
7   Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Umumnya crane yang ditemukan di Kota Batam terdiri dari 4 jenis yaitu 

mobil crane, tower crane, overhead crane dan crane gantry. Pada penggunaannya, 

mobil crane dan tower crane umumnya digunakan untuk mengangkat dan 

memindahkan barang dalam membangun sebuah gedung karena pergerakkannya bisa 

mencakup seluruh area pembangunan. Sementara itu overhead crane umumnya 

digunakan pada perusahaan industri untuk memindahkan mesin produksi. 

Pemindahan mesin produksi tersebut membutuhkan sebuah crane yang bersifat 

indoor yang pergerakannya bisa menyesuaikan dengan area dalam ruangan. 

Sedangkan crane gantry umumnya ditemukan di pelabuhan bongkar muat barang 

container. Crane jenis ini memiliki fungsi konstruktur yang menyesuaikan dengan 

keadaan pelabuhan untuk memindahkan barang dari kapal menuju truk cargo maupun 

sebaliknya. Pada penelitian ini, kemudian diputuskan untuk mengunakan crane 

gantry karna penelitian ini dilakukan untuk meredam ayunan yang terjadi pada saat 

pemindahan countainer. 

Pengontrolan manual crane gantry pada penelitian sebelumnya menggunakan 

motede pengangkat barang yang berbasis PLC pada penelitian Haniefa (2009). Dari 

penelitian tersebut, bagian kontrol crane mengunakan indikator berat yang 

pengontrolannya masih bersifat manual (on/off), indikator berat yang digunakan 

hanya berfungsi sebagai alamat pemindahan yang dilakukan oleh PLC. Pada 
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penelitian ini ditemukan bahwa pada saat perpindahan barang masih ditemukan 

ayunan beban. 

Pengontrolan otomatis kemudian dilakukan untuk meredam ayunanan beban. 

Antonio (2011), melakukan penelitian dengan membandingan hasil crane kontrol 

otomatis menggunakan metode fuzzy logic controller dengan kontrol manual (on/off). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peredaman ayunan pada pengontrolan fuzzy 

dengan kemiringan sudut berada dibawah ±15°. Hasil ini menunjukan kinerja yang 

jauh lebih baik dari pada pengontrolan on-off yang tercatat memiliki ayunan dengan 

kemiringan sudut dibawah ±25°. Penelitian ini masih bersifat simulasi, belum 

diimplementasi pada plant yang sesungguhnya. 

Dalam penelitian tersebut membandingan hasil penggunaan crane otomatis 

dengan metode fuzzy dan crane pengontrol manual dengan on-off dengan pengaturan 

parameter dari beberapa variasi dari beban dengan jarak sebagai titik target. Dari 

beban crane 300gr, 500gr, dan 1000gr serta panjang jarak dari titik awal ke titik 

tujuan dari 10cm, 45cm, 90cm, 135cm dan 180cm. Respon yang dihasilkan seperti 

pada Gambar 2.1, 2.2, 2.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Grafik Perbandingan fuzzy & on-off dengan Beban 300gr. Sumber: 

(Irwing Antonio, 2011) 
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Gambar 2.2 Grafik Perbandingan fuzzy & on-off dengan Beban 500gr. Sumber: 

(Irwing Antonio, 2011) 

 

Gambar 2.3 Grafik Perbandingan fuzzy & on-off dengan Beban 1000gr. Sumber: 

(Irwing Antonio, 2011) 

Dari grafik perbandingan fuzzy & on/off pada Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3, dilihat 

bahwa ayunan yang terjadi cukup besar pada metode on-off jika dibandingkan dengan 

metode fuzzy.  

 

2.2 Jenis Crane 

Pada umumnya crane yang ditemukan di Kota Batam terdiri dari 4 jenis yaitu 

mobil crane, tower crane, overhead crane dan crane gantry. 

2.2.1 Mobil Crane 

Pada umumnya mobil crane digunakan untuk memindahkan barang dalam 

membangun sebuah gedung. Pengunaan mobil crane ini dalam pembangunan gedung 

karena fungsinya yang dapat mengelilingi bagian gedung dengan mudah sehingga 
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barang bisa dipindahkan kebagian gedung yang akan dibangun. dibawah ini adalah 

Gambar 2.4 yaitu contoh mobil crene. 

 

 Gambar 2.4 Mobil Crane. Sumber: (Queensland Government, 2006) 

2.2.2 Tower Crane 

Tower Crane umumnya digunakan untuk memindahkan dan mengangkat 

barang dalam membangun suatu gedung yang fungsinya sama dengan mobil crane. 

Dalam hal ini yang membedakan antara mobil crane  dan tower crane adalah dimana 

tower crane memiliki kemampuan untuk berdiri kokoh tanpa harus berpindah-pindah 

tempat dan mencakup seluruh area pembangunan gedung, sementara itu mobil crane 

harus berpindah-pindah tempat untuk mengelilingi area gedung yang akan dibangun. 

Berikut ini adalah gambar tower crane yang ditampilkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Tower  Crane. Sumber: (Queensland Government, 2006) 
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2.2.3 Overhead Crane 

Overhead crane pada umumnya digunakan diperusahaan untuk memindahkan 

mesin produksi. Digunakannya crane jenis ini dikarenakan fungsinya yang bisa 

menyesuaikan keadaan didalam ruangan produksi dan mencakup seluruh area dalam 

ruangan tersebut. Overhead crane umumnya ditempatkan dalam suatu ruangan 

(indoor) Berikut ini adalah Gambar 2.6 yaitu overhead crane. 

 

Gambar 2.6 Overhead Crane. Sumber: ( Milton J. Shoup, 2014) 

2.2.4 Crane gantry 

Crane gantry umumnya terdapat di pelabuhan-pelabuhan bongkar muat 

container untuk mengankat dan memindahkan barang dari kapal ke truk cargo. Pada 

saat pemindahan barang crane gantry ini memiliki rel yang melintang memanjang ke 

arah kapal sehingga memudahkan pemindahan barang ke truk serta bentuk dari crane 

ini yang sangat cocok dipelabuhan. Hal ini lah yang membuat crane ini digunakan di 

pelabuhan-pelabuhan bongkar muat container. Pada Gambar 2.7 bisa diamati crane 

gantry. 
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Gambar 2.7  Crane Gantry. Sumber: (Arun K. Bhimani, 2010) 

 

2.3 Crane Gantry 

Crane gantry merupakan suatu alat angkat yang berfungsi untuk mengangkat 

dan memindahkan muatan yang berat seperti container dari truk ke kapal laut atau 

sebaliknya. Gantry crane adalah crane  tipe jembatan yang memiliki  kaki 

penyanggah  yang sangat tinggi dan crane ini umumnya dioperasikan di lapangan 

terbuka, dan pada pengoperasian gantry crane dioperasikan di pelabuhan laut untuk 

mengangkat peti kemas (Stevanus Situmorang, 2012). 

Didalam pergerakkan crane ada 3 model pergerakan yaitu: 

a. Gerakan Hoist 

Gerakan hoist ini adalah gerakan naik dan turun untuk mengangkat 

dan menurunkan peti kemas  menggunakan lengan penjepit yang terikat pada 

tali baja yang digulung oleh katrol pada trolley crane, dimana katrol ini 

digerakkan oleh elektromotor. 
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Gambar 2.8 Gerakkan Hoist. Sumber: (Zona Elektro, 2014) 

b. Gerakan Transversal 

Gerakan transversal ini adalah gerakan yang dilakukan oleh trolley 

saat membawa peti kemas dengan arah kiri dan kanan dari rel crane.   

 

Gambar 2.9 Gerakkan Transversal. Sumber: (Zona Elektro, 2014) 

c. Gerakan Longitudinal 

Gerakan longitudinal yaitu gerakan memanjang pada rel besi atau 

lintasan pada rel yang mencakup posisi terjauh dari kapal yang sulit untuk 

dijangkau atau sisi lain dari kapal.  

 

Gambar 2.10 Gerakkan Longitudinal. Sumber: (Zona Elektro, 2014) 
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Adapun kelebihan dalam penggunaan gantry crane disajikan pada penjelasan 

dibawah ini: 

a. Posisi kerja yang outdoor ( tidak ada bangunan pendukung) 

Jika posisi pada penggunaan crane berada diarea outdoor. Yang 

membuat jenis crane ini banyak digunakan pada pelabuhan yang 

keberadaannya outdoor. 

b. Posisi kerja indoor dengan long travel yang panjang 

Memiliki keuntungan dengan ruangan kontrol indoor dengan long 

travel yang panjang. Maka gantry crane tidak memerlukan pendanaan yang 

lebih banyak. 

c. Investasi yang lebih rendah 

Crane jenis ini mengurangi kerugian pada pondasi karna tidak 

memerlukan biaya dalam pemindahannya. Dengan merancang sistem pondasi 

yang tepat, maka gantry crane dapat dirancang dengan biaya yang sangat 

murah. 

Untuk kelemahan dalam penggunaan gantry crane disajikan pada penjelasan 

dibawah ini: 

a. Membutuhkan area yang aman 

Pemilihan area harus diperkirakan dengan sangat teliti, karena crane 

jenis ini membutuhkan area yang aman dalam pergerakannya memindahkan 

barang. 
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b. Pengawasan keamanan yang lebih ketat 

Membutuhkan pengawasan yang intensif, karena pengunaannya 

mengangkat barang yang sangat berat diatas permukaan. Sehingga 

membutuhkan proses safety yang lebih intensif dan layak untuk diterapkan. 

c. Perawatan yang lebih intensif 

Dikarnakan peletakannya outdoor makan perawatan yang diperlukan 

juga sangat intensif, karna pada bagian besi-besi penyangga memerlukan 

minyak pelumas pada setiap sikunya agar tetap aman. 

Jadi jenis crane gantry ini sangatlah cocok untuk permodelan crane yang akan 

diterapkan diluar atau outdoor serta mendukung proses pemindahan container untuk 

dibidang shipyard yang memerlukan jarak pemindahan yang terlalu jauh antara crane 

dan truk pengankut container. 

 

2.4 Metode Fuzzy Logic 

2.4.1 Logika Fuzzy  

Pada tahun 1965 Prof. Lotfi Zadeh mengembangkan kelebihan fuzzy 

diantaranya dapat meringkas suatu sistem yang kompleks dengan sedikit data 

numeric.  Dalam pemaparannya, kecerdasan buatan kemampuan manusia dalam 

menerapkan logikanya dalam bentuk algoritma yang akan dijalankan oleh mesin. 

Logika fuzzy menginterpretasikan statemen dalam bentuk samar atau abu-abu yang 

akan diubah menjadi sebuah pengertian yang logis (Kesuma Hati, 2015). 
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2.4.2 Himpunan Fuzzy 

Drajat keanggotaan (membership) bernilai antara 0 sampai 1 yang disebut 

nilai dari himpunan fuzzy. Logika fuzzy menggunakan ungkapan misalnya : “sangat 

panas”,”agak panas”, “sangat panas”. Logika fuzzy menggunakan satu set aturan 

untuk menggambarkan perilakunya. Aturan-aturan tersebut menggambarkan kondisi 

yang diharapkan dan hasil yang diinginkan dengan menggunakan statemen IF… 

THEN (Kesuma Hati, 2015). 

2.4.3 Fuzzyfikasi 

Fuzzifikasi adalah proses pengolahan nilai atau variable input yang akan 

dijadikan nilai keanggotaan dari proses fuzzy. Fungsi dari keanggotaan ini adalah 

gambaran titk input data yang tercantum dalam derajad keanggotaan yang memiliki 

rentang 0 sampai 1. 

2.4.4 Inferencing (Rule Base) 

Rule evaluation memetakan fuzzy input menjadi fuzzy output atau 

membuat aturan-aturan yang akan terjadi yang dialami oleh fuzzy input. Pemetaan ini 

didasarkan pada sejumlah fuzzy If – Then rules. If –Then rules terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu : 

1. The antecedent part (premise) yaitu kata di antara if dan then yang merupakan 

input fuzzy. 

2. The consequent part (conclusion) yaitu kata setelah then yang merupakan 

output fuzzy. 
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Ada 2 proses dalam pengambilan keputusan logika fuzzy yaitu  Generalized 

Modus Ponens (GMP) dan Generalized Modus Tolens (GMT) dimana GMT disebut 

indirect reasoning sedangakan GMP disebut juga dengan direct reasoning.   

Dengan demikian fuzzy if then rules merupakan penghubung antara 

antecedent (input fuzzy) dengan consequent (output fuzzy) yang bersesuaian. 

Sehingga If then rules dapat dituliskan dengan : 

IF..  (antecedent)     

THEN..    (consequent) 

2.4.5 Defuzzyfikasi 

Suatu sistem fuzzy akan mengeluarkan output berupa himpunan fuzzy (fuzzy 

output). Untuk dapat berinteraksi dengan sistem di luar, maka perlu mengubahnya 

menjadi suatu data crisp (tegas). Dengan proses defuzzifikasi, himpunan fuzzy hasil 

inferensi akan diubah menjadi suatu data crisp tunggal. Defuzzifikasi yang akan 

dilakukan adalah dengan cara mencari rata-ratanya (weight average). 

1
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Dimana zi adalah nilai keluaran pada konsekuen aturan dasar ke-i, wi adalah 

hasil proses operasi himpunan fuzzy pada anteseden, n adalah banyaknya aturan yang 

digunakan dan adalah nilai/derajat keanggotaan suatu nilai x pada setiap operasi 

himpunan fuzzy pada bagian anteseden (Boy Fechera, 2012). 
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2.5 Sensor Sudut Accelerometer dan Gyroscope 

Fungsi dari Accelerometer adalah untuk mengukur percepatan yang dihasilkan 

dari gravitasi. Gerakan pendeteksian yang terjadi pergerakan  X yaitu kiri dan kanan,  

Y yaitu atas ke bawah dan  Z yaitu depan ke belakang. Contoh penerapan 

accelerometer seperti pada cuadcopter untuk mencari tingkat kestabilannya diudara.  

 

Gambar 2.11 Accelerometer and Gyroscope. Sumber: (Datasheet Accelerometer and 

Gyroscope) 

Gyrosensor berfungsi untuk mendeteksi gerakan rotasi penuh terhadap garis 

permukaan bumi. Gyro sensor mempunyai rentang jangkauan yang lebih jauh dan 

besar karena bisa mendeteksi kemiringan dengan rotasi..  

Pada penerapannya, accelerometer dan gyroscope memerlukan filter agar 

mendapatkan hasil pembacaan aktual yang lebih akurat. Filter yang banyak 

digunakan adalah complementary filter seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Complementary Filter. Sumber: (Shane Colton, 2007) 



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

 

2.6 Sensor Jarak  Rotary Encoder 

Rotary encoder adalah perangkat elektromekanik yang dapat 

mengestimasikan gerakan menjadi sebuah jarak atau posisi. Pengunaan Rotary 

encoder umumnya mengunakan sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa yang 

dapat dijadikan jarak ataupun posisi.  

Rotary encoder memiliki piringan tipis dengan hole pada bagian lingkaran 

piringan. Prinsif kerjanya adalah dengan menempatkan LED pada salah satu sisi 

piringan sehingga cahaya  yang ditangkap akan menuju ke piringan sementara itu 

disisi lain ada photo-transistor yang ditempat lurus sejajar dengan LED sehingga 

dapat mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. Hasil dari tangkapan cahaya 

tersebut akan membuat keadaan photo-transistor mengalami saturasi, hasil dari 

saturasi itulah yang disebut suatu pulsa gelombang yang berbentuk persegi. Apabila 

keadaan terus saturasi akan membuat semakin banyaknya deretan pulsa yang telah 

didapatkan atau dihasilkan dalam  satu kali putaran. Dan hasilnya akan menentukan 

akurasi rotary encoder tersebut dan rotary encoder bisa diterapkan pada plant 

sesungguhnya pada crane. Namun pada penerapan plant prototype bisa dirancang 

dengan ultrasonik ataupun rotary encoder yang langsung terancang pada motor 

trolley yang digunakan. 

 

Gambar 2.13 Prinsif kerja dari  Rotary Encoder.Sumber: (Arif Rachmanto, 2012) 
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2.7 Jenis Motor DC 

Motor DC merupakan jenis motor yang paling sering digunakan didalam 

dunia robotika, hal ini disebabkan arah putaran motor yang searah jarum jam ataupun 

berlawanan arah yang dengan mudah dapat untuk dikendalikan (Yayan Hendrian, 

2013) Adapun komponen utama dari motor DC adalah sebagai berikut : 

a. Kutub Medan Magnet 

Perputaran yang terajdi pada motor disebabkan oleh interaksi dari dua 

kutub magnet.  

b. Kumparan Motor DC 

Faktor kumparan yang silinder yang langsung terhubung ke as 

pengerak motor, apabila arus masuk kekumparan motor DC maka arus 

tersebut akan menjadi electromagnet. 

c. Commutator Motor DC 

Pada motor DC memiliki commutator yang berfungsi sebagai 

pengembali arah arus listrik yang berada dalam kumparan motor DC. 

Commentator ini berpengaruh besar pada transmisi arus antara kumparan 

motor DC dan sumber daya. 

Keuntungan dari pengunaan motor DC adalah pengendalian kecepatan motor 

DC yang tidak terpengaruhi oleh kualitas sumber daya. Motor ini dapat dikontrol 

dengan mengatur : 

a. Ketika mengatur tegangan pada dinamo maka akan berpengaruh pada 

meningkatkan kecepatan dari motor. 
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b. Ketika menurunkan arus medan akan berdampak pada meningkatnya 

kecepatan. 

Perbedaan yang signifikan antara motor DC dan motor AC adalah biaya yang 

diperlukan motor DC cukup besar bila dibandingkan dengan motor AC. Kecepatan, 

flux medan dan tegangan kumparan motor DC akan saling berhubungan seperti pada 

rumusan persamaan berikut : 

Gaya elektromagnetik: ....  E K N   (2) 

Torque:  aT K I   (3) 

Dimana: 

E = gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal kumparan motor DC 

(volt). 

  = flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan. 

N = kecepatan dalam RPM (putaran per menit). 

T = torsi electromagnetik. 

aI = arus kumparan motor DC. 

K = konstanta persamaan. 

Adapun jenis-jenis dari motor DC adalah sebagai berikut: 

a) Motor DC Sumber Daya Terpisah (separately excited) 

Jika arus medan yang masuk dari sumber terpisah maka disebut motor 

DC sumber daya terpisah. 
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b) Motor DC Sumber Daya Sendiri 

Pada saat gulungan medan terhubung  secara paralel dengan gulungan 

kumparan motor DC. Maka keseluruhan arus yang ada didalam jalur 

merupakan hasil penjumlahan arus medan dan arus kumparan motor DC. 

 

Gambar 2.14 Karakteristik Motor DC Shunt. Sumber: (Zona Elektro, 2014) 

Berikut tentang kecepatan motor shunt : 

1) Kecepatan pada percobaannya sangat stabil dan tidak tergantung dengan 

beban. Oleh karena itu pengunaannya sangat cocok pada pengunaan komersial 

yang membutuhkan beban awal yang relative rendah. 

2) Untuk pengendalian kecepatan dapat menggunakan cara yaitu tahanan disusun 

seri dengan kumparator motor DC.  

c) Motor DC Daya Sendiri: Motor Seri 

Berikut hasil kecepatan motor seri: 

1) Pembatasan kecepatan yaitu maksimal 5000 RPM. 

2) Jangan menjalan motor seri tanpa ada beban, hal ini akan 

menyebabkan motor akan cepat tanpa terkendali. 

http://zonaelektro.net/motor-dc/karakteristik-motor-dc-shunt/
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Gambar 2.15 Prinsip kerja Motor DC Seri. Sumber: (Zona Elektro, 2014) 

d) Motor DC Kompon/Gabungan 

Pengabungan motor seri dan shunt disebut juga motor DC Kompon. 

Dikarnakan gulungan medan terhubung secara pararel dan seri maka torque 

penyalaan awal motor kompon sangat bagus dengan kecepatan yang stabil.  

 

Gambar 2.16 Karakteristik Motor DC Gabungan. Sumber: (Zona Elektro, 

2014) 

 

 

 

http://zonaelektro.net/motor-dc/
http://zonaelektro.net/motor-dc/karakteristik-motor-dc-seri/
http://zonaelektro.net/motor-dc/karakteristik-motor-dc-kompon-gabungan/
http://zonaelektro.net/motor-dc/karakteristik-motor-dc-seri/
http://zonaelektro.net/motor-dc/karakteristik-motor-dc-kompon-gabungan/
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Adapun motor DC terbagi menjadi 3 yaitu: 

2.7.1 Motor Stepper 

Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang berkerja dengan 

mengubah pulsa elektronis menjadi gerakkan mekanis diskrit. Dengan keunggulan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Torsi penuh akan dapat diberikan pada saat mulai bergerak 

b. Posisi dan pergerakkan dapat ditentukkan secara presisi 

c. Mempunyai respon yang baik saat mulai dan stop serta berbalik. 

d. Frekuensi putaran dapat ditentukansecara bebas dan mudah pada range yang 

luas. 

Adapun kelemahan dalam penggunaan motor stepper adalah sebagai berikut : 

a. Tidak adanya feedback untuk melihat perbedaan selisih step 

b. Ketika dijalankan menimbulkan noise suara  

c. Torsi dipengaruhi kecepatan 

d. Tidak seimbang nya daya dan berat motor 

2.7.2 Motor Servo 

Motor servo memiliki sistem umpan balik tertutup, dengan begitu posisi 

rotornya sebagai informasi yang akan dikirimkan kembali ke rangkaian utama yang 

ada di dalam motor servo. Dengan keunggulanya adalah: 

a. Tidak berensonansi saat beoperasi 

b. Tidak berisik dalam beroperasi 

c. Resolusi dan akurasi dapat diubah dengan hanya menganti encoder yang 

dipakai. 
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Adapun kelemahan dalam penggunaan motor servo adalah sebagai berikut : 

a. Membutuhkan pengaturan yang benar dan tepat dalam menstabilkan umpan 

balik. 

b. Motor jadi tidak terkendali jika encoder tidak di beri umpan balik. 

c. Beban yang berlebih dapat merusak motor 

2.7.3 Brushed  DC Motor 

 Brushed DC motor ini memiliki torsi dan kecepatan yang mudah 

dikendalikan. Dengan keuntungan diantaranya: 

a. Kecepatan yang mudah dikendalikkan. Jika semakin besar tegangan yang di 

berikan makan semakin cepat putarannya dan sebaliknya dengan kata lain 

kecepatan sebanding dengan besar tegangannya 

b. Torsi yang mudah di kendalikkan. Jika semakin besar arus listrik yang 

disediakan maka akan semakin kuat torsinya begitu pula sebaliknya dengan 

artian bahwa torsi sebanding lurus dengan besarnya arus listrik. 

Kelemahan dari brushed DC motor ini adalah penggantian sikat karbon 

didalamnya harus dilakukkan secara berkala agar motor memiliki kinerja motor yang 

baik. Dari hasil studi literatur yang telah dilakukan maka akan digunakannya motor 

DC Faulhaber Magnetic Encoder dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Kombinasi ideal antara gerakkan motor dan kecepatan motor. 

b. Memiliki perancangan khusus untuk driver motor. 

c. Memiliki pembacaan khusus untuk output encoder. 

 


