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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lokomotif Diesel Elektrik CC 202

Lokomotif CC 202 buatan pabrik General Motor Kanada adalah lokomotif

diesel elektrik terberat di Indonesia, yaitu 108 ton dengan daya mesin 2250HP

jenis motor dua langkah blown engine. Lokomotif ini mempunyai spesifikasi

teknik dan karakteristik khusus untuk menarik kereta api barang, yaitu dapat

menarik rangkaian berat pada kecepatan yang relatif rendah [2]. Armada

lokomotif ini hanya ada di daerah sumatera selatan untuk melayani KA Batubara

pada lintas Tanjungenim-Tarahan PP. Total lokomotif CC 202 ada 48 unit dengan

1 rusak akibat PLH (Peristiwa Luar Biasa Hebat) dan 47 lainnya masih aktif

berdinas dan menginduk ke Dipo Lokomotif Tarahan [3].

Tabel 2.1 Spesifikasi Lokomotif CC 202

DATA UMUM LOKOMOTIF
Model G26MC-2
Tipe (C-C) 0660
Horsepower (Nominal) 2000HP
Berat Nominal 108 Ton

MOTOR DIESEL
Model 645E
Jumlah silinder 16
Kontruksi silinder 450 V
Diameter dan langkah silinder 9 1/16” x 10”
Perbandingan kompresi 16:01
Arah putaran (menghadap ke
flywheel) Berlawanan Jarum Jam
Putaran maksimum 904 RPM
Putaran Idle, normal 318 RPM
Putaran Idle, rendah 255 RPM

Prinsip kerja
2 langkah, blower tiup, unit injection, pendingin dengan

air

DIMENSI LOKOMOTIF
Tinggi dari Ujung Panjang 3683 mm
Tinggi dari atap kabin 3564 mm
Tinggi dari Rangka Bawah 1559 mm
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Lebar dari pegangan tangan ujung 2656 mm
Lebar dari rangka bawah pada
bolster 2743 mm
Panjang dari bofer depan-belakang 18942 mm
Panjang dari plat depan-belakang 17678 mm
Panjang antara titik tengah bolster 11582 mm
Berat maksimum 108 Tonnes

LENGKUNG REL YANG DAPAT DILALUI
Lengkung rel minimum (radius) 150 meter – MU

Lokomotif Diesel-Elektrik General Motor Model G26MC-2, Gambar 1,

menggunakan Motor Diesel 645 E dengan 16 silinder dilengkapi dengan Blower.

Daya listrik dari Main Generator disalurkan ke motor traksi melalui kabinet

kontrol listrik tegangan tinggi. Setiap motor traksi dan 6 motor traksi dihubungkan

secara langsung ke roda-roda penggerak dengan roda gigi [4]. Perbandingan gigi

pinion pada motor traksi dengan gigi pada roda penggerak, ditentukan oleh

kecepatan maksimum operasi lokomotif. Lokomotif didesain untuk berjalan

tunggal atau secara Multiple-unit. Jika dioperasikan secara Multiple-unit, semua

lokomotif dapat dikendalikan secara bersamaan melalui kabel penghubung antar

lokomotif dan salah satu kabin yang dilayani operator yang berfungsi sebagai

lokomotif depan [5].

Gambar 2.1 Bagian-bagian Lokomotif CC 202 [3]
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2.2 Kompresor Lokomotif

Kompresor merupakan salah satu bagian utama dalam lokomotif. Sistem

pengereman secara pneumatik baik pada rangkaian kereta api yang digandengnya

ataupun untuk lokomotif itu sendiri tentu melibatkan kompresor sebagai sarana

pemampatan udaranya. Secara definisi, kompresor adalah mesin untuk

memampatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari

atmosfer [6].

Gambar 2.2 Kompresor Lokomotif [4]

Jenis kompresor yang digunakan dalam lokomotif sendiri yaitu kompresor

dengan jenis reciprocating atau jenis bolak-balik. Bagian poros kompresor dibuat

satu poros dengan mesin diesel, sehingga kompresor terus bekerja selama mesin

beroperasi [7]. Oleh karenanya, terdapat aktuator valve yang membatasi kerja

kompresor agar tidak bekerja dengan memampatkan udara secara terus menerus

ke dalam main reservoir (MR). Main reservoir memiliki nilai rentang tekanan

kerja sebesar 130-140 psi, sehingga aktuator valve pun berfungsi dalam nilai

tersebut. Ketika tekanan terukur sebesar 130 psi, maka aktuator valve akan

memberikan akses bagi kompresor untuk melakukan kerja pada MR. Ketika besar

tekanan main reservoir telah mencapai 140 psi, maka aktuator akan mengalihkan

udara yang termampatkan tersebut kembali ke luar [8].



8

Gambar 2.3 Diagram Blok Eksisting

Komponen kompresor akan terus bekerja baik secara translasi maupun rotasi,

sehingga pelumasan pada kompresor lokomotif perlu diperhatikan. Jenis

pelumasan pada kompresor lokomotif yaitu pelumasan sistem tekan. Rentang

kerja tekanan pelumasan lokomotif yaitu diantara 1,5 - 2,5 kg/cm2. Tekanan

pelumasan harus tetap terkontrol, agar berada dalam rentang nilai tersebut. Jika

tekanan melebihi atau kurang dari nilai yang sudah ditetapkan, maka akan

menyebabkan beberapa kerusakan seperti kebocoran pada seal, menurunnya

performa kompresor atau yang terparah adalah patahnya batang piston kompresor

akibat tidak dapat menahan gesekan [9].

2.3 Sistem Otomasi

Sistem yang prosesnya tanpa ada interaksi langsung dengan manusia yang

secara aplikasinya menggunakan gabungan program instruksi, sistem kendali dan

power merupakan definisi dari sistem otomasi. Otomasi mengacu pada pergantian

dari sebagian atau secara penuh suatu fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh

manusia [10]. Sistem ini umumnya dibuat untuk membantu mempermudah

pekerjaan manusia dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, kebutuhan dan

beberapa aspek lainnya untuk memastikan sistem yang dibangun dapat

bermanfaat.
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Sistem ini dapat berupa rangkaian sistem sederhana yang biasanya dirancang

untuk melakukan pekerjaan yang tidak terlalu kompleks, yang hanya terdiri dari

beberapa aspek seperti sensor, pusat kontrol, dan aktuator. Namun, dalam ruang

lingkup yang lebih luas, sistem otomasi meliputi berbagai aspek yang cukup

kompleks sehingga dapat menggantikan pekerjaan manusian secara penuh dalam

suatu pekerjaan dan bahkan mampu menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus.

Dalam penelitian ini, konsep sistem otomasi digunakan untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada pada latar belakang [11].

2.4 Mikrokontroler Arduino Uno

Salah satu produsen mikrokontroler yang populer saat ini yaitu Arduino.

Harganya yang relatif terjangkau dengan berbagai macam fungsi dan fitur yang

tersedia di dalamnya menjadikan Arduino menjadi salah satu mikrokontroller

yang umum digunakan[12]. Salah satu jenis Arduino yang digunakan pada

penelitian ini adalah Arduino Uno dimana Board Arduino ini menggunakan

Integrated Circuit (IC) berupa ATmega 328P. Arduino Uno memberikan banyak

fitur yang mampu mendukung perancangan sistem otomasi digital. Beberapa fitur

utama yang tersedia meliputi 14 pin digital I/O (6 diantaranya Output PWM), 6

pin Input analog, resonator keramik 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), koneksi

USB, colokan listrik, header ICSP dan tombol reset [13]. Penjelasan mengenai

fitur-fitur mikrokontroller ini terdapat pada Tabel 2.2 berikut.

Gambar 2.4 Mikrokontroler Arduino Uno
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Tabel 2.2 Spesifikasi Arduino Uno [13]

Bagian Spesifikasi
Input  Tegangan Input dianjurkan 7 – 12 V

 Tegangan Input minimum 6 V
 Tegangan Input maksimum 20 V

Output  Tegangan operasional 5 V DC
 Output arus tiap pin 20mA
 Output atus pin 3.3V 50mA

Catu daya Catu daya berkisar DC 5 V – 9 V
Fitur  Flash memory 32 KB dengan 0,5 KB sebagai

bootloader
 8-bit mikrokontroller core
 SRAM 2 KB
 EEPROM 1 KB
 Clock Speed 16 MHz
 6 pin Digital (15 PWM)
 6 pin analog
 ADC

Komunikasi  I2C
 UART

2.5 NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 merupakan salah satu jenis mikrokontroller sederhana

dengan ukuran yang kecil serta memiliki basis pemrosesan data menggunakan

komponen ESP8266. Mikroprosesor ini memiliki fitur built-in konektivitas Wi-Fi

dan UART yang pada penggunaannya jalur komunikasi tersebut dapat digunakan

sebagai jalur pengiriman data [14]. Adapun penjelasan dalam spesifikasi dan

fungsi terdapat pada Tabel 2.4 berikut.

Gambar 2.5 NodeMCU ESP8266
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Tabel 2.3 Spesifikasi NodeMCU ESP8266 [15]

Bagian Spesifikasi
Fungsi Berkomunikasi atau kontrol unit
Input Data yang dikirimkan dari mikrokontroler melalui

ESP8266
Output Data tekanan yang ditampilkan melalui LCD

Kebutuhan Suplai Daya 3,3V DC
Kegunaan Dalam Sistem Menjadi server untuk menerima data tekanan dari

mikrokontroler dan menampilkannya dalam LCD
Specs  Microkontroller: Tensilica 32-bit RISC CPU

Xtensa LX106
 Input Voltage: 7-12V
 Digital I/O Pins (DIO): 16
 Analog Input Pins (ADC): 1
 UARTs: 1
 SPIs: 1
 I2Cs: 1
 Flash Memory: 4 MB
 SRAM: 64 KB
 Clock Speed: 80 MHz
 USB-TTL based on CP2102 is included

onboard, Enabling Plug n Play
 PCB Antenna
 Small Sized module to fit smartly inside your

IoT projects

2.6 Sensor Tekanan

Sensor transducer ini merupakan salah satu sensor tekanan yang belum cukup

umum penggunaannya. Sensor ini dapat digunakan pada beberapa jenis fluida,

seperti udara, minyak dan air. Pada subsistem ini, sensor ini digunakan dalam

mengukur tekanan minyak/oli. Data hasil pengukuran yang diterima dengan baik

dan presisi kemudian akan diperoleh diproses oleh algoritma yang ada didalam

mikroprosessor. Mengacu pada spesifikasi sensor tekanan pada Tabel 2.3, sensor

ini memiliki rentang pembacaan yang cukup tinggi, yaitu 0-12 bar dengan daya

yang sesuai mikroprosessor yang digunakan [16].
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Gambar 2.6 Sensor Tekanan

Tabel 2.4 Spesifikasi Sensor Tekanan [16]

Bagian Spesifikasi
Operating Voltage Tegangan DC 3.3 V – 5 V

Output Menerjemahkan kondisi tekanan dalam bentuk
analog

Pin I/O  1 pin VCC
 1 pin GND
 1 pin Data

Pressure Range 0-12 Bar
Toleransi ±0.5%
Fungsi  Menerjemahkan besar tekanan dalam bentuk

data analog
 Memberikan data yang penting bagi sistem

untuk memutuskan suatu perintah.

2.7 LCD 20x4

Subsistem interface memiliki fungsi untuk menampilkan informasi terkait

besar tekanan dan kondisi elemen yang sedang dipantau. Pada desain

perencanaanya, alat monitoring ini akan menggunakan modul LCD 20x4 (Gambar

2.7). Modul ini diletakan pada box panel. Modul ini memiliki komponen

tambahan yaitu modul I2C yang berfungsi untuk menghemat pin pada

mikrokontroler. Spesfikasi lengkap LCD 20x4 pada Tabel 2.6.

Gambar 2.7 LCD 20x4
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Tabel 2.5 Spesifikasi LCD 20x4[17]

Bagian Spesifikasi
Fungsi Menampilkan data hasil sensing oleh mikrokontoler

dalam bentuk teks
Input Data digital dalam bentuk ASCII.
Output Teks pada layar

Kebutuhan Suplai Daya 5V DC
Specs  Dimensi : 98mm (P) x 69 (L)mm

 Daya : 5V
 1/20 Duty cycle
 5 x 10 Dots indludes cursors
 20 x 4 karakter

2.8 DC-DC Konverter IC LM2596

Tegangan kerja normal pada mikrokontroler adalah 5V DC sehingga perlu

dilakukan penurunan tegangan dari sumber tegangan sebelumnya untuk sampai ke

mikro. DC-DC konverter atau buck konverter adalah rangkaian elektronika daya

yang memiliki fungsi untuk mengkonversi tegangan searah konstan menjadi

tegangan searah yang dapat divariasikan berdasarkan perubahan duty cycle

rangkaian kontrolernya [15]. IC LM2596 (Gambar 2.9) adalah sebuah modul step

down atau penurun tegangan, dimana LM2596 adalah sirkuit terpadu yang

berfungsi sebagai step down DC converter dengan current rating 3A. Kelebihan

dari IC LM2596 ini adalah besar tengangan ouput yang tidak berubah (stabil)

walaupun tegangan input naik turun [18]. Spesifikasi lengkap dapat dilihat pada

Tabel 2.8.

Gambar 2.8 DC-DC Konverter IC LM2596
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Tabel 2.6 Spesifikasi DC-DC Konverter IC LM2596 [18]

Bagian Spesifikasi
Fungsi Menurunkan tegangan dari aki ke mikrokontroler

dan sekaligus sebagai pengaman.
Input < 40 V
Output 5-12 V

Kegunaan Dalam Sistem Penurun tegangan ke mikrokontroler dan regulator
tegangan.

Specs  Adjustable input 3,3V, 5V, 12V.
 Maksimum 3 A output
 Frekuensi switching : 150 kHz
 High effecieny up to 92 %

2.9 Relay 1 Channel

Pada sistem ini, digunakan relay untuk menyambungkan / memutus arus yang

selanjutnya digunakan sebagai alat safety. Cara kerja relay yaitu menggunakan

efek induksi magnet yang dihasilkan dari kumparan indikator yang dialiri listrik.

berikut disajikan relay 1 channel Gambar 2.10 dan spesifikasinya Tabel 2.9.

Gambar 2.9 Relay 1 Channel

Tabel 2.7 Spesifikasi Relay [19]

Bagian Spesifikasi
Fungsi Saklar on/off sebagai pengaman sistem.
Input Nilai HIGH atau LOW dari mikrokontroler
Output Tegangan

Kebutuhan Suplai Daya 5V DC
Deskripsi Kebutuhan  Dapat memutus maupun menhubungkan aliran

listrik dengan prinsip induksi magnet. Kondisi
 Relay dapat dikendalikan oleh mikrokontroler.
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2.10 Buzzer

Buzzer dibutuhkan sebagai indikator berupa suara sebagai peringatan jika

kondisi peralatan dalam keadaan bahaya (tekanan di luar rentang kerja). Buzzer

(Gambar 2.11), modul ini memiliki suara yang cukup keras resonansi 2300Hz

[20]. Buzzer ini dapat digunakan hanya dengan menyalakannya menggunakan

catu daya DC mulai dari 4V hingga 9V. Baterai 9V sederhana juga dapat

digunakan, tetapi disarankan untuk menggunakan suplai DC + 5V atau + 6V yang

telah diatur sebelumnya. Buzzer biasanya dikaitkan dengan rangkaian sakelar

untuk menghidupkan atau mematikannya pada waktu yang dibutuhkan dan

membutuhkan interval. Untuk spesifikasi lengkap buzzer tersebut, dapat dilihat

pada Tabel 2.10.

Gambar 2.10 Buzzer

Tabel 2.8 Spesifikasi Buzzer [20]

Bagian Spesifikasi
Fungsi Memberikan peringatan berupa suara
Input Nilai HIGH atau LOW dari mikrokontroler
Output Suara

Kebutuhan Suplai Daya 5V DC

2.11 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam tugas

akhir ini :

Tabel 2.9 Referensi Penelitian Terdahulu

No. Penulis Metode /

Variabel

Hasil

1. Bene Genhaq Suseno Penggunaan

arduino dalam

Berdasarkan penelitian tersebut,

diperoleh :
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– Institut Teknologi

Sumatera (2020)

sistem

monitoring

penyiram

tanaman

otomatis

1. Prinsip kerja Arduino dalam

sistem monitoring, dimana

arduino menjadi sistem

kontrol utama dalam

pengambilan data dari

pengukuran data yang

dilakukan oleh sensor.

2.Beberapa modul pengukuran,

seperti modul sensor

pengukuran suhu,

kelembapan tanah, dll.

dengan prinsip yang sama

yaitu menggunakan pin

analog arduino untuk

mengkonversi nilai tegangan

menjadi nilai hasil

pengukuran

2. Yayang Setya

Nugroho – Institut

Teknologi Sumatera

(2020)

Sistem

komunikasi

Arduino

meggunakan

modul ESP8266

Berdasarkan penelitian tersebut,

diperoleh :

1. Prinsip komunikasi dan

pengolahan data Arduino

dengan menggunakan modul

wifi ESP8266, dimana data

hasil pengukuran dapat

dikirim secara nirkabel pada

perangkat lain.


