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PFNDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini, elektronik te1ah memegang peranan penting di sega1a 

hidang untuk memhantu manusia In1 dapat terlihat pacta hanyaknva 

pemakaian peralatan e1cktronik eli bidang induS1ri sepeni mesin pengisian 

tablet, mcsin penyortir atau mesin-mcsin lain yang masih ban yak lagi yang 

sangat membantu da1am meningkatkan pendapatan dari perusahaan itu 

sendiri, haik dalam menQenai nenQamran dari tenaQa kerianva sendiri atau 
, '-'.!. ,-' "-' -"-' 

dalam pengaturan dari peralatan itu sendiri 

Seiring dengan kemajuan jaman tampaknya perindustrian akan 

semakin mengalami kematangan dalam pengaturan manajemen dari 

pengolahan peralatan yang dibutuhkan" Juga dari pengaturan hiaya 

operasionat dan dari pengaturan sumber daya manusia itu sendiri Hal ini 

akan semakin menuntun semua bidang untuk berkembang tcrutama bidang 

elektronik vang akan san gat membantu dalam mengembangkan dan 

mewujudkan eita-eita yang telah dituntut oleh kemajuan teknologi. Maka 

untuk membantu proses tersebut, aplikasi dari ilmu yang te1ah didapatkan 

dalam pcrkuliahan akan sangat dibutuhkan dalam hal ini Biaya yang 

dike1uarkan untuk tenaga kerja sangat mahal dan sangat mempengaruhi 

pendapatan dari perusahaan maka semua peralatan akan sangat dituntut untuk 
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meminimumkan pemakaian sumher dava manuSla dengan jaJan 

mengotomatisasi peralatan yang akan digunakan. Dalam pemakaian dari 

Dera!atan tersebut tidak Derlu me1akukan latihan yang akan memakan ,vakiu 
-'- -< -' "-' 

yang terlalu lama dalam pemahamannya. cukup dengan melihat menu yang 

teJah ditampilkan 

1.2. Tu.iuan 

Pembuatan prototipe mesin pengisian tablet ke dalam botol diharapkan 

maml1u meml1ermudah l1ekerjaan manusia. dalam hal ini maml1u melakukan 

penghi1Ungan secara ccpat tepaI, dan berlangsung secara otomatisDengan 

prototipe mesin ini pula diharapkan pekeriaan yang menjemukan dan 

pekerjaan yang rutinitas dapat dikerjakan tanpa melibatkan tenga kerja yang 

Jumlahnya terlalu hanyak Hal ini terutama dilakukan untuk meningkatkan 

pendapatan dari perusahaan tersehu( dengan cara menekan hiaya produksi 

dan menambah kecepatan produksi. 

Karena mesin pengisian tablet ke dalam botol ini dilakukan dengan 

sistem rangkaian elektronika. maka se!ain tujuan utama di atas ada heheral1a 

fungsi lain yang hisa dikerjakan antara lain' 

• Mcncrapkan i!mu van!" didapat dari perkuliahan kc dalam hidang 

industri khususnya dalam pengisisan suatu ohyck ke dalam botol 

• Dapat dinperasikan o1eh sciiar oran!! den!!an tTludah tanpa pmsedur 

menjalankan mesin yang terlalu rumit 



• Dibandingkan dengan tenaga manusiao kecennatan dalam pelaksanaan 

proses dapar !ebih baik 

• Dapat dioperasikan meiebihi kekuatan manusJa sehingga napat 

meningkatkan hasi! produksi semaksimai mungkin 

• Pengjsian tahlet ke dalam hotol ini dilakukan secara otornatis 

sehin!!Qa nckeriaan nenr!hltut1Q-an danat dl1alankan 1ehih efisien 
, ,., 1- _' !. '-' <...' .:: ~ 

1.3. Perumusan masalah 

Pada skripsi ini membahas aplikasi rangkaian elektronika dalam 

bidang industri khususnva sebagai Mesin Pengisian Tabiet Ke dalam BotoL 

Mesin ini adalah mesin vang. dapat l11emasukan sejumlah !ahle! yang 

dikchendaki kt: dalam botol plastik StTara olomatis 

Didalam Mesin Pengisian Tablet Ke dalam Botol diperlukan suatu 

rangkaian elekrronika vaittl : 

• i'vIikrokontroler vang berfungsi sebagai pengoiah data suatu inputan 

yang dikehendaki 

• Ivlenggunakan Lombol inputan ik.:vpad) vang digunakan sebagai 

pemberi inputan dan pelaksana. 

• Menggunakan tampilan penginputan iaporan kondisi (LCD) untuK 

melH!:etahui heraDa inDutan vang QlinQinkan. 
'_' !. l _' '_' '-' 

• l\/lenggunakan sensor infra merah sebagai sensor penghitung tablet. 
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• Mem!Q:unakan motor SfCDDcr dan motor /)(' untuk memmtur aliran 
'-"-' ..:.. -' "-< 

tablet dan mengarur pergantian wadall daiam hal !!iI, dari wadah tablet 

ke \vadah b0101 

lA, Pembatasan Masalah 

Untuk mempemmdah dalam merealisasikan alat 1111, maka perlu 

adanya pemhamsan masaiah sebagai herikut : 

• Mikrokontroler yang digunakan AT89SS i. 

• Tampilan menggunakan ref). 

• Sensor untuk m<:nghitung tablet menggunakan 5<:nsor infra merah 

• ~.ifotor yan!! digunakan motor .''tepper, motor nc 

• Tvfekanik vanl! dlkelJakan [ldak sesua! demran stamian: produksl 

• Bahan vang digunakan adaiah tablet berdiameter 2.2c111 dengan tebal 

C).Scm denQan nenQ!!1Dutan IUm!ah tablet !11!n!n1um 5 tablet dan tumlah 
, "-'':' ,-"'.:. -' -' 

whlcl Illnk;;imal 1.';; lablel dan tablet herdiamcler Jcm dengan lebal 

OAcm c!<:ngan penginputan jumlah tablet minimum 5 tablet dan 

penginputan iumla.h tabiet maksimal i \) tablet. Penginputan 1umlah 

hotol secara kont!nyu dengan model putman dllnana \vadah horn] 

dapar dii~i dengan bOlOl sceara lltnliyu Tempi didalam wadah pUTarnya 

hanya dapat diisi dengan 4 botoL Untuk penginputan jumiah tablet dan 

boto! yang me!ebihi dan maksima! yang telah ditentukan dapat 
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• Prototipe mesin penglSlan tablet ke dalam botol yang diharapkan 

mamnu memberikan mutu nem!hitungan dan kecepatan proses 
.:. .:. '-' - - ~ 

15. Metodologi 

Langkah awal yang diambil dalam menyusun dan mcmbuat skripsi ini 

ada!ah mempelajari teori dan konsep komponen-komponen yang menunjang 

prototipe mes\t1 penglslan tablet ke dalam botol berbasis mikrokontroler 

MCS51 Sccara khusus yang dipelajari adalah mikrokonlroler .. hahasa 

pemograman, dan memilih sensor yang scsuai dengan karakteristik sensor 

vang akan digunakan serta rangkaian-rangkaian yang menunjang perencanaan 

keseluruhan alai 

Dengan bekal teori eli alas, maka perencanaan pembuatan alat dan 

diagram blok mulai dikerjakan Se1anjutnya mcmbuat diagram alir dari 

program untuk mengfungsikan mikrokontroler, kemudian mulai dirancang 

untuk mengatur sistem lain 

Sebagai langkah akhic melakukan pengukuran dan penganalisaan 

terhadap rangkaian-rangkaian, kemudian mencatat hasil pengllkuran dan 

penganalisaan tadi. Kemudian melakukan pengetikan dari awal sampai akhir 

huku skripsi yang herisikan kegiatan mallpun data-data yang diperlukan 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian masalah, maka 

dalam penyusunan buku ini dibahas secara berurutan sebagai berikut : 
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• BAR I : 

Pendahuluan yang bcrisi gambaran secara umum mengenal 

tugas akhir yang meliputi latar be1akang, tujuan pcmbuatan alat 

pem1asalahan, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

• BAB II : 

Teori punjang vang berisi tentang landasan teori dan 

permasalahan yang akan dihahas, mehput; teori dasar 

mikrokontro1er g9S51 sebagai otak rangkaian dan sebagai 

pengolah data, sensor cahaya, LCD sebagai tampilan, motor 

stepper dan motor DC. 

• BABIlI 

Perencanaan alat valW dilaniutkan deng:an nembuatan alat vang: 
.~. ~ ~. ~ . ~. 

memhahas diagram alir perangkat secara hardl1'are dan sotivvare 

• BAR IV 

Penrrllkuran dan nen£!Uiian alat lmtuk menrrctahlli kcria alai 
'-' !. '-' -" '-"-" 

• BABV 

Kesimpulan 


