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RANCANG BANGUN ALAT TRAINER OTOMASI SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN MATA KULIAH OTOMASI INDUSTRI PROGRAM STUDI 

TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

 

Abstrak 

Perkembangan teknologi dalam dunia industri yang begitu pesat juga harus diiringi dengan 

perkembangan dunia pendidikan, maka dari itu Program Studi Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menyediakan mata kuliah Otomasi Industri untuk menjembatani 

mahasiwa mempelajari sistem otomasi industri, namun pada pelaksanaan proses belajar mengajar 

berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui kuesioner terbuka kepada asisten otomasi dan 

mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar kekurangan alat visualisasi, Melihat 

kondisi tersebut peneliti yang juga merupakan salah satu anggota komunitas otomasi industri 

bertujuan untuk mendesain alat sistem otomasi yang menggabungkan sistem kontrol PLC dan 

sistem Pneumatik dengan menggunakan metode reverse engineering.   

Perancangan dan pengembangan menggunakan metode reverse engineering, hasil 

perancangan dan pengembangan dengan metode reverse engginering  didapatkan alat trainer 

sistem kontrol PLC dan Pneumatik yang memvisualisasikan proses material handling, proses 

sorting dan proses packaging mewakili proses assembling.  

Adapun komponen yang terdapat dalam alat tersebut 1. Proses material handling mengunakan 

kompenen cylinder rotary, cylinder dual rod, cylinder air gripper dan konveyor ), 2. Proses sorting 

mengunakan komponen cylinder doubel acting dan sensor proximity induktif, 3. Proses packaging 

mengunakan komponen cylinder doubel acting, sensor photosensor dan box berisi produk. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa skor tertinggi adalah 96 yang menandakan bahwa alat 

trainer otomasi industri ini dapat membantu pemahaman mahasiswa tentang sistem kontrol PLC 

dan Pneumatik, sementara skor terendah adalah 74 menyebutkan bahwa kelemahan pada sistem 

wiring, karena instalasi wiring terdapat di dalam meja alat trainer sehingga tidak kelihatan. 

Kata Kunci : Reverse engineering, Sistem Kontrol,PLC, Pneumatik. 

 

Abstract 

The rapid development of technology in the industrial world must also be accompanied by the 

development of the world of education, therefore the Industrial Engineering Study Program of 

Muhammadiyah Surakarta University provides Industrial Automation courses to bridge students 

studying industrial automation systems, but on the implementation of teaching and learning open 

questionnaire to automation assistants and students, it can be concluded that the teaching and 

learning process lacks visualization tools. Looking at these conditions researchers who are also 

members of the industrial automation community aim to design automation systems that combine 

PLC and Pneumatic control systems BY using the reverse engineering method. 

Designing and developing using the reverse engineering method, the results of designing and 

developing with the reverse engginering method are obtained the tool of PLC control system 

trainer and Pneumatic who visualize material handling process, sorting process and packaging 

process representing the assembling process.The components contained in the tool 1. The process 

of material handling uses a cylinder rotary component, dual rod cylinder, water gripper cylinder 

and conveyor), the sorting process uses a doubel acting cylinder and inductive proximity sensor, 

the packaging process uses cylinder doubel components acting, photosensor sensors and boxes 

contain products. 
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The results showed that the highest score IS 96 which indicates that the industrial automation 

trainer tool can help students understand about PLC and Pneumatic control systems, while the 

lowest score is 74 mentioning the weakness in the wiring system, because the installation of wiring 

is in the trainer tool table so it is not visible . 

Keywords : Reverse engineering, Control Systems, PLC, Pneumatics. 

1.     PENDAHULUAN

Dunia industri di era modern semakin mengalami perkembangan, beragam perkembangan

teknologi industri mulai bermunculan, seperti perkembangan sistem kontrol dalam bidang industri, 

selama ini pengunaan sistem kontrol dalam dunia industri tidak bisa dihindarkan, hampir semua 

operasi – operasi proses produksi mengunakan sistem kontrol, sebagai contoh pengaturan 

kecepatan, pergerakan dan tekanan. Perkembangan sistem kontrol paling menonjol dimulai pada 

tahun 1960 an, pada saat itu sistem kontrol sudah mengunakan mikroelektronik berbentuk 

Intergrated Circuit (IC), sejak saat itu perkembangan teknologi semakin pesat dengan ditemukan 

lagi mikroprosesor tahun 1973, dengan penemuan tersebut sejak saat ini hampir seluruh industri 

dan peralatan-peralatan rumah tangga memakai teknologi otomasi. 

Semakin tingginya kebutuhan industri, memicu untuk meningkatkan otomasi di proses industri 

agar lebih efisien dan produktif, maka dari itu banyak industri mengunakan Programmable Logic 

Controller (PLC).  Beragam proses produksi seperti pengaturan, pengkontrolan mengunkan sistem 

kontrol PLC dalam proses produksinya, sistem kontrol PLC mempunyai hardware masukan input 

dan output dipakai untuk berhubungan dengan relay, sensor dan contattor, hampir semua industri 

mengunakan PLC, industri manufaktur saat ini menjadi penguna terbanyak dari PLC. Pemakaian 

sistem kontrol PLC tidak terlepas dari pneumatik, penerapan sistem kontrol PLC pada umumnya 

dikombinasikan dengan sistem kontrol pneumatik, sementara itu pneumatik  merupakan sebuah 

sistem tenaga pengerak yang mengunakan tekanan udara yang dimampatkan, beragam aspek 

dalam proses produksi di industri banyak mengunakan media pneumatik sebagai penanganan 

produksi.  

Perkembangan teknologi dalam dunia industri yang begitu pesat juga harus di iringi dengan 

perkembangan dunia pendidikan, pendidikan mempunyai faktor yang utama dalam meningkatkan 

skill SDM, maka dari itu lulusan mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta diharapkan mempunyai kemampuan  perancangan, perencanaan, 

penginstalasian, dan perbaikan sistem industri, guna mengimbangi kemajuan teknologi saat ini. 

Salah satu kompetensi lulusan Teknik Industri terkait dengan update diatas adalah mampu 

menguasai sistem otomasi industri, dasar-dasar dalam pemahaman sistem otomasi industri sudah 

dipelajari dalam mata kuliah otomasi industri dan difasilitasi dengan komunitas otomasi industri 
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yang ada di Laboratorium Teknik Industri UMS. Akan tetapi masih ada kekurangan peralatan 

sebagai visualisasi dalam proses pembelajaran, selama ini dalam proses pembelajaran 

mengunakan PLC dan Pneumatik namun semuanya itu hanya berupa sebuah trainer kit. 

Keterbatasan tersebut membuat mahasiswa merasa bosan dan sedikit susah dalam memahami 

konsep otomasi industri. Melihat kondisi tersebut, peneliti yang juga merupakan salah satu anggota 

komunitas otomasi industri berkeinginan untuk mendesain sistem otomasi yang mengabungkan 

sistem kontrol PLC dan sistem Pneumatik dengan mengunakan metode reverse engineering dalam 

membuat rancangan tersebut menjadi media pembelajaran di Laboratorium Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan menganalisa hasil rancangan tersebut terhadap proses 

pembelajaran mata kuliah Otomasi Industri Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

Menurut sunarno (2013) reverse engineering merupakan proses dalam bidang manufacturing 

yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah model yang sudah ada, dari segi desain, komponen, 

dan produk.  Metode reverse engineering digunakan untuk mengamati kelebihan dan kekurangan 

alat yang sudah ada kemudian membandingkan dengan alat yang akan dibuat dengan 

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan. Rancangan ini mengacu pada beberapa desain 

yang ada di dunia industri yang sudah disederhanakan dalam skala laboratorium. Desain atau 

rancangan alat tersebut akan digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Otomasi 

Industri Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.       METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode reverse engineering, yang digunakan untuk

melakukan rancang bangun alat trainer otomasi industri sebagai media pembelajaran mata kuliah 

otomasi Industri. Dalam dunia penelitian metode reverse engineering sering digunakan dalam 

pengembangan sebuah produk yang ada, guna meningkatkan keunggulan dari produk sebelumnya. 

Berikut rancangan penelitian : 

2.1 Studi pendahuluan  

Merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam 

merumuskan masalah.  Pada tahapan ini studi pendahuluan dibagi menjadi dalam 2 bentuk yaitu 

studi literatur dan lapangan. Kegiatan studi pendahuluan literatur dilakukan dengan berkunjung di 

website perusahan atau melihat video penggunaan otomasi industri, yang digunakan perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Kegiatan studi lapangan dilakukan dengan wawancara 

kepada asisten otomasi industri 2016 dan 2017 meliputi penggunaan bahan ajar belajar yang 
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digunakan dalam pembelajaran mata kuliah otomasi industri Program Studi Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya setelah melaksanakan studi pendahuluan, 

peneliti melakukan kajian teori menyangkut permasalahan yang ada. 

➢ Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh pendapat mengenai permasalahan yang 

terkait media bahan ajar pembelajaran mata kuliah otomasi industri, wawancara ini nanti di tujukan 

kepada asisten mata kuliah otomasi industri 2016 dan 2017 yang sudah mengikuti praktikum 

otomasi industri, hasil wawancara tersebut digunakan sebagai pertimbangan peneliti dalam 

menentukan pengembangan produk atau alat. 

➢ Pengunaan angket disini untuk mengetahui manfaat dari penggunaan alat trainet otomasi 

industri sebagai media pembelajan pada mata kuliah otomasi industri, pengambilan data angket 

ini melibatkan mahasiswa semester 5 yang sudah pernah mengambil mata kuliah otomasi industri 

dan sudah selesai melakukan praktikum otomasi industri. Sebelum mahasiswa mengisi angket 

tersebut nantinya akan dilakukan simulasi kelas terbatas dari pengoperasian alat trainer otomasi 

industri.   

Penilian angket menggunakan 5 skala poin dari skala likert yaitu SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2, dan 

STS = 1 untuk pernyataan positif dan SS = 1, S = 2, N = 3, TS = 4, dan STS = 5 untuk pernyataan 

negatif.  

2.2 Pengembangan Produk 

Berdasarkan analisa data dari studi pendahuluan yang di dapat, tahapan selanjutnya adalah 

menyusun simulasi sementara kerangka alat trainer otomasi industri meliputi perencanaan desain, 

analisis kebutuhan, perencanaan hardware dan pengujian alat. Setelah hasil pengembangan alat 

media  pembelajaran tersebut tersusun selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

2.3 Kegiatan Reverse Engineering 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan konsep pengembangan produk 

rancang bangun alat trainer otomasi industri, langkah-langkah prosedur yang digunakan sebagai 

berikut: 

➢ Disassembly Product  

Pada tahap ini peneliti mempelajari prinsip kerja dari alat trainer PLC Glofa dan Pneumatik 

kit yang sudah ada di laboratorium Teknik Industri dan menganalisa dari prinsip kerja dari setiap 

komponen. 
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➢ Assembling Komponen 

Pada tahap ini peneliti menganalisa mengenai kemudahan dalam pembongkaran maupun 

assembling dan melakukan pemasangan kembali setiap komponen alat trainer PLC LG  Glofa dan 

Pneumatik kit. 

➢ Benchmarking 

Pada tahap ini membandingkan komponen dan prinsip kerja produk sejenis, kemudian 

menentukan komponen yang ingin di adopsi. Berikut beberapa sumber yang digunakan peneliti 

dalam melakukan benchmarking: 

1) Peralatan trainer PLC LG Glofa dan Pneumatik kit yang sudah ada di Laboratorium Teknik

Industri UMS.

2) Peralatan trainer PLC maupun otomasi industri yang sudah dimiliki oleh universitas lain,

kegiatan benchmarking dilakukan dengan melihat video dari website universitas tersebut.

3) Perusahaan yang sudah menerapkan proses otomasi industri dengan menggunakan PLC dan

Pneumatik dalam proses produksinya.

➢ Melakukan Perancangan Produk Baru 

Pada tahap ini peneliti membuat desain alat trainer otomasi industri  dengan sistem baru dengan 

keunggulan produk baru. Proses pembuatan desain baru peneliti mengunakan software CAD 

Solidwork. 

2.4 Pembuatan Pembuatan Produk 

 Tahapan akhir dalam penggunaan metode reverse engineering adalah fase pembuatan alat, 

dimana dalam fase ini peneliti mewujudkan rancang bangun alat trainer otomasi industri tersebut 

dalam bentuk nyata dan sesunguhnya sesuai dengan konsep yang telah dibuat. 

2.5 Pengujian Produk 

Pada tahap ini  peneliti melakukan pengujian produk dengan mengunakan metode trial and 

eror, setiap komponen di uji untuk mengetahui apakah sudah berjalan atau bergerak secara baik 

dan sekaligus untuk mendeteksi apabila terjadi kesalahan sebelum produk masuk pada tahap 

simulasi kelas terbatas.  

2.6 Simulasi Kelas Terbatas 

Pada tahap simulasi kelas terbatas dilakukan ketika produk sudah jadi dan siap di operasikan, 

simulasi dilakukan untuk mengetahui kinerja dan kelayakan alat trainer otomasi industri. Kegiatan 

simulasi kelas terbatas dilakukan langsung dengan mengumpulkan mahasiwa semester 5 yang baru 

saja menyelesaikan pembelajaran dan praktikum otomasi industri, selanjutnya responden akan di 
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beri penjelasan dan mencoba langsung pengoperasian alat trainer. Pada tahap akhir mahasiswa 

akan mengisi angket terkait alat trainer tersebut.  

2.7 Analisa Produk 

Setelah melaksanakan simulasi kelas terbatas, produk tersebut selanjutnya dilakukan analisa 

produk guna mengetahui apakah kelayakan alat trainer otomasi industri sebagai media 

pembelajaran dalam mata kuliah otomasi industri Prodi Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Analisa dilakukan bedasarkan data angket yang telah diperoleh. untuk 

menganalisa data angket langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

➢ Memeriksa kelengkapan data angket responden. 

➢ Pemberian skor pada jawaban responden sesuai bobot yang telah ditentukan. 

➢ Menghitung jumlah dari pembobotan. 

∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  =  𝑛 × 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡       (2.1) 

Keterangan : 

𝑛 : jumlah nilai yang diperoleh 

➢  Dari jumlah bobot yang diperoleh kemudian diambil nilai yang paling terbesar dan terkecil 

kemudian di analisa. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengumpulan Data 

Pengamatan langsung dan penyebaran kuisioner terbuka yang diberikan kepada 5 responden 

asisten otomasi 2016, 8 responden asisten otomasi 2017, 10 responden angkatan 2014. Adapun 

hasil secara garis besar sebagai berikut:  

➢ Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yang dirasakan mahasiswa kurang maksimal, 

hal ini dikarenakan keterbatasan media/visualisasi untuk menyampaikan materi. 

➢ Pada saat ini mata kuliah otomasi industri hanya memiliki 1 buah trainer kit pneumatik dan 1 

buah simulator trafick light, keterbatasan tersebut membuat pelaksanaan proses belajar 

mengajar kurang menarik, dan mahasiwa kesulitan memahami materi yang diberikan. 

➢ Bedasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa diharapkan  ada sebuah pengembangan 

yang dilakukan guna menunjang proses belajar mengajar, responden menginginkan sebuah alat 

trainer yang berisi komponen pneumatik, aktuator, sensor, serta sistem kontrol PLC. 

3.2  Kegiatan Reverse Engineering 

Pada tahap ini peneliti harus melalui beberapa tahap prosedur dalam pengembangan produk, 

adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut : 
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➢ Pembongkaran Produk 

Pada tahap disassembly product peneliti melakukan pembongkaran guna mengetahui prinsip 

kerja dan mengidentifikasi jenis komponen-komponen yang digunakan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan pembongkaran terhadap alat trainer kit PLC dan Pneumatik yang sudah di miliki 

Laboratorium Otomasi Industri. Adapun proses pembongkaran yang dilakukan sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Pembongkaran Produk 

No Nama Jumlah 

1 Modul Masukan 12 

2 Modul Keluaran 8 

3 Selector 1 

4 Procesor 1 

5 Sekring 1 

6 Catu daya 1 

7 Push Buttom on/of 1 

8 Indikator Daya 1 

9 Output DC 24 V 1 

10 Output DC 220V 1 

11 Port Periferal RS-485 1 

12 Saklar Keluaran 8 

13 Saklar Masukan 12 

No Nama Jumlah 

1 Regulator 1 

2 I/O 30 

3 Sensor Limit switch 2 

4 

Cylinder Singel 

Acting 1 

5 Sensor Red switch 2 

6 

Cylinder Doubel 

Acting 2 

7 Katub 5/2 way 2 

8 Katub 3/2 way 2 

9 Konektor 5 

10 Selang pompa 1 

11 Trafo 1 

➢ Pengabungan Produk 

Berdasarkan langkah pengabungan yang sudah dilakukan peneliti, bahwa proses pengabungan 

dirasa tidak terlalu susah, karena produk tersebut tersusun dengan sangat rapi dengan adanya 

penamaan pada stiap komponen dan semua part terbentuk sangat presisi. Tapi dalam penyusunan 

alat tersebut sangatlah hati-hati hal ini disebabkan karena dari komponen-komponen berukuran 

sangat kecil dan banyak kabel berbeda-beda. 

➢ Kegiatan Bechmarking 

Pada tahap ini peneliti melakukan benchmarking guna membandingkan komponen dan prinsip 

kerja produk sejenis. Kemudian menentukan komponen yang ingin di adopsi untuk perancangan 
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dan pengembangan produk yang dilakukan oleh peneliti, berikut hasil kegiatan benchmarking alat 

trainer PLC dan Pneumatik yang sudah dibuat oleh universitas yang lain: 

Tabel 2. Hasil Kegiatan Benchmarking 

Bench 

Marking Polytechnic University Of The Filiphine Teknik Elektro UBAYA 

Nama Alat 

Kompoen 

Penggerak 

Doubel Acting Cylinder, Cylinder Dual 

rod, Conveyor, motor Dc 12 Volt 

Cylinder Rotary, Aktuator General 

Vakum, Doubel Acting Cylinder, 

Singel Acting Cylinder, Conveyor 

Motor Dc 12 Volt 

Selenoid 5/2 way doubel pilot 2/2 way singel pilot, 5/2way doubel 

pilot, 3/2 way doubel pilot 

Sensor Proximity Switch dan Infrared 
Proximity Switch, Limith switch, 

Sensor warna 

Pengembangan 

Setelah melihat alat Industrial Proces 

Automation, peneliti mendapatkan 

konsep pengembangan dengan 

mengunakan penggerak Doubel Acting 

Cylinder, Cylinder Doubel Piston, 

Konveyor Dc 12 Volt, ,Sensor proximity. 

Setelah melihat alat industrial 

Automation 1 peneliti coba 

mengembangkan di proses pemindah 

barang menggunakan lenggan robot 

➢ Perancangan Produk Baru 

Kegiatan perancangan produk baru alat trainer otomasi industri terbagi menjadi dua proses, 

pembagian tersebut meliputi perancangan konsep alat dan perancangan desain, adapun 

perancangan yang sudah dilakukan peneliti sebagai berikut: 

a) Perancangan Kosep Alat

Setelah melalui beberapa benchmarking pada perusahaan peneliti ingin menyerdahanakan

kegiatan proses produksi ke dalam proses pembelajaran mata kuliah Otomasi Industri dalam 

bentuk sebuah alat trainer, konsep alat trainer yang ingin dibuat, nantinya akan mengambarkan 

proses produksi di dunia industri diantaranya ada proses pemindahan barang Pemindahan barang 

(mewakili bahwa proses produksi ada sebuah proses pemindahan material line 1 ke line 2, Proses 

penyortiran ( mewakili dari proses produksi pada bagian pengendalian kualitas produk) dan Proses 

packaging (mewakili proses produksi dalam assembling). Maka konsep alat trainer otomasi yang 

akan dibuat  mewakili proses Pemindahan barang, Proses penyortiran, Proses Packaging. 
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b) Perancangan Desain

Berdasarkan perancangan konsep alat yang ada di atas, dibuatlah sebuah perancangan desain

untuk mengakomodir  adanya proses pemindahan barang, proses penyortiran, proses packaging, 

maka di desain trainer kit dapat memindahkan material berbentuk silinder tipis ke atas konveyor 

kemudian akan disortir mengunakan sensor untuk mengetahui material itu berbentuk logam atau 

non logam apabila berbentuk logam akan disortir keluar konveyor dan jika produk terdeteksi non 

logam maka produk akan di bawa menuju proses packaging selanjutnya pada proses packaging 

diatas konveyor sudah terdapat sebuah box yang mampu memuat 3 produk, sebelum masuk box 

produk akan di hitung mengunakan sensor photosensor, jika produk sudah berjumlah 3 maka 

konveyor akan jalan membawa produk kemudian box akan di  tutup mengunakan aktuator dengan 

cara di pres bagian atas box. Berikut proses perancangan alat trainer otomasi industri sebagai 

media pembelajaran mata kuliah otomasi industri yang diwujudkan dalam bentuk 3D mengunakan 

software CAD Solid Work. Gambar 4.6 Merupakan wujud desain prototype alat trainer otomasi 

industri sebagai media pembelajaran mata kuliah Otomasi Industri. Dimensi total dari prototype 

adalah 950 mm x 850 mm x 150 mm. Prototype terdiri dari empat bagaian yaitu : Unit penyimpan 

material , unit material handling, unit sortir, unit packaging. 

Gambar 1. Desain Prototype Alat Trainer Otomasi 
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Berikut Break down dari setiap unit alat trainer otomasi  beserta penjelasan ukuranya : 

a) Perancangan unit penyimpan material.

Unit material berfungsi sebagai tempat penampung material, desain unit material berbentuk

persegi panjang dengan panjang 160 mm x 37 mm, material nantinya akan ditumpuk di dalam 

kotak persegi panjang, material yang diambil terdapat di posisi paling bawah sendiri sehingga 

material selanjutnya akan jatuh bergantian pada posisi yang sama. Desain pada unit penyimpan 

material pembuatanya mengunakan bahan kombinasi akrilik, alumunium dan besi stainless. 

Gambar 2. Desain Unit Penyimpan Material. 

b) Desain dari unit Material Handling

Perancangan desain pada Unit material handling terdiri dari lengan robot dan konveyor, unit

material handling berfungsi sebagai pemindah material dari unit penyimpanan material 

dipindahkan ke konveyor unit sorting, Unit maerial handling mempunyai lengan robot dengan 

dimensi total sebesar 320 mm x 360 mm dengan ketinggian cylinder rotary sebesar 165 mm. 

sedangkan dimensi dari konveyor sebesar P 600 mm x L 80 mm x T 150 mm, perancangan 

konveyor di desain tidak terlalu besar karena pada dasarnya nanti di aplikasikan untuk media 

pembelajaran sehinga mudah dipindahkan. 

Gambar 3. Desain Unit Material Handling. 
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c) Desain dari unit Sorting

Perancangan desain unit sorting terdiri dari sensor proximity induktif, sensor photosensor

autonics, jalur pembuangan, dan cylinder doubel acting. Perancangan pada desain konveyor 

sorting mengunakan bahan baku alumunium profil, akrilik, dan belt pvc. Konveyor pada unit 

sorting mempunyai dimensi total sebesar P 600 mm x L 80 mm x T 150 mm, konveyor di desain 

tidak terlalu besar karena pada dasarnya nanti di aplikasikan untuk media pembelajaran sehinga 

mudah dipindahkan berikut desain dari unit sorting : 

Gambar 4. Desain Unit Sorting. 

d) Desain dari Unit Packaging

Perancangan desain pada unit packaging terdapat beberapa komponen seperti sensor

photosensor, cylinder doubel acting dan box, perancangan desain konveyor unit packaging sama 

dengan desain unit sorting mengunakan bahan baku alumunium profil, akrilik, dan belt pvc. 

Konveyor pada unit Packaging mempunyai dimensi total sebesar P 600 mm x L 80 mm x  T 60 

mm, tingi konveyor packaging dibuat lebih rendah diripada konveyor sorting agar produk bisa 

jatuh ke dalam box pada saat dibawa konveyor packaging, berikut desain dari unit packaging : 

`
`

Gambar 5. Desain Unit Packaging. 
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3.3 Pembuatan Produk Baru 

Berdasarkan perancangan konsep dan perancangan desain di atas, maka peneliti 

merealisasikan alat trainer otomasi industri sebagai media pembelajaran mata kuliah otomasi 

Industri, pembuatan produk baru dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Program Studi Teknik 

Industri UMS, pemilihan tempat di Laboratorium karena peralatan untuk menunjang pembuatan 

produk sudah lengkap. Pembuatan produk baru dilakukan dari bulan November sampai Desember 

2017. 

Gambar 6. Hasil Pembuatan Produk Baru. 

3.4 Pengujian Produk 

Pelaksanaan pengujian alat dilakukan pada 23 Desember 2017 bertempat di ruang produksi 

Laboratorium Industri, pengujian alat dilaksanakan pada saat kegiatan  pertemuan terakhir proses 

belajar mengajar mata kuliah otomasi industri, selain bertujuan untuk melakukan pengujian alat, 

kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai pengenalan alat trainer otomasi industri kepada 

mahasiswa angkatan 2015 yang mengambil mata kuliah otomasi industri. Hasil dari pengujian 

menunjukan bahwa alat trainer berjalan dengan baik.  

3.5 Simulasi Kelas Terbatas 

Pada tahap ini bertujuan untuk  mengetahui tingkat kelayakan alat trainer otomasi industri 

sebagai media pembelajaran mata kuliah otomasi industri. Simulasi kelas terbatas dilakukan 

dengan menyebar kuesioner/angket kepada mahasiswa Teknik Industri 2015 yang baru saja 

menyelesaikan mata kuliah otomasi industri. Simulasi kelas terbatas di lakukan pada tanggal 19 

Januari 2018 di Laboratorium Otomasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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Tabel. 3. Angket untuk simulasi kelas terbatas 

No Indikator 
Tanggapan 

SS S TS STS 

1 
Apakah dengan alat trainer ini dapat membantu pemahaman 

tentang peralatan sistem control 

2 
Apakah dengan alat trainer ini dapat lebih mudah memahami 

fungsi kerja setiap komponen Pneumatik dan PLC 

3 
Apakah dengan alat trainer ini dapat  dapat menambah 

pemahaman sistem kontrol dengan PLC 

4 
Apakah dengan alat trainer ini dapat lebih mudah memahami 

sistem kerja pneumatic 

5 
Apakah dengan alat trainer ini dapat lebih mudah memahami 

sistem kontrol dengan PLC dan Pneumatik 

6 
Apakah dengan alat trainer ini dapat membantu memhami 

pengunaan PLC dan Pneumtik dalam dunia industri 

7 
Apakah dengan adanya alat trainer ini mahasiswa dapat 

memahami sistem wiring dengan mudah 

8 
Apakah dengan layout tersebut alat trainer ini dapat 

dioperasikan dengan mudah 

9 
Apakah dengan alat trainer dapat meningkatkan minat belajar 

untuk mendalami sistem control 

10 
Apakah dengan desain portaibel tersebut alat trainer mudah 

dipindahkan 

11 
Apakah komponen yang ada di alat trainer ini semua berkerja 

sesuai fungsinya 

saran 

3.6 Analisis Kelayakan Angket 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari simulasi 

kelas terbatas. Berikut hasil rekapitulasi kuesioner yang di dapat: 

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Angket 

No Indikator 

SS S ST STS 
Jumalah 

Bobot 
Bobot 4 Bobot 3 Bobot 2 Bobot 1 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % STS % 

1 1 15 55.6 12 44.4 0 96 

2 2 5 18.5 19 70.4 3 11.1 83 

3 3 11 40.7 16 59.3 0 92 

4 4 9 33.3 15 55.6 3 11.1 87 

5 5 8 29.6 16 59.3 3 11.1 86 

6 6 9 33.3 16 59.3 2 7.4 88 

7 7 3 11.1 14 51.9 9 33.3 1 3.7 73 

8 8 6 22.2 19 70.4 2 7.4 85 

9 9 15 55.6 8 29.6 4 14.8 92 

10 10 6 22.2 17 63.0 4 14.8 83 

11 11 4 14.8 22 81.5 1 3.7 84 
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1. Berdasarkan hasil pembobotan dari semua pertanyaan di atas didapatkan nilai tertingi pada

pertanyaan 1 dengan nilai 96, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat trainer otomasi dapat 

membantu mahasiswa dalam memahami tentang peralatan sistem kontrol, alasan alat trainer 

otomasi industri dapat membantu memahami sistem kontrol karena responden beranggapan bahwa 

alat tersebut menunjukan input, sistem, output, artinya bahwa terdapat variabel inputan seperti 

sensor, sedangkan variabel sistem terdapat PLC LG Glofa yang berfungsi sebagai pengontrol dan 

variable output terdapat solenoid  dan aktuator, semua komponen tersebut di kombinasikan yang 

mengambarkan proses produksi di sebuah perusahaan. 

2. Hasil pembobotan terkecil di dapatkan nilai yang paling terendah 74 pada pertanyaan 7 tentang

pemahaman pada sistem wiring alat trainer tersebut, alasan trainer otomasi industri belum dapat 

membantu pemahaman tentang sistem wiring, karena responden berangapan bahwa instalasi 

sistem wiring tidak dapat terlihat karena instalasi berada dalam meja alat trainer tersebut. 

3. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan alat trainer otomasi ini layak dijadikan sebagai

media pembelajaran mata kuliah otomasi industri, beberapa faktor yang menjadikan alasan alat 

trainer ini layak digunakan sebagai media pembelajaran adalah responden berangapan bahwa 

dengan adanya alat trainer ini responden lebih mudah dalam mendalami sistem kontrol PLC dan 

Pneumatik. Sehingga dengan adanya alat trainer ini menjawab kekurangan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar mata kuliah otomasi industri, tentang perlu adanya sebuah media pembelajaran 

yang membuat mahasiswa lebih mudah memahami sistem kontrol PLC dan Pneumatik. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian alat trainer otomasi industri sebagai media 

pembelajaran mata kuliah otomasi industri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses perancangan menggunakan metode benchmarking, diawali dengan kegiatan

benchmaring alat trainer otomasi yang dimiliki universitas lain dan juga benchmarking terhadap 

jurnal-jurnal berkaitan proses otomasi di dunia industri, sehingga di dapatkan bahwa rancangan 

mencakup proses produksi di dunia industri yaitu proses pemindahan material, proses sorting, 

proses assembling yang diwakili proses packaging. 

2. Proses pembuatan dilakukan dengan membagai 3 unit, pada unit pemindah material terdapat

komponen kotak penyimpan material, lengan robot, dan konveyor, sedangkan unit sorting terdapat 

komponen sensor proximity induktif, aktuator doubel acting cylinder dan plorotan, sedangkan 

pada unit packaging terdapat komponen sensor photosensor, cylinder doubel acting dan box berisi 

produk. 
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3. Alat trainer otomasi industri ini layak dijadikan sebagai media pembelajaran mata kuliah

otomasi industri Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, beberapa 

faktor yang menjadikan alasan alat trainer ini layak digunakan sebagia media pembelajaran adalah 

responden berangapan bahwa dengan adanya alat trainer ini responden lebih mudah dalam 

mendalami sistem kontrol PLC dan Pneumatik dengan jumlah skor 96. Sehingga dengan adanya 

alat trainer ini menjawab kekurangan dalam proses kegiatan belajar mengajar mata kuliah otomasi 

industri, mengenai perlu adanya sebuah media pembelajaran yang membuat mahasiswa lebih 

mudah memahami sistem kontrol PLC dan Pneumatik. 

4.2 Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian ini, diperoleh beberapa saran yang bisa menjadi saran untuk 

penelitian selanjutnya : 

1. Diharapkan untuk kedepanya ada yang melanjutkan lagi melakukan pengembangan terhadap

alat trainer otomasi ini. 

2. Sebelum melakukan pembuatan alat berbasis PLC dan Pneumatik diharapkan membuat

perencanaan yang matang mengenai spesifikasi komponen dan harga. 

3. Penambahan Sensor Photosensor pada unit penyimpanan material agar terdeteksi otomatis

tanpa harus menekan push buttom untuk penjalankan lengan robot. 

4. Perlunya buku panduan alur wiring pada alat trainer, sehingga memudahkan mahasiswa

memahami instalasi wiring. 

5. Perlunya pengadaan Alat trainer kit Progammable Logic Controler yang memiliki input

output lebih banyak. 

6. Perlunya mahasiswa untuk memahami cara kerja sistem kendali PLC, karena saat ini hampir

semua perusahaan mengunakan sistem kendali PLC. 
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