
3 

 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Penelitian tentang peningkatan kinerja alat pemintal benang sudah banyak dilakukan 

sebelumnya, salah satunya dilakukan oleh Sumartini Dana dkk[1]. Penelitian yang mereka 

lakukan dilatar belakangi dari proses penggulungan benang yang masih dilakukan secara manual 

di Home Industri Tenun Ikat Lima Lontar  dimana menyulitkan para pekerja untuk memenuhi 

pesanan konsumen yang disebabkan lamanya waktu untuk memproduksi satu buah gulungan 

benang. Pada penelitian ini, dilakukan otomatisasi pada proses penggulungan benang dengan 

menggunakan  mikrokontroler. Otomatisasi ini memiliki tujuan untuk membantu semaksimal 

mungkin dalam  pengerjaan  menggulung  benang hingga ke tahap siap tenun. Penggulung 

benang otomatis menggunakan peralatan pengendalian kecepatan motor DC berbasis 

mikrokontroler yang dapat bekerja dengan  baik untuk mengendalikan  kecepatan motor dc 

ketika menggulung benang dan diatur sesuai dengan masukan yang diinginkan. Waktu yang 

dibutuhkan alat ini untuk menggulung benang berdasarkan nama gulungan yaitu pada gulungan 

kecil 2,86 detik, Sedang 4,03 detik, besar 21,53 detik dan 1000 yard 6,06 detik. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menggulung benang menjadi lebih cepat dan 

kecepatan putaran penggulungan dapat diatur sesuai kebutuhan. 

Pada tahun 2017, Herwina Mulyantari dkk[4] melakukan penelitian pada proses produksi 

kain tenun di Kerajinan Tenun Ikat Medali Mas. Kebanyakan proses kerja dalam  pembuatan 

kain tenun ikat ini dilakukan dengan cara manual.  Hal ini menyebabkan proses produksinya 

memakan waktu yang terbilang lama dibanding pembuatan kain pada umumnya. Selain itu, 

banyaknya rangkaian proses kerja dalam pembuatan kerajinan juga salah satu masalah yang 

menyebabkan proses pembuatan kain tenun  ikat ini memakan waktu yang cukup lama.  

Sehingga penelitian ini dilakukan dengan merancang alat pemintal benang yang ergonomis. 

Penelatian  ini dilakukan untuk mempersingkat waktu produksi dan meningkatkan produktivitas. 

Metode yang digunakan penulis adalah mengembangkan rancangan dan desain pada alat 

pemintal benang dengan mengganti tuas pemutar pada alat pemintal benang dengan dinamo yang 

dapat dikendalikan kecepatannya. Untuk desainnya sendiri, alat pemintal benang ukurannya 

dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan terjadinya  

peningkatan kecepatan waktu pada proses pemintalan benang dan desain yang minimalis 

sehingga alat mudah disimpan dan dipindahkan. Serta dapat meminimalkan kelelahan karena 

operasinya yang tidak memerlukan tenanga banyak. Kekurangan yang terdapat pada penelitian 
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adalah komposisi penyusun alat yang terbuat dari kayu ringan sehingga posisi alat cenderung 

tidak setabil ketika sedang beroprasi pada kecepatan tinggi. 

Pada tahun 2017, Dicky Sepriyanto dkk[2] melakukan penelitian pada proses 

penggulungan benang songket Palembang. Pada proses penggulungan benangnnya masih banyak 

menggunakan cara manual dimana memerlukan waktu berjam-jam untuk mendapatkan satu 

gulungan benang. Dalam  penelitian ini, dilakukan perancangan alat bantu untuk menggulung 

benang dengan sistem otomatisasi transvers roll. Tujuannya adalah untuk meminimalisir waktu 

pembuatan gulungan benang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan 

observasi lapangan terhadap proses pembuatan kain tenun songket di UKM kota Palembang 

kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dan desain perancangan dengan menggunakan 

perangkat lunak CAD serta pembuatan alat bantu. Penelitian ini lebih terpusat pada penambahan 

gerak  translasi untuk mengatur arah benang supaya tidak menumpuk disatu titik saat proses 

penggulungan. Hasil yang didapatkan dalam waktu 60 detik dengan putaran motor 1 sebesar 

2500 rpm dan motor 2 sebesar 1500 rpm. Alat ini dapat menggulung benang seberat 19,37 gram 

dengan tingkat kerapian, kerataan, dan  kekencangan yang sangat baik. Penelitian ini masih bisa 

dikembangkan karena pengatur kecepatan untuk masing-masing motor masih terpisah, sehingga 

perlu dikembangkan lebih lanjut untuk dapat membuat satu dinamo control yang bisa 

mengendalikan kedua motor sekaligus.    

Pada penelitian [2] dan [4] tersebut rancangan alat yang dibuat mampu memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan kinerja pada proses penggulungan benang. Namun 

beberapa kelemahan masih dapat ditemukan pada rancangan alat. Pada penelitian ini, peneliti 

mengusulkan sebuah rancangan alat penggulung benang dimana pada motor penggerak linier 

pengaturan kecepatan putarannya mengikuti pengaturan kecepatan putar pada motor penggulung 

benang yang dikendalikan  menggunakan  potensiometer dan nilai kecepatannya ditampilkan 

pada LCD, serta penggunaan bahan yang lebih berat pada komposisi penyusun alat. Penelitian 

ini diharapkan mampu memeberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengoprasian alat 

penggulung benang. 
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2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Arduino Uno 

Arduino Uno merupakan sebuah perangkat  yang cara kerjanya memiliki kemiripan dengan 

unit mikrokontroler. Arduino Uno sering digunakan karena memiliki performa yang tinggi dan 

fitur yang spesial. Selain itu Arduino Uno merupakan perangkat elektronik open-source dengan 

fitur platform yang fleksibel, mudah digunakan baik dalam  hardware maupun software. Terdiri 

dari 14 digital I/O, 6 masukan analog, 16 MHz crystal oscillator, USB koneksi, soket 

tegangan/daya, ICSP header dan tombol reset[5]. Arduino Uno ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

2.2.2 Motor Driver 

Motor driver  merupakn komponen mikrikontroler yang mempunyai fungsi sebagai alat 

yang mengkomunikasikan kontroler dengan aktuator dan memperkuat keluaran sinyal pada 

kontroler untuk dapat dibaca aktuator[6]. Salah satu contohnya adalah L298N IC dimana cara 

kerjanya menggunkan prinsip H-Bridge. Dimana tiap H-Bridge dikontrol dengan menggunakan 

tagangan TTL hasil keluaran dari mikrokontroler dan dapat mengendalikan 2 buah motor hingga 

mencapai tegangan 46 Vdc dengan arus 2 A untuk tiap kanal[7]. Motor driver L298N IC 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

2.2.3 Motor DC 

Motor DC merupakan alat elektromagnetik yang memiliki fungsi mengubah energi listrik 

menjadi energi gerak mekanik. Alat tersebut dapat dikendalikan dengan cara mengubah arah dan 

mengendalikan putarannya. Arah putarannya dapat berputar searah jarum jam dan sebaliknya 

tergantung dari hubungan  kutub yang diberikan oleh motor DC. Serta kecepatannya 

dikendalikan  dengan cara mengatur  nilai besarnya arus yang diberikan[7]. Motor DC 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

2.2.4 Power Supply 

Power supply merupakan perangakat elektronik yang biasa dijadikan sebagai alat 

penyuplai sumber tegangan DC bagi perangkat mikrokontroler. Perinsip kerjanya yaitu 

mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Daya  yang dihasilkan  power supply dijaga tetap 

konstan  supaya dapat memberikan suplai yang optimal pada perangkat mikrokontroler[6]. 

Power supply ditunjukkan pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.1 Arduino Uno 

 

 

Gambar 2.2 L298N IC 

 

 

Gambar 2.3 Motor DC Gearbox 12 V 16mm 1000RPM 

 

 

Gambar 2.4 12V Power Supply-2.1A Single Output   

 

 

 


