gerak Lurus (Silinder) dan 

Aktuator Gerak Memutar (Motor Pneumatik). 

Terdapat beberapa macam actuator, diantaranya adalah: 

a. Silinder Kerja Tunggal 

Silinder kerja tunggal adalah actuator yang digerakkan oleh 

udara bertekanan pada satu sisi saja sehingga menghasilkan kerja 

satu arah. Untuk gerak balik digunakan tenaga yang didapat dari 

pegas yang telah terpasang didalam silinder tersebut sehingga besar 

kecepatannya tergantung dari pegas yang dipakai. 
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( a )     ( b ) 

Gambar 2.15 ( a ) Simbol Silinder Kerja Tunggal, ( b ) Silinder Kerja 

Tunggal 

b. Silinder Kerja Ganda 

Silinder kerja ganda ini digunakan apabila torak diperlukan untuk 

melakukan kerja bukan hanya pada gerakan maju, tetapi juga pada 

gerakan mundur. Pada silinder ini dapat dikontrol pada kedua 

sisinya. 

 

 

( a )     ( b ) 

Gamba r 2.16( a ) Simbol Silinder Kerja Ganda, ( b ) Silinder Kerja 

Ganda 

c. Silinder Geser 

Silinder geser memiliki konstruksi yang berbeda dengan silinder 

biasa. Silinder ini tidak memiliki batang yang bergerak maju atau 

mundur, melainkan rel yang bergerak atau bergerser.  
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( a )    ( b ) 

Gambar 2.17. ( a ) Simbol Silinder Geser, ( b ) Silinder Geser 

d. Penjepit 

Penjepit atau Clamp ini berfungsi untuk menjepit komponen. Jika 

mendapatkan suplai udara bertekanan, penjepit ini akan menjepit 

komponen. 

 

Gambar 2.18 Simbol Penjepit/Clamp 

e. Motor pneumatik 

Motor pneumatic ini bekerja dengan menggunakan udara 

bertekanan yang diperoleh dari sumber energi, sehingga lebih aman 

jika dibandingkan dengan motor listrik yang menggunakan energi 

listrik. Terdapat 2 macam tipe dari motor pneumatik, yaitu motor 

pneumatik full yang dapat berputar 360 dan motor semirotary yang 

hanya mampu berputar 90. 

 

Gambar 2.19 Simbol Motor Pneumatik 
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4. Komponen Pendukung 

Selain komponen utama dari pneumatik, juga terdapat beberapa 

komponen pendukung, (Hanif Said, 2012 :59) diantaranya : 

a. Selang 

Media penghantar energi pada sistem pneumatik adalah selang. 

Berbeda dengan sistem kontrol listrik yang menggunakan kabel 

sebagai media penghantar arus. Selang mempunyai sifat elastis atau 

lentur sehingga memungkinkan selang mudah diatur maupun 

ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 2.20.  Selang Udara 

b. Sambungan / Fitting 

Fitting merupakan komponen pendukung dalam sistem 

pneumatik yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen 

pneumatik dengan selang atau sebagai sambungan antar selang. 

Gambar di bawah ini menunjukkkan beberapa macam bentuk 

dari fitting tersebut. 



28 

 

 
 

 

Gambar 2.21 Sambungan/Fitting 

c. Silencer 

Silencer merupakan komponen pendukung dalam sistem 

pneumatik yag berfungsi untuk meredam suara bising data ada 

tekanan udara keluaran yang dibuang ke terminal R atau S. 

 

( a )     ( b ) 

Gambar 2.22. (a) Simbol Silincer, (b) Silincer 

d. Reed Switch 

Reed Switch merupakan saklar yang bekerja berdasarkan cincin 

magnet yang terdapat pada pangkal tuas silinder. Apabila ujung tuas 

silinder bergerak dan sejajar dengan reed switch maka kontak switch 

tersebut akan bekerja. 
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Gambar 2.23. Reed Switch 

e. Pressure Switch 

Pressure switch adalah saklar yang bekerja apabila terdapat aliran 

udara bertekanan dengan tekanan tertentu yang melewatinya. 

Pressure switch berfungsi sebagai pemutus aliran udara bertekanan 

dari kompresor apabila udara sudah melebihi batas yang diinginkan. 

 

Gambar 2.24 Pressure Switch 

f. Vacuum Switch 

Vacuum Switch merupakan saklar yang memanfaatkan udara 

vacuum pada katub sebagai media pendeteksi adanya perubahan. 

 

Gambar 2.25 Vacuum Switch  
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g. Vacuum Pad 

Vacuum Pad merupakan perlengkapan sistem pneumatik yang 

berfungsi untuk menghhisap benda di bawahnya apabila terdapat 

aliran udara vacuum yang melewatinya. 

 

Gambar 2.26 Vacuum Pad 

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Pneumatik 

Penggunaan pneumatic dalam proses produksi memiliki kelebihan 

bila dibandingksn media kerja lain, (Hanif Said, 2012:33) antara lain: 

1. Ketersediaan bahan baku yang berupa udara, dimana udara 

praktis terdapat dimana-mana dalam jumlah yang tidak terbatas. 

2. Penyaluran bahan baku mudah, sangat mudah disalurkan melalui 

pipa sampai jarak jauh. 

3. Penyimpanan bahan baku sangat mudah, karena udara 

bertekanan dari kompresor dapat disimpan dalam tabung 

sehingga kompresor tidak perlu bekerja terus-menerus. 

4. Tahan terhadap temperatur, dimana udara bertekanan relative 

tidak peka terhadap perubahan temperatur. 

5. Bersih, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. 
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6. Dapat digunakan untuk kecepatan kerja tinggi, sebab udara 

bertekanan merupakan media yang cepat sehingga kecepatan 

kerja yang tinggi dapat dicapai. 

7. Aman dari sengatan arus listrik. 

8. Tidak ada resiko terbakar. 

Di samping memiliki banyak kelebihan, instalasi pneumatik juga memiliki 

kekurangan, antara lain : 

1. Pengadaan udara bertekanan harus bersih dari partikel debu dan 

kondensasi untuk mencegah keausan komponen pneumatik. 

2. Udara buangan dapat menimbulkan suara yang sangat bising, kecuali 

diatasi dengan peredam suara atau silencer yang dipasang pada saluran 

pembuangan. 

3. Mudah terjadi kebocoran, salah satu sifat udara bertekanan adalah 

ingin selalu menempati ruang yang kosong dan tekanan udara susah 

dipertahankan dalam waktu bekerja. Oleh karena itu diperlukan seal 

agar udara tidak bocor. Kebocoran seal dapat menimbulkan kerugian 

energi. Peralatan pneumatik harus dilengkapi dengan peralatan 

kekedapan udara agar kebocoran pada sistim udara bertekanan dapat 

ditekan seminimal mungkin. 

2.3 Relay 

Relay atau biasa disebut sebagai EMR (electromechanical relay) 

merupakan saklar magnetis. Relai merupakan alat yang dioperasikan dengan 

listrik dan secara mekanis mengontrol penghubungan rangkaian listrik. Relai 
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bermanfaat untuk kontrol jarak jauh dan untuk pengontrolan alat tegangan 

dan arus tinggi dengan sinyal kontrol tegangan dan arus rendah. Relai 

bekerja berdasarkan pembentukan elektromagnet yang menggerakkan 

elektromekanis penghubung dari dua atau lebih titik penghubung (konektor) 

rangkaian sehingga dapat menghasilkan kondisi kontak on atau kontak off 

atau kombinasi dari keduanya. Relai mempunyai variasi aplikasi yang luas 

baik pada rangkaian kontrol listrik maupun elektronik, misalnya dapat 

digunakan pada kontrol dari keran untuk mengatur liquid (cairan) dan 

digunakan pada kontrol mesin yang berurutan. Relai berisi kontak diam dan 

kontak bergerak. Kontak yang bergerak dipasangkan pada plunger,  kontak 

disebut sebagai kontak NO dan kontak NC. Apabila kumparan diberi tenaga 

listrik, terjadi medan elektromagnetis, yang pada gilirannya menyebabkan 

plunger bergerak pada kumparan menutup kontak NO dan membuka kontak 

NC. Jarak gerak plunger biasanya pendek sekitar  0,25  inch atau bahkan 

kurang. 

 

Gambar 2.27 Bentuk Fisik Relay. 

2.4 Miniatur Circuit Breaker (MCB) 

Pemutus tenaga dalam kapasitas kecil dinamakan Miniatur Circuit 

Breaker (MCB). Pemutus tenaga ada yang digunakan untuk aliran listrik 
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satu phase dan ada yang digunakan untuk 3 phase. Untuk 3 phase terdiri dari 

tiga buah pemutus tenaga 1 phase yang disusun menjadi satu kesatuan. 

Pemutus tenaga mempunyai posisi saat menghubungkan maka antara 

terminal masukan dan keluaran MCB akan kontak. Pada posisi saat ini MCB 

pada kedudukan 1 (ON), dan ada gangguan MCB dengan sendirinya akan 

melepas rangkaian secara otomatis kedudukannya saklarnya 0 (OFF) atau 

tidak tersambung. Contoh MCB bisa dilihat pada Gambar 2.28. 

 

Gambar 2.28. Miniatur Circuit Breaker (MCB) 

2.5 Limit Switch 

Limit switch adalah indikator mekanik yang digunakan untuk 

membatasi kerja dari suatu alat yang sedang beroperasi. Prinsip kerja dari 

sensor ini adalah saat saklar dalam kondisi tertutup (belum ditekan) keluaran 

rangkaian terhubung langsung dengan ground  dan akan diproses oleh PC 

dalam logika rendah. Saat saklar tertekanakan membuat saklar terbuka dan 

keluaran rangkaian mendekati +5V yang berarti dalam logika tinggi. Pada 

saat penekanan saklar akan timbul getaran mekanis yang disebut efek 

bouncing  sehingga timbul tegangan tak stabil pada keluaran. Untuk 

menstabilkan tegangan tersebut dipasang kapasitor sebagai peredam 
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(debouncing). Resistor digunakan sebagai pembatas arus. Simbol limit 

switch pada Gambar 2.29  (Malvino, 1984). 

 

 

Gambar 2.29 Simbol Limit Switch (Malvino, 1984) 

2.6 Motor DC 

Motor listrik sering digunakan sebagai elemen kontrol akhir dalam 

sistem kontrol posisi ataupun kecepatan. Cara kerja dasar dari sebuah motor 

listrik adalah gaya yang bekerja pada konduktor yang beradaa di dalam 

suatu medan magnet ketika ada arus yang melewati konduktor tersebut. 

Untuk konduktor dengan pannjang (L) yang mengalirkan arus (I) dalam 

suatu medan magnetik dengan kerapatan fluksi (B) pada sudut yang tepat, 

maka gaya (F) yang dibangkitkan adalah sama dengan B.I.L. 

Motor listrik menggunakan energi listrik dan energi magnet untuk 

menghasilkan energi mekanis. Operasi motor tergantung pada interaksi dua 

medan magnet tersebut. Secara sederhana daapat dikatakan bahwa motor 

listrik bekerja dengan prinsip bahwa dua medan mgnet dapat dibuat 

berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. Tujuan suatu motor adalah untuk 

menghasilkan gaya yang bergerak (torsi). 
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Pada suatu motor DC terdapat kumparan-kumparan kawat yang 

dipasangkan pada slot silinder yang terbuat dari material magnetik yang 

dikenal dengan istilah armature atau jangkar. Jangkar dipasang pada sebuah 

bantalan dan dapat berotasi dengan bebas. Medan magnetik dihasilkan oleh 

kutub-kutub medan. Medan magnetik ini sendiri dapat dibangkitkan oleh 

suatu magnet permanen ataupun electromagnet dengan sifat magnet yang 

dihasilkan oleh atus yang mengalir melalui kumparan medan. Baik terbuat 

dari magnet permanen atau elektromagnet, bagian ini umumnya membentuk 

bagian luar motor yang disebut stator. Dalam praktiknya, terdapat lebih dari 

satu kumparan jangkar serta lebih dari sekumpulan kutub-kutub stator. 

Ujung-ujung dari kumparan jangkar dihubungkan pada segmen-segmen 

cincin tersegmentasi yang sering disebut sebagai komutator, yang ikut 

berputar bersama dengan jangkar. 

 

Gambar 2.30  Motor DC 

Penghantar yang mengalirkan arus ditempatkan tegak lurus pada 

medan magnet, sehingga cenderung bergerak tegak lurus terhadap 

medan. Besarnya gaya yang didesakkan untuk menggerakkan 

berubah sebanding dengan kekuatan medan magnet, besarnya arus 



36 

 

 
 

yang mengalir pada penghantar, dan panjang penghantar. Unutk 

menentukan arah gerakan penghantar yang mengalirkan arus pada 

medan magnet, digunakan “hukum tangan kanan motor.” Yang mana 

ibu jari dan dua jari yang pertama dari tangan kanandisusun sehingga 

saling tegak lurus satu sama lain dengan menunjukkan arah garis 

gaya magnet dari medan, dan jari tengah menunjukkan arah arus 

yang mengalir (min ke plus) pada penghantar. Ibu jari menunjukkan 

arah gerakan penghantar. 

Motor DC dengan kumparan medan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan hubungan antara lilitan medan dan lilitan jangkarnya, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Motor Lilitan Seri 

Untuk motor lilitan-seri, kumparan jangkar dan medan motor 

terhubung secara seri. Motor ini mampu menghasilkan torka awal 

yang sangat tinggi serta kecepatan dalam kondisi tanpa beban 

yang sangat besar. Meskipun demikian dalam kondisi beban 

ringan, dapat muncul kondisi yang membahayakan dimana motor 

memiliki kemungkinan untk berputar dalam kecepata yang 

terlampau tinggi. Pembalikan polaritas tegangan catu tidak 

memiliki efek terhadap arah putaran motor, karena baik arus 

jangkar dan medan keduanya berbalik arah. 
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2. Motor Lilitan-Shunt 

Untuk motor lilittan-shunt, kmparan jangkar dan medan 

motor terhubung parallel. Motor ini menghasilkan torka awal 

yang sangat kecil, kecepatan dalam kondisi tanpa beban yang 

jauh lebih kecil, serta memiliki regulasi kecepatan yang baik. 

Motor ini mampu menghasilkan kecepatan yang hamper konstan 

meski diberi pembebanan yang berbeda sehingga motor ini 

sangat banyak digunakan. Untuk membalik arah putaran, salah 

satu diantara arah aliran arus jangkar atau medan dapat diubah. 

3. Motor Gabungan 

Motor lilitan-gabungan (compound) mempunyai 2 buah 

lilitan medan, satu diantaranya terhubung seri dengan lilitan 

jangkar, sedangkan yang lain terhubung secara parallel. Motor 

lilitan-gabungan dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan 

sifat-sifat terbaik dari motor seri dan shunt yaitu torka awal yang 

tinggi serta regulasi kecepatan yang baik. 

4. Motor Penguatan Terpisah 

Motor penguatan terpisah memiliki kontrol arus jangkar dan 

medan yang terpisah. Arah putaran dapat diatur atau diubah 

dengan cara mengubah atau membalik arah aliran arus jangkar 

dengan medan. 
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Ukuran daya mekanis kerja motor dinyatakan dalam horse power 

(hp) atau Watt (W), yang mana 1 hp = 746 W. Dua faktor penting 

yang menentukan output daya mekanis adalah torsi dan kecepatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tujuan Operasional Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya 

maka penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancang bangun 

simulator lift pengirim barang otomatis menggunakan sistem pneumatik  

untuk mempermudah proses pengiriman barang yang masih dilakukan 

seecara manual. Selain itu, untuk mengetahui apakah sistem pengirim 

barang tersebut dapat dan layak diimplementasikan langsung dalam dunia 

industri. 

 Kerangka Berfikir 

Pengiriman barang dalam dunia industri khususnya pada 

saat proses penyimpanan barang pada gudang yang terletak di 

lantai atas menjadi suatu permasalahan apabila prosesnya masih 

menggunakan proses manual dan hanya menggunakan troli barang 

sebagai pengangkutnya, tentunya hal tersebut membuat proses 

pengiriman barang kurang efisien karena memakan banyak waktu 

dan tenaga. Seperti masalah yang penulis temukan pada sebuah 

Industri yang mengangkat barang keperluan pabrik untuk disimpan 

pada gudang yang terletak satu lantai diatasnya setinggi 4meter dan 

mengankat benda seberat kurang lebih 25kg per kardus. 
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Atas dasar masalah ini, maka penulis merancang sebuah alat yang 

berbentuk simulator dengan perbandingan 1 : 53, yang mampu 

melakukan tugas pengiriman barang yang sudah terpacking rapi secara 

otomatis ke lantai atas dan didorong langsung menuju gudang 

penyimpanan dengan menggunakan pneumatik sebagai sistemnya. 

Diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan langsung dalam dunia 

industri maupun dunia perkuliahan.  

Berdasarkan kajian teori tersebut, maka dapat dibuat kerangka 

berpikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) dengan 

produk berupa Simulator lift pengirim barang otomatis dengan pneumatik. 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai 

dari pengumpulan data, perancangan alat, pembuatan alat, pengujian alat, 

validasi oleh dosen/pakar dan analisis. Sesuai dengan tahapan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2013:407) desain penelitian ini digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kefektifan produk tersebut. 

Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan (R&D) ditunjukan 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.2. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan (Sugiyono, 

2013:409) 

3.3 Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat pembuatan : Lab. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Negeri Semarang 

2. Tempat pengujian  : Lab. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro 
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Universitas Negeri Semarang 

3. Waktu pembuatan : Juni 2015 

4. Waktu pengujian : September 2015 

3.4 Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a. Plat Stainless 

b. As Stainless diameter 8mm 

c. As Drat 8mm  

d. Timming puly 

e. Timing belt 

f. Motor 24 Vdc 

g. Plat L 4/4cm 

h. Limit Switch 

i. Sensor Infra Red 

j. Pneumatik Sistem 

k. Relay 24 Vdc 

l. Power Suply  

m. MCB 

n. Push Botton 

o. Terminal Kabel 

p. Kabel  

q. Skun 
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r. Baut 

s. Tobe / Label 

t. Dak Kabel 

u. Box Panel  

2. Alat 

Alat-alat  yang juga digunakan dalam penelitian : 

a. Grinda Listrik 

b. Bor Listrik 

c. Penggaris / Meteran 

d. Obeng (+) (-) 

e. Tespen  

f. Tang kombinasi 

g. Cutter 

h. Solder 

i. Las Argon 

j. Amplas 

k. Sarung tangan 

l. Masker 

m. Multitester  

3.5 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan langkah penelitian dan pengembangan (R&D) 

menurut Sugiyono (2013), maka prosedur penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 
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3.5.1 Potensi dan masalah 

Langkah awal dalam penelitian yaitu mengidentifikasi 

masalah yang terjadi. Pada penelitian ini, ditemukan permasalahan di 

dunia industri yaitu menggunakan SDM sebagai subyek pengiriman 

barang secara manual. Hal tersebut di anggap sebagi masalah karenan 

terlalu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak sehingga dirasa 

kurang efektif. 

3.5.2 Pengumpulan data/ informasi 

Selanjutnya mengumpulkan data dan informasi sebagai 

bahan perencanaan produk. Pada proses ini, dilakukan dengan cara 

observasi untuk mengumpulkan data/informasi mengenai alat 

pengirim barang yang efektif. Setelah dilakukan pencarian rancangan 

ditetapkan bahwa produk yang dibuat pada penelitian ini adalah lift 

pengirim barang otomatis dengan pneumatik. 

3.5.3 Desain Produk 

Selanjutnya membuat lift pengirim barang dengan 

menggunakan pneumatik dengan langkah sebagai berikut. 

1. Persiapan Alat dan Bahan 

Mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan 

dalam perancangan alat dan penelitian. 

2. Perancangan Alat 

Adapun susunan perancangan alat dari simulator lift 

pengirim barang ini, sebagai berikut 
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Gambar 3.3 Susunan Perancangan Lift 

Gambar 3.3. menunjukan bahwa panel kontrol adalah 

pusat kendali untuk mengatur kerja alat menggunakan relay, limit 

switch dan sensor sebagai saklar. Panel kontrol tersebut 

disambungkan dengan Elektrik pneumatik yang mengatur udara 

yang masuk dan keluar dari kompresor menuju silinder pneumatik 

agar silinder pneumatik bekerja sesai dengan rancangan. 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan, dan pembuatan 

alat, dari mulai pencarian judul, refrensi-refrensi yang didapat, 

hingga keanalisis rangkaian. Dalam tahap-tahap perencanaan 

pembuatan alat-alat ini terdapat beberapa pertimbangan antara lain: 

1. Pertimbangan Desain Rancangan 

Dalam pembuatan alat ini, desain rangkaian yag digunakan 

merupakan salah satu syarat untuk diijinkannya dalam 

pembuatan alat ini. Di mana hasil yang akan dibuat dalam 

skripsi ini merupakan pengamatan dan pengembangan dari  

fungsi pneumatik dan  belum pernah di buat oleh mahasiswa 

lain. 

Panel Kontrol Elektrik Pneumatik Lift 
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2. Pertimbangan Harga 

Harga dan keadaan komponen-komponen di pasaran merupakan 

hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembuatan 

rancangan. Di mana rangkaian sudah siap dibuat, namun ada 

komponen yang susah didapat atau harganya yang mahal, 

akhirnya pembuatan alat tersebut menjadi terhambat dan bias 

juga gagal. Oleh karena itu karena harga dan keadaan 

komponen-komponen di pasaran merupakan juga hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan suatu alat. 

3. Pertimbangan Kegunaan 

Sama halnya dengan keaslian alat, kegunaan atau manfaat dari 

rancangan alat ini merupakan salah satu syarat untuk diijinkan 

dalam pembuatan Skripsi ini. Dengan adanya pertimbangan ini 

hasil Rancangan Skripsi ini berguna bagi pihak yang 

bersangkutan. 

3. Membuat Alat 

1) Sistem Perancangan Mekanik 

Di dalam dunia indutri membuat perancangan 

mekanik merupakan tahapan awal pembuatan suatu mesin atau 

alat industri. Dalam pembuatan alat lift pengirim barang 

mekanik yang dibuat : 
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a) Miniatur Konveyor 

Miniatur konveyor benrfungsi untuk membawa 

barang atau benda kerja yang akan di kirim. Desain dari 

miniatur konveyor tersebut seperti di Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Miniatur Konveyor 

Setelah membuat gambar rancangan miniature 

konveyor, selanjutnya menyiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan. Seperti motor 24 Vdc, plat stainless, timming 

puly, timming belt, as diameter 8 mm dan baut. Tekuk plat 

stainless sesuai gambar dengan ukuran yang disesuaikan. 

Bor plat yang telah dibentuk sesuai ukuran motor DC 

sehingga motor DC dapat dipasang pada plat, memberi 

dudukan untuk motor sehingga motor bias dipasang kuat 

pada plat. Setelah itu, pasang timming puly pada motor DC, 

beri baut agar lebih kuat. Kemudian ukur timming belt 

sesuai panjang konveyor, kemudian bor plat untuk 

memasang dudukan timming puly ke dua, pasang timming 

puly sesuai timming belt satu dan dua, lalu permanenkan 

menggunakan las. 
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b) Kerangka lift dan dudukan Silinder 

Kerangka lift berfungsi untuk menahan seluruh 

bagian alat agar tidak rubuh dan dudukan silinder sebagai 

tumpuan saat silinder bekerja. Hal pertama yang dilakukan 

adalah membuat gambaran dari miniature kerangka lift dan 

dudukan silindernya, seperti pada gambar 3.5 

 

Gambar 3.5 Kerangka Lift dan Dudukan Silinder 

Setelah membuat gambar rancangan kerangka lift 

dan dudukan silinder, segera menyiapkan alat dan bahan 

yang dibutuhkan. Seperti : las karbit/listrik, bor listrik, 

gerinda, penggaris/alat ukur, plat L 4/4cm, plat besi 2mm, 

mur, dan baut.  

Potong plat L 4/4cm sesuai ukuran, lalu sambung 

menggunakan las karbit/listrik sehingga didapat bentuk 

yang sesuai gambar, setelah itu potong plat besi 22mm 
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sesuai ukuran dan pasang pada kerangka lift seperti pada 

gambar, lubangi plat untuk tempat baut yang digunakan 

untuk memasang dudukan pneumatik. 

Setiap lubang yang dibuat disesuaikan ukurannya 

dengan silinder agar pada saat pemasangan silinder dapat 

terpasang dengan kuat dan kencang, begitu pula untuk 

dudukan konveyor. 

2) Perancangan Elektronik 

Dalam dunia industri, perancangan elektronik 

merupakan langkah selanjutnya dalam pembuatan suatu alat. 

Perancangan Elektronik meliputi pembuatan panel kontrol, 

pembuatan elektrik pneumatik, pemasangan komponen listrik 

pada mekanik, menghubungkan panel listrik dengan komponen 

pada mekanik dan elektrik pneumatik. 

a) Perancangan Panel Kontrol 

Membuat panel kontrol merupakan langkah pertama 

dalam perencanaan elektik, panel kontrol yang terdiri dari 

MCB, relay, power supply, limit swict, sensor, push botton, 

lampu indikator terminal kabel dan dak kabel dirangkai 

berdasarkan wairing yang direncankana atau sudah dibuat 

dalam bentuk gambar. Gambar 3.6 menjukan wairing 

kontrol lift pengirim barang dengan pneumatik. 
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Gambar 3.6 Wairing Kontrol Lift Pengirim Barang 

Keterangan :  

PB = Push Button 

LS = Limit Swicth 

K = Relay 

Sol = Katup Kontrol Arah  

b) Perancangan Elektrik Pneumatik 

Untuk membuat silinder bekerja sesuai dengan apa yang di 

inginkan perlu adanya pengendali udara masuk dan udara 

keluar untuk mengatur gerak silinder pneumatik dalam 

bekerja. Di dalam pembuatan alat ini, komponen pneumatik 

yang dibutuhkan adalah FRL (Filter Regulator Lubrikan), 

valve katup 5/2 way, valve katup 5/3 way, selang diameter 

4mm, silinder kerja ganda, dan terminal kabel. Elektrik 
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pneumatik dirangkai sesuai dengan wairing yang sudah di 

gambar sebelumnya, gambar 3.7  menunjukan wairing dari 

rancangan elektrik pneumatik. 

 

Gambar 3.7 Wairing Elektrik Pneumatik 

 Dalam perencanaan, silinder satu bekerja untuk gerak naik 

dan turun serta silinder dua bekerja untuk gerak dorong dan 

kembali, silinder satu bekerja dari KKA 5/3, dan silinder dua 

bekerja dari KKA 5/2, udara akan mengalir dari kompresor, 

menuju FRL kemudian katup control arah kemudian menuju 

silinder. Pada saat KKA 5/3 atau solenoid A bekerja maka gerak 

yang terjadi adalah naik, pada saat KKA 5/2 atau solenoid B 

bekerja maka gerak yang terjadi adalah dorong dan saat KKA 5/2 
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of solenoid akan kembali, pada saat KKA 5/3 atau solenoid C 

bekerja maka gerak yang terjadi adalah turun. 

3.5.4 Validasi Desain Oleh Pakar/Ahli 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai 

secara rasional apakah rancangan produk dalam hal ini adalah 

Simulator lift pengirim barang dengan pneumatik efektif untuk 

digunakan. Pada penelitian ini validasi dilakukan oleh pakar /ahli. 

Dan penulis mempercayakan kepada dosen pembimbing untuk 

menilai secara rasional rancangan yang sudah dibuat. 

3.5.5 Revisi Desain 

Setelah dilakukan validasi produk maka dapat diketahui 

kelemahannya. Jika produk telah sesuai menurut para ahli maka tidak 

perlu diperbaiki. Berdasarakn desain yang diajukan kepada pakar/ahli 

desain dianggap sudah sesuai dan dapat dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya.  

3.5.6 Pengujian Alat / Uji Coba Alat 

Alat diuji supaya tidak terjadi kesalahan dan berfungsi 

dengan baik. Pengujian dilakukan setelah semua proses pembuatan 

alat dikerjakan, pengujian dilakukan secara bertahap guna mencari 

kesalahan maupun kekurangan kerja pada alat tersebut. Pertama 

menguji komponen mekanik, kemudian pengujian panel kontrol, 

sensor dan limit switch. 
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3.5.7 Analisis Kinerja Alat/ Uji Kelayakan Alat 

Setelah dilakukan pengujian alat selanjutnya melakukan uji  

kelayakan oleh dosen ahli dan pakar di dunia industri. Pengujian alat 

menggunakan cara wawancara langsung dan kuesioner yang berisi 

pertanyaan terkait kerja alat dan kelayakan. 

3.5.8 Revisi Produk 

Setelah simulator di uji coba dan di uji kelayakan 

didadapatkan kekurangan yang harus disempurnakan. Dengan 

kekurangan-keurangan yang terlihat dilakukanlah revisi desain. 

3.5.9 Produksi Masal 

Setelah simulator diuji dan dianggap layak serta bekerja 

sesuai dengan fungsi dan rancangan, dilakukan produksi masal 

namun dalam penelitian ini tidak dilakukan produksi masal, 

penelitian ini dianggap selesai hingga simulator dapat bekerja sesuai 

rencana dan layak untuk di implementasikan dalam dunia industry.   

3.5.10 Kesimpulan 

Setelah seluruh proses berjalan dan sudah mendapatkan 

hasil analisis, ditariklah kesimpulan dari seluruh proses yang sudah 

dilakukan dalam penelitian. Kesimpulan dapat berbentuk hasil, opini, 

maupun saran guna memperbaiki penelitian selanjutnya dalam bidang 

yang sama. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian, agar memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner (angket), dan observasi (pengamatan) 

1. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2012: 142) menyebutkan “Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.” 

Melalui pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 

ini diharapkan data mengenai kelayakan dan kesesuaian alat tersebut 

untuk digunakan dalam industri dapat terkumpul. Responden dalam 

hal ini ditujukan kepada pakar yang dalam hal ini dilakukan oleh orang 

di industri dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan alat. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini dipilih karena 

dapat menghasilkan data yang dibutuhkan peneliti, yaitu data 

mengenai kelayakan dan kesesuaian dari alat. 

2. Metode Observasi dan Wawancara 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra (Suharsimi Arikunto, 2010: 199). 



55 

 

 
 

Wawancara dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

observasi dan uji kelayakan alat oleh pakar di industri. Selama 

kegiatan observasi, wawancara dilakukan kepada engenering mengenai 

proses kerja alat pada industri dari awal produksi sampai akhir. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

dengan instrumen penelitian berupa angket dan lembar observasi Analisis 

data menggunakan metode statistik deskriptif.  Sugiyono (2011:208) 

menyatakan statistik deskriptif merupakan suatu statistik yang fungsinya 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, 

sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku 

umum atau generalisasi. 

Data kelayakan dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan 

mean (pengukuran tendensi sentral), median, dan juga modus.  

Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rumus perhitungan mean yang 

digunakan adalah sebagai berikut  

 

Keterangan : 

Me = mean (rata-rata) 

∑ = epsilon (jumlah) 

xi  = jumlah x ke i 

n  = jumlah individu 
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Median adalah teknik penjelasan kelompok data yang telah disusun 

didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 

urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Modus 

merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang 

sedang popular atau frekuensi nilai yang paling sering muncul dalam 

kelompok data. 

3.7.1 Uji Coba Alat 

Data uji coba alat diperoleh dari hasil pengujian alat di 

laboratorium. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara 

statistik kuantitatif.  

3.7.2 Uji Kelayakan Alat 

Data uji kelayakan alat diperoleh dari wawancara secara 

langsung oleh pakar/ahli di industri dan angket kuisoner yang 

diberikan kepada pakar/ahli. Data yang diperoleh tersebut 

dianalisis secara statistik kuantitatif. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk Menghasilkan sebuah Rancang 

Bangun sistem kontrol berupa Simulator alat pengirim barang secara 

otomatis dengan sistem Pneumatik yang diharapkan dapat menambah 

efektifitas sistem pengiriman dan meminimalisir tenaga SDM yang 

dikeluarkan apabila diterapkan pada industri. Ada dua aspek yang diteliti 

pada Rancang bangun alat ini, yaitu kinerja alat yang di uji melalui uji 

laboratorium dan penelitian kelayakan pemakaian alat yang diteliti melalui 

pengujian oleh pakar/ahli. 

4.1.1 Hasil Penelitian Laboratorium 

Penelitian laboratorium merupakan pengujian tiap bagian 

yang ada pada alat. Penelitian laboratorium menguji kinerja alat 

apakah bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan. 

1. Uji komponen   

a. Motor DC 

Pengujian dilakukan dengan mengukur ketahanan dari motor 

dengan cara memberi input tegangan DC 24 V, dan dibiarkan 

bekerja selama 3 jam untuk mengetahui kinerja motor. 
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Untuk mengetahui kebenaran RPM motor, maka diamati dengan 

stopwatch dan dihitung jumlah putaran apakah telah sesuai dengan 

yang diinginkan. 

Hasil analisis : 

 Setelah dibiarkan selama 3 jam motor tidak panas berlebih, 

artinya motor DC dalam kondisi baik. 

 Setelah diamati dengan stopwatch, jumlah putaran sesuai 

dengan RPM, artinya motor DC dalam kondisi baik. 

 

Gambar 4.1 Pengujian Motor DC 

b. MCB 

Pengujian MCB dilakukan menggunakan Ohm Meter. Kabel 

dipasang pada input dan output MCB. Setelah itu probe Ohm 

Meter satu dihubungkan pada kabel input dan yang lain 

dihubungkan pada kabel output. Saklar MCB diubah dengan cara 

melihat ohm meter. MCB dalam kondisi baik jika jarum bergerak 

saat saklar MCB on dan diam pada saat saklar MCB off. 
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Hasil analisis : 

Jarum bergerak jika saklar MCB on dan jarum diam jika saklar 

MCB off, artinya MCB dalam kondisi baik. 

c. Power Suplay 

Pengujian Power suplay dilakukan dengan menggunakan volt 

meter. Langkah pertama, volt meter diarahkan pada posisi DCV 50 

kemudian Input power suplay diberi tegangan 220 dan netral. 

Langkah selanjutnya, Output power suplay dihubungkan pada 

probe volt meter, dan dipastikan apakah jarum mengarah ke angka 

24 v. 

Hasil analisis : 

Jarum menunjuk ke angka 24 v, artinya power suplay dalam 

kondisi baik. 

 

Gambar 4.2 Pengujian Power suplay 

d. Pengujian Relay 

Pengujian Relay dilakukan dengan menggunakan volt meter. 

Langkah pertama, volt meter diarahkan pada posisi DCV 50 
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kemudian beri tegangan sebesar 24v dari power suplay, ukur 

semua kontak NO dan kontak NC menggunakan Volt meter, 

apabila semua kontak bekerja dengan baik maka setiap kontak 

dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. 

Hasil Analisis : 

Semua Relay dalam keadaan baik, dan seluruh kontak NO dan NC 

bekerja sesuai dengan fungsinya. 

e. Sensor Infra Merah 

Pengujian sensor dilakukan dengan cara memberi input tegangan 

pada coil sensor yang dilakukan dengan melewatkan benda kerja 

antara sensor dan penangkap sensor. Jika sensor menyala dan 

output mengeluarkan sinyal (24 vdc/0 vdc) sesuai sensor maka 

sensor dalam kondisi baik. 

Hasil analisis : 

Saat sensor diberi tegangan dan di lewati pada benda kerja, output 

terukur 24vdc, artinya sensor dalam kondisi baik. 
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Gambar 4.3 Pengujian Sensor 

f. Push botton 

Pengujian hampir sama dengan pengujian MCB yaitu dengan 

menggunakan OHM meter. 

Hasil analisis : 

Push botton dalam kondisi baik, karena saat diuji dengan ohm 

meter jarum bergerak saat ditekan (NO), dan diam saat ditekan 

(NC). 

g. Limit switch 

Pengujian dilakukan dengan cara yang sama seperti pengujian push 

botton karena pada dasarnya bekerja dengan prinsip yang sama 

dengan push botton. 

Hasil analisis : 

Limit switch dalam kondisi baik, semua kontak bekerja sesuai 

fungsinya. 
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h. Pengujian Katup Kontrol Arah (Valve) 

Pengujian dilakukan dengan cara memberi tegangan 24v pada coil 

dan memberi udara dari kompresor  

Hasil analisis : 

Katup Kontrol Arah dalam kondisi baik dan dapat bekerja dengan 

baik, karena dapan mengalirkan udara sesuai dengan perintah. 

 

Gambar 4.4 Pengujian Katup Kontrol Arah 

i. Pengujian Regulator 

Pengujian dilakukan dengan menyambungkan selang dengan 

kompresor, perhatikan tekanan udara di dalam regulator dan 

perhatikan pula pada sambungan selang apakah sudah tidak terjadi 

kebocoran udara. 

Hasil analisis : 

Regulator dalam keadaan baik karena dapat menghantarkan udara 

dengan baik, meski sempat terjadi kebocoran pada sambungan 
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yang membuat tekanan pada solenoid tidak stabil, namun masalah 

tersebut sudah teratasi. 

1. Uji Mekanik 

Pengujian mekanik dibagi tiga bagian, pengujian konveyor, 

pengujian gerak naik turun dan gerak dorong kembali. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan mendapat kesamaan gerak yang pas dan 

sesuai dengan fungsi. 

a. Pengujian konveyor 

Pengujian konveyor dilakukan dengan cara memberi 

tegangan 24 vdc pada motor DC yang sudah terhubung dengan 

timing pulley dan timing belt. Motor DC dibiarkan bekerja, 

kemudian diperhatikan apakah timing belt bergeser atau tidak, jika 

timing belt bergeser diatur kembali as timing pulley hingga timing 

belt diam (berarti baik). 

Hasil Analisis  

Timing pulley mengalami pergeseran sehingga perlu 

mengatur as timing pulley. Setelah diatur, timing pulley tidak 

bergeser. Artinya konveyor sudah dalam kondisi baik. 
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Gambar 4.5 Pengujian Konveyor 

b. Pengujian gerak pneumatik naik dan turun 

Pengujian dilakukan dengan memberikan angin yang 

dikontrol dari valve kontrol katup 5/3. Beri tegangan 24 volt pada 

koil katup valve, apabila koil dalam kondisi 0 maka silinder akan 

tetap diam, lalau apabila koil 1 bekerja, maka silinder akan 

terdorong naik, dan apabila koil 2 menyala silinder akan terdorong 

turun, untuk mengontrol udara yang masuk digunakan limit switc 

untuk menghidupkan atau mematikan katup kontor arah (valve). 

Hasil analisis :  

Gerak naik turun sempat tidak stabil dikarenakan masih ada 

udara yang bocor, sehingga perlu diberi solasi paralon agar tidak 

ada kebocoran pada sambungan selang. Setelah semua tertutup 

rapat gerak naik turun dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. 
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Gambar 4.6 Gerak Naik-Turun 

c. Pengujian gerak dorong dan kembali 

Cara pengujiannya hampir sama dengan pengujian gerak 

naik dan turun. Namun katup kontrol arahnya menggunakan katup 

5/2. Aliarkan udara melalui katup kontrol menuju silinder, pada 

saat  koil diberi tegangan, membuat silinder bekerja untuk 

mendorong benda kerja lalu pada saat tegangan di putus oleh limit 

swich membuat silinder kembali ke awal. 

Hasil analisis : 

Gerak sesuai dengan yang diharapkan, dan benda kerja 

terdorong sempurna. Namun sama seperti pada pengujian gerak 

naik turun, tidak boleh ada kebocoran udara pada sambungan 

selang. 
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Gambar 4.7 Gerak Dorong dan Kembali 

3. Uji Program 

Pengujian program dilakukan setelah seluruh komponen elektronik 

dipasang sesuai gambar perencanaan dengan baik dan benar. 

Pemasangan komponen elektronik dilakukan secara berurutan dan 

bertahap. Dalam perancangan alat ini setiap komponen diberi tanda 

menggunakan kertas labeb agar pada saat terjadi kesalahan tidak harus 

mengulang program dari awal, melainkan bisa mengecek komponen 

secara berurutan, apakah bekerja sesuai fungsinya. 

 

Gambar 4.8 Box Panel 
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Hasil Analisis : 

Kontrol simulator lift sesuai dengan yang diinginkan. Rancangan 

kontrol program berhasil, meski mengalami beberapa kali kendala dan 

kesulitan, namun semua bisa terselesaikan. 

4. Pengujian Keseluruhan 

Rancangan simulator lift ini memiliki 3 bagian besar yaitu akhir 

konveyor, lift untuk menaikan barang dan pendorong barang menuju 

gudang penyimpanan, pada akhir konveyor benda sudah dalam 

keadaan terpacking rapi setelah itu masuk  menuju lift untuk 

dikirimkan menuju lantai atas dan akhirnya didorong menuju pintu 

gudang penyimpanan setelah itu barang ditata pada gudang 

penyimpanan. 

Pengujian keseluruhan kerja dari rancang bangun simulator lift  ini 

juga bertujuan untuk mengetahui apakah alat ini bekerja dengan baik 

dan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sebelum melakukan 

pengujian, pasangkan antara panel kontrol, elektik pneumatik, dan 

mekanik alat. Setelah seluruhnya terpasang dengan benar barulah 

lakukan pengujian. 

Langkah-langkah pengujian simulator lift secara berurutan adalah 

sebagai berikut: 

- Ketika ON konveyor akan berjalan dan membawa kardus atau 

benda kerja, konveyor dihidupkan menggunakan Limit Swiit 1. 
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- Ketika benda mengenai sensor infra merah, maka silinder akan 

naik dan konveyor berhenti. 

- Ketika limit switch 2 aktif, mematikan silinder naik dan 

menghidupkansilinder dorong. 

- Ketika limitch switch 3 aktif maka akan mematikan silinder 

dorong dan mengaktifkan silinder turun. 

- Lalu mengenai limit switch 1 dan mematikan silinder turun 

dan mengaktifkan konveyor kembali. 

- Begitu seterusnya kerja dari Simulator ini , hingga mesin di of 

kan kembali. 

Semua langkah pengujian sama persis dengan kerja dari Simulator 

lift, maka dapan dinyatakan bahwa simulator lift sudah sesuai dengan 

rancangan dan rencana. 

4.1.2 Hasil Penelitian Uji Kelayakan 

Kelayakan Simulator dianalisis berdasarkan hasil pengisian 

masing-masing aspek yang diajukan pada kuesioner. Aspek tersebut 

diantaranya: desain dan unjuk kerja, kemudahan pengoperasian dan 

manfaat. Penilaian kelayakan Simulator ditujukan kepada 2 ahli 

dibidangnya.  

Pakar/ahli memiliki wewenang untuk menilai aspek desain dan 

unjuk kerja, kemudahan penggunaan serta manfaat Simulator. Koesioner 

yang sudah diisi oleh pakar atau ahli dapat dilihat pada lampiran.  

Hasil uji kelayakan ahli 



69 

 

 
 

Table 4.1 Hasil Uji Kelayakan Ahli 

NO Ahli/Pakar 

Desain dan 

Unjuk kerja 

(%) 

Kemudahan 

pengoperasian 

(%) 

Manfaat 

Simulator 

(%) 

1 Dr. I Made Sudana, M. PD 87.5 93.75 81.25 

2 Drs. Agus Purwanto 81.25 87.5 75 

Rata-rata 84.37 90.62 78.12 

 

Data dari uji kelayakan ahli dapat dilihat pada tabel dan didapat 

perhitungan statistiknya sebagai berikut: 

a. Desain dan Unjuk Kerja   

Mean =   =   = 84.37% 

Median = - 

 Modus = - 

b. Kemudahan Pengoperasian  

Mean =  =  = 90.62% 

Median = - 

Modus = - 

c. Manfaat 

 Mean  =  = 78.12 

Median = - 

Modus = - 
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4.2  Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Simulator 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu simulator lift 

pengirim barang otomatis dengan pneumatik yang pada akhirnya dapat 

menyelesaikan permasalaha pengiriman barang yang masih dilakukan 

secara manual. 

Berdasarkan pengujian laboratorium, kerja Simulator sistem 

bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan 

memberi tegangan input 220V, kemudian terhubung pada input power 

suplay sehingga output power suplay dapat mengaktifkan komponen lain 

maka Simulator dapat bekerja. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Pakar 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  

kelayakan masing-masing  aspek  pada  Simulator  jika  digunakan dalam 

dunia industri maupun dunia pendidikan. Penilaian tingkat kelayakan  

Simulator dibagi dalam aspek-aspek  yang  dinilai untuk kemudian 

dianalisis secara statistik kuantitatif. Untuk perhitungan secara lengkap 

mengenai penilaian pakar/ahli dapat dilihat pada lampiran. 

 Hasil pengujian jika dibuat dalam diagram adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.9 Diagram Penilaian Kelayakan Oleh Ahli 

 Analisis penilian dibagi menjadi 4 katagori penilaian dengan 

prosentase sebagai berikut : 

 0% - 25%   = Sangat tidak setuju 

 26% - 50%   = Tidak setuju 

 51% -75%   = Setuju 

 76% - 100   = Sangat setuju 

Hasil penilaian kelayakan simulator tersebut jika dijabarkan adalah 

sebagai berikut : 

Ahli menilai aspek desain dan unjuk kerja dinyatakan sangat setuju 

dengan penilaian 84.37%, aspek kemudahan pengoperasian dinyatakan 

sangat layak dengan penilaian 90.62%, dan aspek manfaat dinyatakan 

sangat layak dengan penilaian 78.12%. 
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4.2.3 Pembahasan Pertanyaan Penunjang 

Di dalam koesioner juga terdapat pertanyaan penunjang terkait 

dengan kekurangan dari Simulator lift, kinerja Simulator lift dan 

kelayakan Simulator lift. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan penunjang 

tersebut dilakukan revisi atau perbaikan guna mendapatkan Simulator lift 

yang jauh lebih baik. 

1. Kekurangan dari Simulator lift 

Menurut parkar/ahli kekurangan dari Simulator  

meliputi safety, speed, desain, dan penyesuaian lanjutan 

jika digunakan dalam keadaan aslinya. 

Dari penilaian oleh pakar/ahli dilakukan penelitian 

lanjutan diantaranya yaitu : 

a. Safety dari komponen, diberi indicator kerusakan, agar 

pada saat terjadi gangguan, dapat terlihat secara jelas 

komponen mana yang terjadi gangguan. Contohnya saja 

pada power suplay. 

b. Belt konveyor yang kurang lebar sehingga harus 

disesuaikan lebarnya dengan benda kerja yang akan 

dibawa, agar benda kerja yang dibawa tetap stabil dan tidak 

tergoncang. 

c. Speed atau kecepatan Konveyor yang disesuaikan dengan 

gerak naik silinder agar benda kerja lebih safety pada saat 

masuk kedalam lift. 
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2. Kinerja Simulator lift 

Menurut pakar/ahli sesuai dengan hasil dari 

koesioner secara umum untuk kinerja sudah dianggap baik. 

3. Kelayakan Simulator lift 

Menurut pakar/ahli sesuai dengan hasil dari 

pengisian kuisoner secara umum Simulator layak dijadikan 

sebagai alat bantu di dunia industri khususnya dalam proses 

pengiriman barang, dan Simulator tersebut juga layak 

dijadikan sebagai bahan ajar untuk sistem kendali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Rancang bangun Simulator lift pengirim barang otomatis dengan 

pneumatik dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Simulator ini 

menggunakan pneumatik sistem sebagai bahan penggerak lift, dan sensor 

infra merah serta relay sebagai komponen sistem kontrol didalam box 

panel, serta motor DC 24V sebagai penggerak konveyor. Simulator ini 

bekerja dengan memindahkan barang/benda kerja yang sudah selesai di 

packing pada akhir konveyor menuju ke lantai atas sebagai gudang 

penyimpanan.  

2. Hasil penilaian oleh pakar/ahli menunjukkan bahwa Simulator sudah baik 

dan layak. Penilaian dibagi dalam tiga aspek yaitu, aspek desain dan unjuk 

kerja memperoleh hasil skor 84.37%, aspek kemudahan pengoperasian 

mendapatkan hasil skor 90.62% , dan aspek manfaat mendapatkan hasil 

skor 78.12%. Maka, dapat disimpulkan bahwa Simulator cukup baik jika 

digunakan dalam proses pengiriman barang serta  Simulator dapat 

dinyatakan pantas menjadi alat bantu pembelajaran sistem kendali. 
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5.2. Saran 

Perlu ada pengembangan lebih lanjut untuk kontrol yang digunakan pada 

Simulator lift pengirim barang dengan pneumatik yang disesuaikan dengan SOP 

yang berlaku dalam dunia industri, serta untuk mempermudah dalam melakukan 

praktik sistem kendali, peneliti menyarankan agar menggunakan Simulator lift 

pengirim barang ini sebbagai alat pembelajaran. 
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Lampiran 1 

Dokumentasi Proses Pembuatan  Simulator lift 

 

1. Persiapan Alat Dan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan Kerangka Lift 
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3. Pemasangan Komponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pengujian Alat 
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Lampiran  2 

Kuisoner 
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Lampiran 3 

Analisis Hasil Pengujian 

 

Penilain hasil koesioner oleh pakar/ahli. 

Sebelum melakukan perhitunga, perlu dijelaskan bahwa untuk masing-

masing pernyataan pada kuesioner diberi point sebagai berikut :  

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi point 1 

 Tidak Setuju (TS) diberi point 2 

Setuju (S) diberi point 3 

Sangat Setuju (SS) diberi point 4 

Point yang sudah ditentukan disesuaikan dengan penilaian dari pakar/ahli 

berdasarkan koesioner yang telah di isikan. Untuk kemudian dimasukan ke dalam 

tabel sebagai berikut : 

 

No Nama Pakar/Ahli 

Desain dan 

Unjuk 

Kerja 

Jumlah 

Point 

Kemudahan 

pengoperasian 

Jumlah 

Point 

Manfaat 

Jumlah 

Point 

1 Dr. I Made Sudana, 

M.Pd 

3 3 4 4 

14 

4 4 4 3 

15 

4 3 3 3 

13 

2 Drs. Agus 

Purwanto 

3 3 3 4 

13 

4 4 3 3 

14 

3 2 3 4 

12 

 

 

Berdasarkan data yang sudah di dapat, selanjutnya data tersebut dihitung 

dalam prosentase dengan rumus di bawah, untuk kemudian hasilnya dimasukan ke 

dalam tabel. 
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Prosentase =    

Mean = 
 

 

No 

Nama 

Pakar/ahli 

Desain dan Unjuk 

Kerja 

Kemudahan 

Pengoperasian 

Manfaat 

Simulator 

1 Dr. I Made 

Sudana, M.Pd 
 87.5%  93.75%  81.25% 

2 Drs. Agus 

Purwanto 
 81.25%  87.5%  75% 

Mean 84.37% 90.62% 78.12% 
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Lampiran 4 

Surat Tugas Bimbingan 
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Lampiran 5  

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 6 

Surat Tugas Ujian  


