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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  TUJUAN 

Merancang dan membuat bagian suatu alat yang bertujuan untuk menghitung jumlah 

botol yang melewati sensor inductive proximity yang berada di atas konveyor yang 

mempunyai kecepatan minimum 1000 botol per menit. Jika digunakan pada kecepatan di 

bawah 1000 botol per menit alat ini tetap berjalan dengan baik. Hasil hitungan disimpan oleh 

mikrokontroler setiap menitnya dengan media penyimpanan berupa flash disk. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

Tidak diragukan lagi bahwa Coca-Cola adalah suatu merk dagang yang sudah memiliki 

nama dimata dunia. Untuk mencukupi permintaan pasar yang begitu banyak akan produk ini, 

mau tidak mau Coca-Cola harus memaksimalkan mesin dan tenaga kerjanya untuk memenuhi 

permintaan pasar. Untuk menunjang proses produksi dibutuhkan tenaga kerja yang mumpuni 

serta mesin yang tangguh, supaya kejadian yang merugikan dalam proses produksi dapat 

diminimalkan. 

Salah satu mesin yang menunjang proses produksi ini adalah mesin filling, mesin ini 

berfungsi untuk mengisi beverage berupa minuman bersoda yang sudah siap minum ke dalam 

botol yang kosong dengan kecepatan pengisian 800 bpm (bottle per minute). Setelah botol 

terisi dengan beverage mesin ini sekaligus menutup botol tersebut dengan tutup botol yang 

disebut crown. Selain fungsi utama di atas masih banyak terdapat fungsi lainnya, seperti 

pengukur suhu beverage yang berada dalam tangki pengisian, recording product yang 

merekam pengisian botol tiap menitnya, dan masih ada fungsi lainnya. Fungsi-fungsi tersebut 

merupakan suatu bagian utuh dari suatu mesin yg disebut mesin filling. 

Coca-Cola memiliki beberapa mesin filling, karena ada beberapa bentuk kemasan yang 

diproduksi antara lain kemasan botol plastik, kemasan botol kaca, dan kemasan kaleng. 

Tetapi tidak semua mesin filling memiliki fasilitas recording product yang memiliki fungsi 

untuk merekam jumlah botol yang sudah siap untuk dipasarkan. Alat ini akan berperan 

sebagai pelengkap untuk mesin filling lainnya yang belum memiliki fasilitas recording 

product. Selain itu alat ini akan dipasang sebagai pembanding apabila pada mesin filling telah 

tersedia fasilitas recording product. Dengan kemasan yang beraneka ragam setiap mesin 

filling memiliki sensor yang berbeda-beda untuk mendeteksi hasil produksi. Sensor dengan 
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jenis inductive proximity digunakan untuk mendeteksi produksi botol kaca atau kaleng 

sedangkan sensor capacitive proximity digunakan untuk mendeteksi produksi botol plastik. 

Fungsi alat ini sangat penting karena hasil rekaman akan dicocokan dengan jumlah 

botol yang sudah tertata. Dengan persoalan yang telah ada ini, saya ingin memberi solusi 

dengan merancang dan membuat alat yang memiliki fungsi recording product, sehingga 

dapat membantu proses produksi Coca-Cola. Dengan alasan rahasia perusahaan, Coca-Cola 

tidak dapat memberikan informasi harga mesin filiing yang telah dimiliki saat ini. Coca-Cola 

hanya menyatakan bahwa harga mesin filling sangat mahal.  

 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika 

dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 39/I.3/FTEK/XII/2012 pada 

tanggal 14 Desember 2012, dan surat keputusan tentang perubahan spesifikasi yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya 

Wacana dengan nomor 05/Kep/D/FTEK/V/2013 pada tanggal 28 Mei 2013, spesifikasi 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Alat ini akan di tempatkan di PT. Coca-Cola Ungaran, Jawa Tengah. 

2. Alat ini menggunakan mikrokontroler AVR ATmega32. 

3. Sensor pada alat ini menggunakan sensor jenis induktif proximity produksi 

OMRON dengan tipe E2E-X5E2. 

4. Mampu menghitung dan merekam botol dengan kapasitas minimum 1000 bpm 

pada PT. Coca-Cola Ungaran, Jawa Tengah. 

5. Saat stand by LCD akan menunjukkan waktu aktual, tanggal aktual, jumlah botol 

selama beberapa kali produksi, dan menu. Apabila flash disk telah ditancapkan 

LCD akan menunjukkan waktu aktual, jumlah botol tiap menit, timer untuk 

menunjukkan berapa lama flash disk telah tertancap, jumlah botol selama 

produksi saat itu, jumlah botol selama beberapa kali produksi dan menu. 

6. Data berupa tanggal aktual, waktu aktual, jumlah botol tiap menit, GLE disimpan 

pada media penyimpanan berupa flash disk. 

7. Terdapat password untuk mereset jumlah botol total dan untuk mencabut flash 

disk. 

8. Bila masukkan password salah sebanyak 5 kali, lampu peringatan berupa rotator 

akan hidup selama masukkan password belum benar. 

9. Terdapat tombol “RESTART” apabila terjadi kegagalan program. 
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10. Dimensi alat tanpa box tanpa sensor = 100mm x 80mm x 30mm (p x l x t). 

11. Dimensi alat dengan box tanpa sensor = 184mm x 114mm x 62mm (p x l x t). 

12. Konsumsi daya maksimal yang dibutuhkan oleh alat ini sebesar 4000 mW. 

13. Perangkat lunak yang berfungsi untuk merubah file berekstensi .txt menjadi .xls 

adalah visual basic. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, berikut 

adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan latar belakang 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat yang akan direalisasikan 

dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar teori yang 

mendukung pembuatan skipsi. 

BAB III Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan perancangan sistem, 

serta perancangan perangkat keras dan perangkat lunak hingga menjadi sebuah sistem. 

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengujian 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan direalisasikan. 

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

pengembangan. 




