
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Crane merupakan alat pengangkat dan pemindah material berat yang 

mana material tersebut tidak bisa dipindahkan hanya dengan menggunakan 

tenaga manusia. Crane bekerja dengan mengangkat muatan secara vertikal 

dan bergerak kearah horizontal untuk menentukan arah dan menurunkan 

muatan ke tempat yang ingin dituju. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi yang 

dihasilkan, kehandalan perangkat pada suatu alat proses produksi merupakan 

hal penting yang harus dipenuhi. Kehandalan sistem sangat dipengaruhi oleh 

berbagai aspek perancangan dan manufacturing seperti ketepatan 

perhitungan, kepresisian, kestabilan dan lain-lain. 

 Pada saat ini, dalam mengoperasikan crane dibutuhkan dua orang men 

power sebagai operator untuk mengendalikan crane, orang pertama sebagai 

pemegang remote dan orang kedua sebagai pengatur navigasi jalannya crane. 

Hal ini menyebabkan tidak optimalnya tenaga men power dan waktu yang 

dibutuhkan dalam mengoperasikan crane itu sendiri. 

 Pada saat overhead crane bergerak untuk memindahkan beban, maka 

beban tersebut akan terayun dengan sudut ayun tertentu, mengikuti perubahan 

kecepatan perpindahan overhead crane itu sendiri. Semakin cepat jalannya 

perpindahan beban, maka semakin besar sudut ayun yang dihasilkan. Ayunan 
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beban yang terjadi harus diminimalisir untuk mempercepat pamindahan 

barang dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.  

 Untuk menunjang kinerja overhead crane agar lebih efisien, maka 

dibuat Perancangan Prototype Pengendali Angle Swing Crane Otomatis 

berbasis PID, sehingga pada pengoperasiannya, crane dapat menghasilkan 

fungsi yang lebih optimal dan dapat memberikan keuntungan lebih bagi para 

pengguna crane. 

 Dalam penelitian ini konsep teknologi otomatis pemindah barang 

menggunakan sistem lift yang digerakkan oleh tiga buah motor arus searah 

untuk tiga untuk tiga gerakan sumbu yang ditentukan. Dua buah motor 

digunakan untuk menggerakkan lengan kearah sumbu x dan y (ke kanan dan 

ke kiri), sedangkan motor yang lain digunakan untuk menggerakkan pengait 

yang bergerak dengan sumbu z (ke atas dan ke bawah). 

 Beberapa metode pengendali telah dikembangkan untuk mendapatkan 

solusi dari sebagian masalah tersebut. Aef Agus Sapari, Ismail Rokhim dan 

Pipit Anggraeni, telah membuat pengendali anti swing pada prototype gantry 

crane menggunakan metode fuzzy logic. Dalam jurnalnya yang dikeluarkan 

pada tahun 2015 dijelaskan untuk memperkecil sudut ayun yang dihasilkan 

digunakan sensor acceleromm dan gyroscope MPU-6050, dimana hasil 

pengukuran sensor tersebut akan dibandingkan dengan nilai set point 0o. 

Setelah itu, selisih dari perbandingan nilai tadi akan diolah dengan logika 

fuzzy, yang akan menghasilkan output nilai PWM sebagai pengatur kecepatan 

motor untuk mereduksi besarnya ayunan yang terjadi.   
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 Selain itu, pada tahun 2010, Novan Pradana dan Misbachul Yusuf 

dalam jurnalnya membuat Perancangan dan Pembuatan Model Crane 

Otomatis berbasis PLC, dimana mereka membuat sebuah alat pemindah 

barang (crane) yang dapat meletakkan barang dengan jalur yang sudah diset 

sebelumnya menggunakan rotary encoder untuk menghentikan laju crane. 

Dalam jurnal tersebut dijelaskan, alat yang dirancang bekerja dengan 

diberikan perintah untuk mengambil dan meleletakkan barang, maka alat 

akan bekerja otomatis meletakkan barang dan kembali keposisi semula.  

 Konsep baru dari alat yang dirancang ini adalah pengendalian crane 

menggunakan mikrokontroller Arduino dengan memperhitungkan arah gerak 

dan jarak yang akan ditempuh untuk mengambil dan memindahkan benda, 

cukup hanya melalui software yang ada, dengan tingkat ketepatan tinggi 

melalui kontrol PID, sekaligus mengendalikan sudut ayun pada beban yang 

dihubungkan melalui tali ayunan pada prototype crane.  

 Untuk mengukur percepatan perpindahan gerak beban dan kemiringan 

sudut ayun pada beban crane digunakan sensor accelerometer and gyroscope 

MPU-6050 yang diletakkan pada tumpuan beban, sensor ini kemudian 

memberikan informasi data ke mikrokontroller berapa sudut ayun yang 

dihasilkan yang kemudian dari data informasi tersebut mikrokontroller akan 

mengatur kecepatan motor pada operasi kinerja prototype crane.  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam perancangan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Bagaimana merancang dan merakit model crane sehingga berfungsi sesuai 

dengan yang diperlukan. 

b. Bagaimana merancang program arduino untuk mengontrol kendali crane. 

c. Bagaimana menerapkan control PID pada prototype crane sehingga 

mampu memperkecil sudut ayun pada bandul serta mengatur kecepatan 

perpindahan beban pada crane yang optimal. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan diluar penerapan penulisan, maka 

makalah ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut : 

a. Prototype yang dibuat hanya menggunakan model crane overhead. 

b. Menggunakan motor stepper. 

c. Tidak menghitung berat beban benda yang dibawa. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 

a. Membuat prototype crane yang dapat dioperasikan secara otomatis. 

b. Memperkecil sudut ayun pada bandul pembawa beban. 

c. Menerapkan control PID pada prototype crane untuk mempersingkat 

proses pengoperasian alat. 

d. Menentukan nilai Kp, Ki dan Kd yang optimal untuk mengoperasikan 

sistem prototype crane. 

1.4.2 Sedangkan manfaat dari penulisan makalah ini yaitu: 

a. Mengurangi kerugian pada perusahaan yang diakibatkan dari kerusakan 

crane. 
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b. Optimalisasi penggunaan crane pada perusahaan pengguna crane itu 

sendiri. 

c. Memudahkan operator dalam mengoperasikan crane. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan makalah ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan, manfaat dan tujuan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori dasar yang merupakan referensi yang 

berhubungan dengan pokok masalah peneliitan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang perancangan alat yang akan 

didesain serta perancangan perangkat lunak yang akan digunakan.  

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengujian alat yang telah 

dibuat, mengambil data serta menguji tingkat keakuratan alat 

tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penulisan penerapan 

alat yang telah dibuat serta saran dari alat itu sendiri untuk 

membangun alat tersebut kedepannya.  


