
Program Studi Teknik Industri Jurusan Teknik Mesin dan Industri FT UGM 
ISBN 978-602-99680-0-2                                           

 
 

SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS GADJAH MADA 2011 
Yogyakarta, 26 Juli 2011 

                 
 
 

Aplikasi Mikrokontroler pada Model Mesin Pemilah Kayu Otomatis 
Cokorda Prapti Mahandari dan Didik Kustanto 

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma 
J1. Margonda Raya No.100, Depok 15424 

  E-mail : coki@staff.gunadarma.ac.id  
didik_delta@yahoo.co.id 

 
Intisari 

 
Model mesin pemilah kayu secara otomatis berdasarkan panjang kayu terdiri dari 
rangkaian catu daya, sensor panjang dan motor penggerak serta sistem pengerak 
konveyor, pendorong kayu dan mikrokontroler. Mikrokontroler diprogram menggunakan 
tiga buah perngkat lunak yakni: Borland C++ Version  5. 20,  SDCC (Small Device C 
Compiler) dan  Atmel AT89ISP Version 2.2. Borland C++ berfungsi untuk menyusun 
program berekstensi C. SDCC berfungsi untuk mengkompilasi program berekstensi C dan 
mengkonversinya menjadi file ekstensi HEX. Atmel AT89ISP berfungsi sebagai 
downloader, yaitu memasukkan program berekstensi HEX ke dalam mikrokontroler 
AT89S51. Informasi panjang kayu ditangkap oleh sensor panjang yang terdiri dari infrared 
LED (Light Emitting Diode) dan photodiode yang diproses sebagai sinyal input oleh 
mikrokontroler. Jika sensor panjang kayu mendeteksi panjang kayu di atas konveyor sama 
dengan 6 cm maka sinyal output dari mikrokontroler tidak mengaktifkan motor driver pada 
sistem pendorong kayu sehingga kayu dapat terus berada di atas konveyor.  Jika panjang 
kayu lebih atau kurang dari 6 cm maka sinyal output dikirim ke IC L293D (motor driver) 
untuk menggerakkan motor DC pada sistem pendorong kayu dan memutar roda gigi. 
Selanjutnya roda gigi yang terhubung dengan gigi rack membuat batang pendorong 
bergerak translasi dan mendorong kayu ke luar dari jalur konveyor jatuh ke dalam 
penampung. 
 
Kata kunci: mikrokontroler, sensor panjang, mesin pemilah, kayu, sinyal 

 
 
Pendahuluan  

Industri pengolahan kayu membutuhkan inovasi teknologi otomasi agar kayu tidak hanya 
diekspor dalam bentuk bahan baku tapi telah diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi. 
Salah satu proses pada pengolahan kayu adalah pemilihan kayu berdasarkan dimensi panjang. Sebuah 
model mesin pemilah kayu otomatis yang sederhana telah dibuat untuk memisahkan panjang kayu 
panjangnya tidak sama dengan 6 cm. Potongan kayu dilewatkan pada sebuah konveyor dan panjang 
kayu yang memenuhi syarat dalam hal ini adalah 6 cm akan tetap melewati konveyor sedangkan yang 
panjangnya tidak sama dengan 6 cm akan didorong ke penampung. Proses ini membutuhkan 
pengendali otomatis untuk mengendalikan bekerjanya motor penggerak sistem pendorong kayu saat 
panjang kayu di atas konveyor panjangnya tidak sama dengan 6 cm serta menonaktifkan sistem 
pendorong kayu apabila panjang kayu yang lewat adalah 6 cm. Pengendalian ini dilakukan oleh 
sebuah mikrokontroler. 

Penelitian tentang aplikasi mikrokontroler pada tingkat yang relatif sederhana antara lain 
adalah pada robot pengikut garis (Line Follower Robot) atau Line Tracker atau Line Tracer Robot 
(Raharjo, 2007). Mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah seri AT89C51 yang memiliki 
arsitektur yang sama dengan mikrokontroler seri AT89S51. Perbedaannya adalah pada keberadaan ISP 
(In System Programming) pada seri AT89S51. Aplikasi yang lain dari mikrokontroler seri ini adalah 
pada rancang bangun rumah cerdas berbasis mikrokontroler (Wahyudi, 2008). Mikrokontroler 
digunakan untuk pengendali sinyal saat ada orang memasuki rumah. Penelitian lainnya  berhubungan 
dengan industri kayu yakni alat pengukur nilai lentur kayu (Kusumaningrum, 2008). Mikrokontroler 
dipergunakan untuk mengolah hasil pengukuran nilai lentur kayu secara manual menjadi hasil 
pengukuran digital dengan tingkat ketelitian sampai 1/100 mm.  Penggunaan mikrokontroler dalam 
alat ukur yang lain adalah pada sistem yang menggabungkan pengukur berat dan tinggi badan untuk 
menentukan indikasi kesehatan tubuh (Thomas, 2008). Mikrokontroler mengolah sinyal dari 
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pengukuran tinggi badan dengan sensor ultrasonik dan sinyal digital hasil pengukuran berat badan 
serta mengolah data untuk menyalakan indikator LED. Masih banyak lagi aplikasi mikrokontroler 
seperti pada pembuatan prototype pencampur warna otomatis (Praktikto, 2009), pengendali solar cell 
untuk perolehan energi maksimal dengan tampilan seven segment (Setiawan, 2010) serta pada  
simulasi palang kereta api dengan tampilan running text (Lumbantoruan, 2009). 

Model mesin pemilah kayu otomatis dibuat berdasarkan mesin pemilahan kayu konstruksi 
yang masih manual (Surjokusumo, 2001).  Mesin ini dapat mengukur defleksi balok, menggambarkan 
status puntiran balok dan menentukan kualitas kayu konstruksi berdasarkan tegangan serat ataupun 
kuat acuannya. Untuk meningkatkan kinerja mesin pemilah kayu maka diperlukan otomatisasi. 
Langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut adalah membuat model mesin pemilah kayu otomatis 
yang sederhana karena hanya dapat melakukan proses pemilahan berdasarkan satu paramater saja 
yakni panjang kayu. Penelitian ini akan membahas penggunaan mikrokontroler dalam mengolah sinyal 
hasil pengukuran panjang kayu untuk mengendalikan motor penggerak pada sistem pendorong kayu.  
 
Metode Penelitian 
 Mikrokontroler pada penelitian ini berfungsi untuk mengatur sistem pendorong kayu. Pada 
penelitian ini rangkaian komunikasi antara rangkaian sensor panjang, mikrokontroler dan motor pada 
sistem pendorong kayu digambarkan secara rinci. Proses pemrograman pada mikrokontroler 
mengikuti skema proses seperti ditampilkan pada Gambar 1.   
 

 
Gambar 1. Skema Proses Pemrograman Mikrokontroler 

Perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler ini adalah Borland C++ Version  
5. 20 yang berfungsi untuk menulis program berekstensi C. Perangkat lunak yang kedua adalah SDCC 
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(Small Device C Compiler) yang berfungsi untuk mengkompilasi program berekstensi C dan 
mengkonversinya hingga menjadi HEX. Perangkat lunak yang ketiga adalah Atmel AT89ISP Version 
2.2 yang berfungsi sebagai downloader, yaitu memasukkan program berekstensi HEX ke dalam 
mikrokontroler. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Model mesin pemilah kayu otomatis terdiri atas rangkaian catu daya, sensor panjang dan 
motor penggerak serta sistem penggerak konveyor, pendorong kayu dan mikrokontroler seperti 
ditampilkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Model Mesin Pemilih Kayu Otomatis 

Model mesin pemilah kayu ini menggunakan tiga buah catu daya. Gambar 3. menampilkan 
rangkaian catu daya untuk mensuplai arus listrik untuk motor konveyor dan mikrokontroler. 
 

 
Gambar 3. Rangkaian Catu Daya Motor Konveyor dan Mikrokontroler 

Rangkaian catu daya untuk mensuplai arus listrik untuk sensor panjang ditampilkan pada Gambar 4. 
Tegangan DC +12V digunakan untuk tegangan masukan pada motor dc penggerak konveyor. 
Tegangan DC +5V digunakan untuk tegangan masukan pada mikrokontroler. Tegangan DC +3V 
digunakan untuk tegangan masukan pada infra red LED (transmitter). Tegangan +6V digunakan untuk 
tegangan masukan pada IC L293D, dan motor DC pendorong kayu pada sistem pendorong kayu. 
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Gambar 4. Rangkaian Catu Daya Sensor Panjang 

 
 Sedangkan Gambar 5 merupakan rangkaian catu daya untuk mensuplai arus listrik untuk IC 
L293D dan motor DC pada sistem pendorong kayu. 

 
Gambar 5. Rangkaian Catu Daya IC L293D dan Motor DC Pendorong Kayu 

  
 Skema penyusunan komponen sensor panjang yakni infrared LED dan photodiode yang saling 
berhadapan ditampilkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Sensor Panjang 
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Rangkaian sensor panjang menggunakan empat buah infrared LED sebagai transmitter dan empat 
buah photodiode sebagai receiver yang dipasang secara berhadapan. Infrared LED sebagai transmitter 
berfungsi memancarkan cahaya infra merah secara terus-menerus. Photodiode sebagai receiver 
berfungsi menerima cahaya infra merah dari infrared LED. Pada bagian tengah antara infrared LED 
dan photodiode terdapat celah untuk tempat lewat kayu yang akan diketahui panjangnya.  
 Mikrokontroler AT89S51 memiliki pin berjumlah 40 dan umumnya dikemas dalam DIP (Dual 
Inline Package) (Anonim, 2007). Mikrokontroler AT89S51 mempunyai masing-masing 8 pin port 0, 
port 1, port 3 dan 2 pin XTAL dan masing-masing 1 pin VCC, EA, ALE, PSEN, RST dan GND. Port 
0 dan Port 2 berfungsi sebagai input-output umum atau dapat juga sebagai multiplexed addres/data bus 
saat mengakses memori eksternal. Port 1 hanya dapat berfungsi sebagai input-output umum saja dan 
Port 3 selain sebagai input-output dapat berfungsi khusus. Mikrokontroler pada model mesin pemilah 
kayu hanya memanfaatkan 10 pin dari 40 pin yang ada yakni 2 pin port 0, 4 pin port 2, 2 pin port 
XTAL, pin VCC dan pin GND untuk koneksi ke tanah atau grounding. 
 Komunikasi mikrokontroler AT89S51, sensor panjang, IC L293D dan motor pendorong 
ditampilkan pada skema Gambar 7.  
 

 
Gambar 7. Rangkaian Mikrokontroler AT89S51, Sensor Panjang, IC L293D dan Motor Pendorong 

 
 Infrared LED menerima suplai listrik dari catu daya sebesar +3 volt. Photodiode pada bagian 

positif dihubungkan ke port 2 mikrokontroler dan bagian negatif dihubungkan ke ground. Jika 
photodiode terkena pancaran sinar dari infrared LED maka arus listrik pada port 2 mikrokontroler 
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terputus dan akan merubah nilai logika port 2 yang semula 1 menjadi logika 0. Saat kayu melewati di 
antara salah satu sensor, maka pancaran sinar infra merah dari infrared LED akan terhalang kayu 
sehingga merubah nilai logika port 2 menjadi 1.  
 IC L293D digunakan sebagai penggerak motor DC pada sistem pendorong kayunya. IC 
L293D merupakan sebuah IC driver untuk motor DC yang dapat mengatur arah dan kecepatan putaran 
pada motor DC. Output  arus listrik dapat mencapai  600 mA dan arus puncak 1,2 A setiap channel. 
Tegangan output memiliki jangkauan 4,5 V sampai 36 V. Tabel I merupakan hubungan port 0.0 dan 
port 0.1 dengan arah putaran motor DC pendorong kayu. 
  

Tabel I. Arah Pergerakan Motor Pendorong 
P0.0 P0.1 Arah Putaran Motor 

0 0 Motor Tidak Berputar 
0 1 Motor Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam 
1 0 Motor Berputar Searah Jarum Jam 
1 1 Motor Tidak Berputar 

  
 
Kesimpulan 

Pengaturan motor penggerak pada sistem pendorong kayu dari model mesin pemilah kayu 
dapat dilakukan dengan mikrokontroler berdasarkan sinyal input dari sensor panjang kayu yang 
dipasang sesuai dengan panjang kayu yang ingin dipilih. Pemrograman mikrokontrolernya 
membutuhkan 3 perangkat lunak. Model mesin pemilah kayu otomatis adalah miniatur dari sistem 
pelengkap di dalam industri pengolahan kayu. Sistem ini dapat diaplikasikan sebagai sistem pelengkap 
dalam berbagai sistem yang membutuhkan otomatisasi di dalamnya. Model mesin pemilah kayu ini 
masih dapat dikembangkan dengan mengoptimumkan fungsi mikrokontroler dengan menambahkan 
parameter pemilihan yang lain seperti nilai lentur kayu maupun tebal kayu. 
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