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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebagai penunjang agar 

lebih mudah memahami penelitian ini, antara lain mengenai: 

2.1. Printer Tiga Dimensi 

2.2. Plastik Jenis Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) 

2.3. Arduino UNO 

2.4. Sensor Termokopel tipe T 

2.5. Kontroler PID 

Tinjauan pustaka penelitian ini lebih banyak menyampaikan paparan mengenai 

Printer Tiga Dimensi dengan harapan agar hal-hal kecil yang berkaitan dengan perangkat 

tersebut tidak terlewatkan, sehingga kemudian perancangannya dapat dipahami secara 

lebih jelas dan rinci. 

 

2.1. Printer Tiga Dimensi 

Teknologi cetak tiga dimensi mulai dikembangkan sejak Charles “Chuck” Hull, 

lelaki kelahiran Colorado, yang mematenkan sebuah prototipe bernama stereolithography 

pada pertengahan 1980-an.1 Hal yang dipaparkan Hull tersebut adalah salah satu bagian 

dari ranah risalah Rapid Prototyping, yaitu sebuah telaah tentang dunia cetak benda 

trimatra, yang hingga dewasa ini, terus dikembangkan penelaahan dan penerapannya. Ada 

beberapa variasi cara pencetakan benda trimatra, akan tetapi prinsip dasarnya sama, yaitu 

pola gerak lintas-sumbu dan pembentukan obyek dengan menumpuk bahan secara 

berlapis.2 Cara yang paling umum diterapkan adalah Fused Deposition Modeling (FDM), 

karena proses kerjanya yang tidak ribet, sehingga lebih pas untuk keperluan personal 

maupun perkantoran. Proses kerja FDM dimulai dengan memasukkan bahan sejenis 

plastik, melelehkannya, lalu mendorong-keluarkan hasil pelelehan tersebut untuk 

kemudian dipejalkan kembali. 
                                                           
1
 Pertama dipublikasikan pada 11 Maret 1986 dalam tajuk “Apparatus for Production of Three-Dimensional 

Objects by Stereolithography”, dengan nomor paten US4575330A. Selengkapnya, lihat: 

https://www.google.com/patents/US4575330 

2
 Lebih lanjut, lihat situs daring Majalah National Geographic, “3 Ways to Print in 3D”: 

http://ngm.nationalgeographic.com/2014/12/3d-printer/methods-graphic 
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Gambar 2.1

 

Proses pemejalan (sintering

memiliki luas 100-200 mm2, atau bahkan 4

tatakan pada Printer Tiga Dimensi

retak hasil cetak, dengan menciptakan keadaan lekat yang mantap antara lapis pertama 

cetakan dan tatakan tersebut. Permukaan tatakan terbuat dari kaca atau aluminium, karena 

lebih menyebarkan panas untuk

 

Proses pelelehan dan pen

Printer Tiga Dimensi. Bentuknya 

 

Gambar 2.1   Prototipe Awal Printer Tiga Dimensi 

 (Sumber: Brian Evans, 2012) 

sintering) terjadi pada bagian tatakan (printbed)

, atau bahkan 4-8 inci lebih besar dari itu. Selain 

rinter Tiga Dimensi juga bertugas mencegah terjadinya bengkok dan retak

retak hasil cetak, dengan menciptakan keadaan lekat yang mantap antara lapis pertama 

cetakan dan tatakan tersebut. Permukaan tatakan terbuat dari kaca atau aluminium, karena 

lebih menyebarkan panas untuk proses pemejalan. 

 

Gambar 2.2   Extruder Set 

Proses pelelehan dan pencuratan bahan (extrusion) terjadi pada bagian 

Bentuknya persis dengan keran air pada tempat wudhu atau di bak

printbed), yang rata-rata 

8 inci lebih besar dari itu. Selain sintering, 

juga bertugas mencegah terjadinya bengkok dan retak-

retak hasil cetak, dengan menciptakan keadaan lekat yang mantap antara lapis pertama 

cetakan dan tatakan tersebut. Permukaan tatakan terbuat dari kaca atau aluminium, karena 

) terjadi pada bagian extruder 

air pada tempat wudhu atau di bak-
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bak kamar mandi sebuah rumah. Bagian curat ini menerima bahan dari bagian pemakanan 

(feeding), kemudian memanaskannya sampai suhu tinggi tertentu agar bahan tersebut 

meleleh.3 Hasil lelehan tersebut kemudian disemburkan keluar untuk proses pencetakan 

(lihat Gambar 2.2). Bagian curat (extruder) ini digerakkan lintas-sumbu oleh bagian motor 

yang bergerak segaris (lihat Gambar 2.1), sehingga hasil cetaknya membentuk benda tiga 

dimensi. 

 

2.2. Plastik Jenis Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) 

Ada bermacam jenis bahan baku yang digunakan pada perangkat Pencetak Tiga 

Dimensi, salah satunya adalah plastik jenis ABS atau Acrylonitrile butadiene styrene. ABS 

merupakan polimer dengan rumus kimia (C8H8)x· (C4H6)y·(C3H3N)z dengan kepadatan 

1.060-1.080 g·cm 3. Bahan ini kerap dipakai untuk membuat selubung peralatan 

elektronik, maupun perkakas rumah tangga, dikarenakan sifatnya yang ringan, dan mudah 

dibentuk serta dapat dilelehkan namun tidak mudah terbakar. Bagi yang akrab dengan 

mainan lego ataupun airsoft gun, bahan ABS inilah yang digunakan untuk membuat 

mainan-mainan tersebut, karena selain sifatnya yang tahan banting. 

 

Gambar 2.3   Gulungan-gulungan ABS, Tersedia dalam Bermacam Warna 

(Sumber: http://gizmodorks.com/abs-3d-printer-filament/) 

 

                                                           
3
 Suhu pelelehan bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Brian Evans (2012), dalam bukunya Practical 

3D Printers: The Science and Art of 3D Printing, menyebutkan bahwa suhu yang digunakan ada pada kisaran 

170-220
o
C. Namun pada kenyataannya untuk bahan-bahan tertentu, seperti jenis ABS atau PLA, misalnya, 

perlu suhu hingga 230
o
C atau barangkali lebih, agar hasil cetaknya maksimal. 
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Titik lebur ABS berada pada 221o Fahrenheit atau sekitar 105o Celcius. Meski 

demikian apabila ia berada pada suhu lebih dari 400oC, polimer ABS terurai menjadi 

unsur-unsur pembentuknya, yaitu monomer Acrylonitrile, Butadiene, dan Styrene, yang 

mengganggu proses biologis manusia dan dapat menyebabkan kanker karena unsur 

tersebut mengendap di dalam paru-paru. 

Pada perangkat Printer Tiga Dimensi, bahan baku ABS berbentuk seperti benang 

dengan diameter 1,75 mm, sehingga bagian motor (lihat Gambar 2.2) dapat menekan dan 

mengarahkannya ke pemanas dalam bagian extruder (Patrick Hood-Daniel dan James 

Floyd Kelly: 2011). Tiap gulungan (lihat gambar 2.3) memiliki bobot 1 Kg dengan panjang 

mencapai 3-4 meter. Harga per gulungan tersebut berkisar antara Rp 320.000,- hingga 

lebih dari Rp 450.000,- bergantung pada jenis warna. Untuk warna yang dapat berpendar 

dalam gelap, harganya lebih tinggi. Tersedia dalam berbagai warna, antara lain hitam, biru 

cerah, hijau pupus, merah, kuning, dan merah jambu. 

 

2.3. Arduino UNO 

Arduino UNO adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328, yang memunyai 

14 pin masukan/keluaran digital (6 pin di antaranya dapat difungsikan sebagai keluaran 

PWM) serta memiliki 6 pin masukan analog, 16 MHz kristal kuarsa, koneksi USB, ICSP 

header, dan tombol reset. Agar dapat digunakan, hubungkan saja mikrokontroler Arduino 

UNO ke komputer dengan perangkat sambungan USB yang tersedia, atau menggunakan 

listrik dari adaptor AC-DC, atau memakai baterai. Kisaran yang dibutuhkan Arduino UNO 

adalah7-12 volt. 4 

 

Gambar 2.4   Arduino UNO 

(Sumber: Datasheet Arduino) 

                                                           
4
 Sebagai catatan: bilamana Arduino UNO diberi daya kurang dari 7V, kemungkinan yang terjadi adalah pin 

5v UNO tetap dapat beroperasi namun tidak stabil; kemudian jika daya yang diberikan lebih dari 12V, 

regulator tegangan bisa panas dan bahkan dapat merusak board UNO. 
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UNO berbeda dari semua board sebelumnya dalam hal koneksi USB-to-serial, 

yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter USB-to-serial, 

sedangkan pada board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI driver USB-to-serial. 

Gambar mikrokontroler Arduino UNO ditunjukkan pada Gambar 2.4. Konfigurasi pin 

ATMega328 ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5   Konfigurasi Pin Arduino ATMega328 

(Sumber: Datasheet Arduino) 

 

Memori yang dimiliki Arduino UNO adalah 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan 

untuk bootloader), 2 KB S-RAM, dan 1 KB EEPROM. Setiap pin pada Arduino UNO 

difungsikan sebagai masukan ataupun keluaran, beroperasi dengan daya 5V dan dapat 

memberi atau menerima hingga 40 mA, serta memiliki tahanan internal sebesar 20-50 k. 

Pemrograman mikrokontroler UNO dapat dilakukan dengan perangkat lunak Arduino IDE 

(Integrated Development Environment), kemudian dapat dihubungkan dengan komputer 

maupun mikrokontroler lainnya. Pada perangkat lunak tersebut juga terdapat monitor 

serial, sehingga memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap data yang dikirim dari 

atau ke dalam board Arduino UNO. 

Arduino UNO  memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, 

arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) 

untuk komunikasi serial, tersedia pada pin digital 0 dan 1. ATmega8U2 sebagai saluran 

komunikasi serial melalui USB dan sebagai port virtual com  untuk perangkat lunak pada 

komputer. Firmware ’8 U2 menggunakan driver USB standard COM, dan tidak perlu 

ditambahkan driver eksternal. Hanya saja, pada Windows diperlukan sebuah file bertipe 

.inf. Pada perangkat lunak Arduino, terdapat monitor serial yang memantau data yang 

dikirim dari ataupun menuju board Arduino. 
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Perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram Arduino UNO bernama IDE. 

Di dalamnya terdapat menu editor program, yang digunakan untuk menulis dan 

memperbaiki program dalam bahasa processing; kemudian ada bagian compiler yang 

berfungsi mengubah kode program menjadi kode biner; dan ada bagian uploader, 

pengunggah, yakni sebuah unit kecil yang berfungsi “mengangkut” kode biner tersebut 

dari komputer ke dalam memori board Arduino. 

 

2.4. Sensor Termokopel tipe T 

Termokopel terdiri dari dua jenis logam yang berbeda polaritas dengan ujungnya 

ditempukkan. Termokopel mengubah besaran suhu menjadi tegangan, agar dapat dibaca 

dalam pengukuran. Jangkauan suhu yang dapat diukur Termokopel cukup besar, 

bergantung jenisnya, dan dengan batas kesalahan kurang dari 1oC. Pemakaian Termokopel 

lebih pas untuk pengukuran suhu dengan rentang luas, karenanya Termokopel seringkali 

dipakai di industri besi dan baja, pengaman pada alat pengaman, hingga sensor radiasi. 

Ada banyak jenis termokopel dan dibedakan berdasarkan rentang pengukuran suhu 

serta jenis kawat konduktornya. Seorang teknisi tentu telah akrab dengan sensor 

termokopel berpenghantar nikel (tipe E, J, K, M, N), platinum (tipe, B, S, dan R), dan 

tembaga (tipe T). Penelitian ini menggunakan Termokopel tipe T (lihat gambar 2.6) yang 

berpenghantar tembaga, dengan rentang ukur antara -200 hingga 350oC, dengan kepekaan 

ukur sebesar 43 µV/°C. 

 

Gambar 2.6   Termokopel tipe T 

(Sumber: http://www.thermoelectric.com) 

 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, termokopel terdiri dari dua jenis logam 

yang berbeda polaritas pada kawat penghantarnya. Ujungnya disatukan. Titik penyatuan ini 



 

disebut hot junction. Prinsip kerjanya memanfaatkan karakteristik hubungan antara 

tegangan dengan suhu. Tiap jenis logam, pada temperatur tertentu mem

tertentu pula. Pada temperatur yang sama, 

polaritas itu tentu memiliki beda tegangan. 

perubahan arus. 

Gambar 2.7

 

Nilai arus yang didapatkan masih berbentuk analog. Agar dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam board mikrokontroler

mengomparasi atau memperbandingkan nilai arus dengan nilai acuan, lalu 

tiap satuan ampere tersebut ke dalam satuan volt.

keping kecil, yang disambungkan dengan masukan pada mikrokontroler.

Gambar 2.7. 

 

2.5. Kontroler PID 

Gambar 

                                                          
5
 Analog-to-Digital Converter, pengubah bentuk analog menjadi bentuk digital.

. Prinsip kerjanya memanfaatkan karakteristik hubungan antara 

iap jenis logam, pada temperatur tertentu mem

Pada temperatur yang sama, dua logam pada kawat penghantar yang berbeda 

u tentu memiliki beda tegangan. Perbedaan tegangan itu linear dengan 

 

Gambar 2.7   Rangkaian Cip TC-ADC dengan Mikrokontroler

(Sumber: Datasheet Konverter MAX31855

Nilai arus yang didapatkan masih berbentuk analog. Agar dapat dijadikan sebagai 

mikrokontroler, diperlukan adanya konverter, yang fungsinya 

mengomparasi atau memperbandingkan nilai arus dengan nilai acuan, lalu 

tiap satuan ampere tersebut ke dalam satuan volt. ADC5 yang digunakan

keping kecil, yang disambungkan dengan masukan pada mikrokontroler.

Gambar 2.8   Blok Diagram Kontroler PID 

 

                   
, pengubah bentuk analog menjadi bentuk digital. 
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. Prinsip kerjanya memanfaatkan karakteristik hubungan antara 

iap jenis logam, pada temperatur tertentu memunyai tegangan 

pada kawat penghantar yang berbeda 

Perbedaan tegangan itu linear dengan 

ADC dengan Mikrokontroler 

31855) 

Nilai arus yang didapatkan masih berbentuk analog. Agar dapat dijadikan sebagai 

, diperlukan adanya konverter, yang fungsinya 

mengomparasi atau memperbandingkan nilai arus dengan nilai acuan, lalu menerjemahkan 

yang digunakan dapat berupa cip, 

keping kecil, yang disambungkan dengan masukan pada mikrokontroler. Perhatikan 
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Hal terpenting dalam persoalan pengendalian adalah perangkat yang digunakan 

untuk mengolah sinyal galat (error), yakni olahan sinyal umpan-balik dengan sinyal acuan 

(set point), untuk dijadikan sinyal kontrol. Sinyal kontrol tersebut digunakan untuk 

menjalankan ataupun menyelesaikan tugas tertentu, antara lain menstabilkan sistem 

pengendalian. 

Selain kestabilan mutlak, sebuah perangkat mesti memiliki kestabilan relatif, yang 

menurut Ogata (1997) menjadi tolok ukur mutu sistem dengan menelaah sejauh mana 

batas-batas kemantapan ketika dikenai gangguan. Suatu sistem dapat disebut stabil apabila 

mampu mengembalikan keadaan menjadi tunak (steady state), seolah-olah tidak terjadi 

gangguan sedikit pun. 

Salah satu perangkat aksi kendali yang kerap digunakan adalah kontroler PID, 

dengan blok diagram seperti pada Gambar 2.8. Sesuai sebutannya, kontroler tersebut 

merupakan gabungan dari tiga aksi kendali, yaitu Proporsional, Integral, dan Derivatif. 

Kontroler Proporsional memiliki karakteristik mempercepat respon dan “pada dasarnya 

merupakan penguat yang dapat diatur” (Ogata: 1997). Terjadinya offset6 dan tanggapan 

gelombang (osilasi) pada kontroler Proporsional diakali dengan menambahkan kontroler 

Integral. Pemasangan kontroler Derivatif dilakukan demi memperkecil tingkat deviasi dan 

mempercepat waktu tanggapan7 dengan cara memperbesar phase lead penguatan kontrol 

dan mengurangi phase lag-nya (Ogata: 1997). Adanya penambahan kontroler Derivatif 

juga berfungsi menaikkan tenaga ekstra ketika terjadi perubahan beban-muat (load). 

Penentuan parameter kontrol8 dapat dilakukan dengan cara menilik karakteristik 

tanggapan transien dari plant sistem kontrol. Secara umum, pengendalian suhu dilakukan 

dengan mengatur nilai Kp antara 2-10, nilai Ti dalam rentang 2-10 menit, dan nilai Td 

antara 0-5 menit. Penentuan parameter tersebut dipaparkan secara lebih rinci oleh John 

Ziegler dan Nathaniel Nichols, yang mengemukakan teorinya dalam dua metode. 

Metode pertama Ziegler-Nichols dikenal sebagai metode Kurva Reaksi. Ogata 

(1997) menyebutkan bahwa penalaan parameter PID dapat dilakukan dengan 

bereksperimen terhadap plant, dengan masukan bertingkat (unit step). 

                                                           
6
 Selisih nilai acuan (set point) dengan nilai variabel terkontrol, sebagai hasil tanggapan dalam waktu tak 

terhingga. 

7
 Kelemahan aksi kendali Proporsional-Integral. 

8
 Istilah lainnya adalah penalaan, yaitu menentukan gain Proporsional (Kp), Waktu Integral (Ti), dan Waktu 

Derivatif (Td). 
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Gambar 2.9   Kurva S 

 

Ziegler-Nichols menyarankan penalaan parameter kontrol dilakukan berdasarkan 

pada formula yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1   Aturan Penalaan Ziegler-Nichols 

Berdasarkan Tanggapan Unit Step dari Plan 

Tipe 

Kontroler 
�� �� �� 

P 
�

�
 ∞ 0 

PI 0,9
�

�
 

�

0,3
 0 

PID 1,2 
�

�
 2L 0,5 L 

(Sumber: Katsuhiko Ogata, 1997) 

 

Metode pertama Ziegler-Nichols ini, menurut Ogata (1997), tidak dapat 

diberlakukan jikalau tanggapan sistem tidak menampakkan bentuk kurva S seperti pada 

Gambar 2.9. 

Pada metode kedua Ziegler-Nichols, langkah mula yang dilakukan adalah 

menetapkan Waktu Integral (Ti) menjadi tak terhingga dan Waktu Derivatif (Td) sama 

dengan nol. Tindakan berikutnya hanya berkait dengan kontroler Proporsional, yakni 

dengan meningkatkan gain dari nol hingga sebuah titik di mana keluaran menjadi mantap 

dan memiliki osilasi berkesinambungan.9 

 

                                                           
9
 Catatan: jika keluaran tidak memiliki osilasi berkesinambungan untuk nilai Kp manapun yang  telah 

diambil, metode kedua Ziegler-Nichols ini tidak berlaku. 
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Tabel 2.2   Aturan Penalaan Ziegler-Nichols Berdasarkan Critical Gain (Kcr) 

dan Critical Period (Pcr) 

Tipe Kontroler �� �� �� 

P 0.5 Kcr ∞ 0 

PI 0.45 Kcr �

�,�
 Pcr 0 

PID 0.60 Kcr 0.5 Pcr 0.125 Pcr 

(Sumber: Katsuhiko Ogata, 1997) 

 

Penentuan parameter kontrol dengan metode kedua, oleh Ziegler dan Nichols, 

disarankan berdasarkan rumus yang tertulis pada Tabel 2.2. 

Metode Ziegler-Nichols sebetulnya menghasilkan “kerusakan sebesar seperempat 

gelombang” (quarter wave decay). Namun demikian, metode ini masih dapat dikatakan 

baik untuk diterapkan pada kebanyakan perangkat pengendalian, walaupun tidak berarti 

dapat diterapkan untuk semua perangkat pengendalian. Sampai saat ini, metode yang 

disampaikan Ziegler dan Nichols ini disebut sebagai metode yang paling sesuai dengan 

kontroler PID, karena dapat menekan terjadinya gangguan. 
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