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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Otomatisasi merupakan salah satu realisasi dari perkembangan teknologi, 

dan merupakan alternatif untuk memperoleh sistem kerja yang cepat, akurat, 

efektif dan efisien, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal (Dahlan, Slamet, 

& Gunawan, 2013). Dalam era industri modern, sistem kontrol proses industri 

biasanya merujuk pada otomatisasi sistem kontrol yang digunakan. Sistem kontrol 

industri peranan manusia masih amat dominan, misalnya dalam merespon 

besaran-besaran proses yang diukur oleh sistem kontrol tersebut dengan 

serangkaian langkah berupa pengaturan panel dan saklar-saklar yang relevan telah 

banyak digeser dan digantikan oleh sistem kontrol otomatis. Sebabnya jelas 

mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas 

industri itu sendiri, misalnya faktor human error dan tingkat keunggulan yang 

ditawarkan sistem kontrol tersebut salah satu sistem kontrol yang amat luas 

pemakaiannya ialah mikrokontroler (Rahadian & Heryanto, 2020). 

Permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu proses otomasi dari 

mesin penggulung kumparan motor. Proses penggulung kumparan motor dalam 

usaha skala industri menengah masih menggunakan sistem manual dengan cara 

memutar tuas gulungan pada mesin penggulung kumparan serta pemanfaatan 

perbedaan rasio gear sebagai pengaruh kecepatan dari perbandingan kecepatan 

mesin penggulung kumparan pada saat proses menggulung lilitan motor. Rasio 

gear merupakan perbandingan antara roda gigi yang saling berkaitan atau 

bersinggungan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini membahas pemanfaatan sistem 

otomatisasi dari fungsi mikrokontroler sebagai media kontrol untuk pembuatan 

mesin otomasi dalam keperluan menggulung kumparan motor induksi. 

Proses produksi yang dirancang merupakan sistem dari modul AC light 

dimmer yang merupakan rangkaian elektronika daya yang memiliki fungsi untuk 



2 

 

mendeteksi titik persilangan nol di suatu sinyal AC baik sinusoidal maupun sinyal 

AC lainnya. Rangkaian tersebut sering digunakan untuk mengendalikan beban 

resitif, kapasitif maupun induktif pada tegangan AC dan menggunakan eksekutor 

berupa triac. Pemanfaatan dari modul AC light dimmer sebagai pengaturan 

kecepatan motor satu fasa (Winata, 2019). 

 Dalam pemanfaatan modul AC light dimmer proses pengontrolan yang 

dirancang ini menggunakan komunikasi pada human machine interface (HMI) via 

android pada mesin penggulung kumparan motor, Namun yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimana merancang kendali otomatis pada pengaturan dan 

pengontrolan proses produksi kumparan induksi pada usaha industri kelas 

menengah menggunakan mikrokontroler tipe ATMega328 Arduino Uno R3 

sebagai media kontrol otomatisasi. Ada beberapa proses yang terjadi dalam 

produksi gulungan kumparan motor salah satunya pengaturan kecepatan motor 1 

fasa, dengan memasukkan jumlah nominal lilitan dan kecepatan motor 

penggulung mulai dari kondisi pelan, sedang dan tinggi sebagai variasi kecepatan 

mesin yang dikendalikan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pengguna 

dihubungkan dari komunikasi bluetooth selanjutnya dikendalikan melalui aplikasi 

android MIT App Inventor didesain sebagai media HMI pada sistem otomasi pada 

mesin penggulung kumparan motor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari 

perencanaan rangkaian pengontrol kecepatan motor 1 fasa berbasis via android 

smartphone pada aplikasi automatic motor coil winding machine sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem kendali otomatis untuk keperluan proses 

penggulung kumparan motor induksi sesuai kebutuhan pengguna?  

2. Bagaimana menerapkan human machine interface (HMI) yang mudah 

digunakan pada mesin penggulung kumparan motor? 

3. Bagaimana mengatur kecepatan motor AC pada mesin penggulung 

kumparan motor berdasarkan kebutuhan pengguna?  
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4. Bagaimana mekanisme interface antara Arduino Uno R3 melalui LCD 

dengan android smartphone? 

5. Bagaimana menganalisa perbandingan putar antara pulley motor 

penggerak dan pulley yang digerakkan oleh motor AC sebagai perhitungan 

jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali penggulung kumparan motor? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk membatasi pembatasan materi, diperlukan batasan masalah agar 

pembahasan menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan masalah dari 

sistem otomasi yaitu sinkronisasi pada mesin penggulung kumparan motor antara 

Arduino Uno R3 dengan android smartphone.  

1. Menggunakan Arduino Uno R3 sebagai pengolahan data input dan output 

sistem menggunakan software Arduino IDE. 

2. Menggunakan android smartphone sebagai media kendali komunikasi 

pada human machine interface (HMI) melalui MIT App Inventor sebagai 

sistem kontrol yang akan dibuat. 

3. Menggunakan Bluetooth HC-06 sebagai media komunikasi pengiriman 

data antara Arduino Uno R3 dengan android smartphone. 

4. Motor yang digunakan yaitu motor AC 220 volt dengan pengaturan 

kecepatan menggunakan modul AC light dimmer berdasarkan variasi 

nominal pulse width modulation (PWM). 

5. Menggunakan sensor Proximity E18-D80NK berfungsi untuk menghitung 

jumlah lilitan yang digulung pada mesin penggulung kumparan motor.  

 

1.4  Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mempermudah pekerjaan pengguna melalui sistem pengontrolan 

otomatis dalam segi waktu dan tenaga. 

2. Untuk mengetahui kemampuan Arduino Uno R3 pada implementasi 

otomatisasi untuk skala usaha kecil dan menengah (UKM) 

3. Sebagai media pembelajaran. 
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Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bisa dijadikan sebagai alternatif teknologi untuk usaha unit usaha kecil 

dan menengah (UKM) yang bergerak pada bidang proses penggulungan 

kumparan motor. 

2. Mendapatkan suatu teknologi tepat guna untuk usaha kecil dan menengah 

(UKM) dengan harga yang terjangkau hal ini dikarenakan menggunakan 

mikrokontroler sebagai media kontrol pada alat penggulung kumparan 

motor otomatis. 

 

1.5   Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam penulisan skripsi, menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data-data yang akan diperlukan untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

1. Metode Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan skripsi dari berbagai sumber bacaan seperti: buku-

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

diangkat sebagai referensi. 

2. Metode Eksperimen  

Penulis melakukan pengujian terhadap alat dan sistem yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah kinerja alat yang dibuat sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

3. Metode Pengujian Sistem 

Penulis melakukan pengujian terhadap alat yang dirancang, bertujuan 

untuk mengetahui apakah sistem kontrol yang dibuat sesuai dengan 

perancangan yang dibuat sebelumnya. 

4. Pengambilan data dari hasil pengujian. 

Penulis melakukan pengambilan data yang nantinya dilakukan analisa 

pada alat yang dibuat. 

5. Kesimpulan. 
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