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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1. LATAR BELAKANG  

Melihat perkembangan teknologi mechatronic (panggabungan dua disiplin 

ilmu, mesin mekanik dan elektronika) dewasa ini, mampu menarik simpati penulis 

untuk melakukan suatu penelitian yang terfokus pada sistem kontrol digital 

dengan menggunakan sistem kendali PID terhadap sebuah mesin pencekam yang 

digunakan untuk mencekam batang besi persegi (rectangular bar) pada mesin 

pilin. Mesin pilin berfungsi untuk merubah bentuk batang persegi (rectangular 

bar) menjadi bentuk spiral. Batang spiral ini biasanya digunakan sebagai bahan 

pembuat tralis dan pagar rumah.  

Pada umumnya, pencekaman besi pada mesin pilin masih dilakukan secara 

manual yaitu dengan menggunakan baut-baut sebagai penekan besi saat 

pencakaman. Cara tersebut sangat efektif, namun  banyak membutuhkan tenaga 

dan waktu dalam pemrosesan, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi 

produksi yang dihasilkan. Melihat kondisi diatas, penulis berkeinginan melakukan 

penelitian untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dengan merubah 

mesin pencekaman manual menjadi mesin pencekam otomatis dengan sistem 

kendali PID. 

Sistem kendali PID merupakan penggabungan tiga sistem kendali yaitu 

kendali Proposional, kendali Integral, kendali Derivatif. Penggabungan ini 



2 
 

dimaksudkan agar nantinya nilai error yang dihasilkan dapat diminimalisirkan 

sehingga waktu pencekaman yang dibutuhkan menjadi lebih cepat.  

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Ada beberapa perumusan masalah yang akan menjadi titik acuan dalam proses 

pengontrolan mesin pencekaman pada mesin pilin ini, yaitu: 

a. Bagaimanakah cara mengatur besarnya ukuran cekaman dari setiap bahan 

material yang akan dicekam seperti: 10x10mm, 11x11mm, 12x12mm dan 

13x13mm dengan  sistem kontrol PID ? 

b. Bagaimana memprogram motor DC agar dapat melakukan pencengkraman 

berulangkali dengan  sekali pengaturan perintah? 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Dalam penulisan ini,  penulis akan membatasi permasalahan hanya pada 

permasalahan-permasalahan penting, seperti : 

a. Menerapkan metode pengontrolan PID pada mesin pencekam agar dapat 

melakukan pencekaman sesuai dari ukuran bahan material. 

b. Pemanggilan program yang telah disetujui pengguna agar dapat 

melakukan pengulangan kerja dengan satu kali perintah. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan diadakannya  penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
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a. Mesin dapat melakukan pencekaman sesuai dengan ukuran dari bahan 

yang  akan digunakan. 

b. Mesin dapat melakukan pencengkraman secara otomatis tanpa harus 

melakukan pengaturan ulang. 

 

1.5. MANFAAT 

Ada banyak manfaat-manfaat  yang ditawarkan oleh mesin ini, yaitu: 

a. Pengguna dapat menyesuaikan ukuran cekaman dengan lebih mudah. 

b. Dapat mempercepat proses pencekaman. 

 


