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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Separator 

Separator merupakan satu siklus dari rantai siklus pembuatan makanan 

kaleng yaitu ikan kaleng. Separator adalah proses dimana kaleng yang telah berisi 

dengan ikan akan di filter tingkat volume air dan minyak nya sehingga ikan lebih 

tahan lama dan memiliki rasa sesuai dengan  yang di inginkan. Kelebihan volume 

air dan minyak dalam kaleng dapat berakibat ikan dalam kaleng akan cepat 

membusuk, rasa ikan dalam kaleng akan berubah karena kelebihan volume air dan 

minyak  dapat meracuni konsumen karena air dan minyak yang tidak diperlukan 

dan tidak diketahui ke sterilan nya di konsumsi oleh konsumen. 

 Siklus yang bersentuhan langsung dengan Separator adalah Meja putar 

dan Filling Saos. Meja Putar merupakan siklus dimana kaleng yang keluar dari 

oven tidak beraturan, dan meja putar akan mengambil satu persatu kaleng agar 

dapat masuk kedalam mesin separator secara teratur. 

 

3.1.1 Komponen Separator 

Komponen Separator di CV. Berdikari Sidoarjo, antara lain: 

1. Operator Mesin. 

2. Komponen Separator. 

a. Motor three phase 2hp 

b. 1 buah Inverter three 2hp 
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c. Sproket 

d. Rante RS 50 

e. Table topchain 

f. As stainless diameter 25 mm 

g. Belt Conveyor 

h. Magnet 

i. Vellow block 

 

3.1.2 Proses Separator  

Proses Separator CV. Berdikari secara singkat bisa dilihat pada diagram 

di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaleng berjalan di  belt conveyor 

Belt Conveyor berputar  

Kaleng Tertarik Magnet  

Kaleng Diputar   

Barisan kaleng rapi  

Finish  

Start 

Gambar 3.1 Skema Separator 
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Dari gambar diatas secara garis besar dapat dijelaskan proses Separator sebagai 

berikut : 

1. Kaleng ikan siap di proses di letakkan pada belt conveyor untuk di proses. 

Pada proses ini kaleng  yang sudah berisi dengan ikan akan diproses. 

2. Belt Conveyor pun bergerak dan menggerakkan kaleng sehingga berjalan 

menurut jalur belt conveyor berdasarkan kecepatan yang dikontrol melalui 

inverter yang telah tersedia. 

3. Belt Conveyor tidak hanya menjalankan satu buah kaleng ikan saat pengerjaan. 

Belt Conveyor menjalankan banyak kaleng sesuai dengan inputan yang 

diberikan operator pada inverter sehingga motor pun bergerak berdasarkan 

kecepatan yang di berikan oleh inverter.  

4. Kaleng akan tertarik oleh magnet sehingga berada pada posisi siap untuk 

diputar. Dengan daya elektromagnetik dari magnet yang ada pada lapisan 

terbawah dari pemutar, maka kaleng ikan yang memiliki unsur logam akan 

tertarik dan tetap melekat pada pemutar sehingga tidak terjatuh dan berubah 

posisi. 

5. Kaleng yang sudah siap pada posisi berputar akan berputar sesuai dengan rotasi 

putaran motor yang di kendalikan oleh inverter yang telah disiapkan. Kaleng 

yang menempel pun akan di putar agar kandungan air dan minyak yang ada 

dalam kaleng  jatuh dan terkumpul pada penampung. Kaleng yang berputar tak 

akan berubah posisinya selama diputar karena peran magnet yang menarik 

kaleng hingga akhir siklus pemutaran. 

 



13 
 

3.2  Motor Listrik Tiga Fasa 

Motor   induksi   tiga   fasa   banyak   digunakan oleh   dunia   industri   

karena memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dalam 

pengendalian motor motor induksi tiga fasa yaitu, struktur motor induksi tiga fasa 

lebih ringan (20%   hingga   40%)   dibandingkan motor arus searah (DC) untuk 

daya yang sama, harga satuan relatif lebih murah, dan perawatan motor induksi 

tiga fasa lebih hemat. 

 

Gambar 3.2 Motor Tiga Fasa 

 

Cara kerja motor listrik 3 fasa : 

1. Motor 3 fasa akan bekerja atau berputar apabila sudah dihubungkan dalam 

hubungan tertentu. 

2. Mendapat tegangan sesuai dengan kapasitas motornya. 

3. Motor bekerja pada hubung bintang / star. 

Berarti motor harus di hubungkan baik secara langsung pada terminal maupun 

melalui rangkaian kontrol. 

Pada hubungan bintang (Y, wye), ujung-ujung tiap fasa dihubungkan 

menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. Tegangan antara dua 

terminal dari tiga terminal a – b – c mempunyai besar magnitude dan beda fasa 

http://2.bp.blogspot.com/-ozH173lBaH4/TzKJQgyIz9I/AAAAAAAAANM/4s3-UC6vaaU/s1600/7.png
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yang berbeda dengan tegangan tiap terminal terhadapa titik netral. Tegangan Va, 

Vb dan Vc disebut tegangan “fasa” atau Vf. 

Dengan adanya saluran / titik netral maka besaran tegangan fase dihitung 

terhadap saluran / titik netralnya, juga membentuk sistem tegangan 3 fasa yang 

seimbang. Sedangkan untuk arus yang mengalir pada semua fase mempunyai nilai 

yang sama,  

ILINE =IFASA 

 Ia =Ib =Ic 

Pada bab ini  akan dibahas cara untuk merubah putaran motor 3 fasa bisa 

putar kiri dan kanan dapat dilakukan dengan jalan salah satu fasa di buat tetap 

sedang fasa yang lain di silangkan seperti gambar di atas. 

Pada saat Pb1 ditekan maka koil kontaktor K1M bekerja dan membuat 

motor berputar. Motor dapat berputar forward / maju terus sebab kontak K1M 

/14-13 menutup. Untuk membalik putaran motor dapat menekan Pb0 terlebih 

dahulu lalu tekan Pb2. Saat Pb2 ditekan maka koil kontaktor K2M bekerja dan 

memutar motor reverse/ mundur. Pengertian forward dan reverse harus menekan 

Pb0 terlebih dahulu dan tunggu hingga putaran motor berhenti lalu tekan tombol 

yang lain ini agar tidak ada pengereman mendadak pada motor.Pada saat over 

load terjadi kontak F2/97-98 menutup dan menyalakan L1 Emergency Switch 

(ES) dapat mematikan semua sirkit bila ada sesuatu yang tidak di inginkan. Lihat 

Gambar 3.2. (Kristianto, 2010) 
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3.2.1  Belt Conveyor 

Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Conveyor banyak 

dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan 

berkelanjutan. Conveyor ini adalah conveyor yang paling umum digunakan. 

Conveyor ini bisa digerakkan dengan rantai atau belt,ataupun dengan 

menggunakan gaya gravitasi tetapi harus juga diperhitungkan kemiringan 

maksimumnya. (Anonim.2011) 

 

Gambar 3.3 Belt Conveyor 

 

Mekanisme kerja Belt conveyor secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Motor penggerak memutar poros pada motor yang telah terpasang sistem 

transmisi menuju drive roller. 

2. Putaran poros pada motor ditransmisikan ke drive roller melalui sistem 

transmisi yang telah dirancang khusus untuk sistem roller conveyor. 
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3. Drive roller yang terpasang sistem transmisi tersebut ikut berputar karena 

daya yang disalurkan oleh sistem transmisi. 

4. Drive roller mentransmisikan putaran roller ke roller lain dengan tranmisi 

rantai. 

5. Antar roller diberi jalur transmisi yang sama dengan perbandingan transmisi 

1:1 sehingga putaran antar roller mempunyai kecepatan yang sama. 

6. Tranmisi antar roller tersebut diteruskan sampai ke roller paling terakhir. 

 

3.2.2 Magnet 

Magnet adalah benda padat yang dapat menarik benda-benda lain ke 

arahnya. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari yang lain, yaitu bahan 

logam (besi, baja, dll). Namun tidak semua logam mempunyai daya tarik yang 

sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh benda yang mempunyai 

daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan oksigen cair adalah contoh materi 

yang mempunyai daya tarik yang rendah oleh magnet. Magnet selalu memiliki 

dua kutub yaitu utara (kutub magnet yang menunjuk ke arah utara) dan selatan 

(kutub magnet yang menunjuk ke arah selatan). Walaupun magnet itu dipotong-

potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Jika dua 

magnet didekatkan, maka akan terjadi interaksi yaitu tolak-menolak jika kutub 

kedua magnet itu sejenis, dan tarik-menarik jika kutub kedua magnet itu tidak 

sejenis. Sebenarnya, magnet berasal dari batu yang dihasilkan oleh alam. Namun, 

kita juga dapat membuat magnet yang disebut dengan magnet buatan. Magnet 

buatan dapat dibuat dengan beberapa cara antara lain adalah menggosokkan 
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besi/baja dengan magnet lain secara searah, menempelkan sebatang besi pada 

sebuah magnet, dan meletakkan magnet pada kumpulan kawat yang dialiri arus 

listrik searah (DC). Sifat-sifat kemagnetan pada magnet juga bisa dihilangkan. 

Yaitu dengan cara dipukul-pukul dengan keras, dipanaskan atau dibakar, 

diletakkan dalam kumpulan kawat yang dialiri arus bolak-balik, atau diletakkan 

dengan magnet lain dimana kutubnya berlawanan. (Tipler, 2001) 

 

 

    

 

Gambar 3.4 Sifat Magnet 

 

3.2.3 Inverter 

Inverter adalah Rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk 

mengkonversikan tegangan searah (DC) ke suatu tegangan bolak-balik (AC). Ada 

beberapa topologi inverter yang ada sekarang ini, dari yang hanya menghasilkan 

tegangan keluaran kotak bolak-balik (push-pull inverter) sampai yang sudah bisa 
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menghasilkan tegangan sinus murni (tanpa harmonisa). Inverter satu fasa, tiga 

fasa sampai dengan multifasa dan ada juga yang namanya inverter multilevel 

(kapasitor split, diode clamped dan susunan kaskade). 

Ada beberapa cara teknik kendali yang digunakan agar inverter mampu 

menghasilkan sinyal sinusoidal, yang paling sederhana adalah dengan cara 

mengatur keterlambatan sudut penyalaan inverter di tiap lengannya. 

 

Gambar 3.5 Sinyal Inverter 

 

Cara yang paling umum digunakan adalah dengan modulasi lebar pulsa 

(PWM). Sinyal kontrol penyaklaran di dapat dengan cara membandingkan sinyal 

referensi (sinusoidal) dengan sinyal carrier (digunakan sinyal segitiga). Dengan 

cara ini  frekuensi dan tegangan fundamental mempunyai frekuensi yang sama 

dengan sinyal referensi sinusoidal. 

 

http://konversi.files.wordpress.com/2008/09/untitled1.jpg
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Dalam industri, Inverter merupakan alat atau komponen yang cukup 

banyak digunakan karena fungsinya untuk mengubah listrik DC menjadi AC. 

Meskipunsecara umum kita menggunakan tegangan AC untuk tegangan masukan/ 

input dari Inverter tersebut. Inverter digunakan untuk mengatur kecepatan motor-

motor listrik/servo motor atau bisa disebut converter drive. Cuma kalau untuk 

servo lebih dikenal dengan istilah servo drive. Dengan menggunakan inverter, 

motor listrik menjadi variable speed. Kecepatannya bisa diubah-ubah atau 

disetting sesuai dengan kebutuhan. Inverter seringkali disebut sebagai Variabel 

Speed Drive (VSD) atau Variable Frequency Drive (VFD). 

Pada dunia otomatisasi industri, inverter sangat banyak digunakan. 

Aplikasi ini biasanya terpasang untuk proses linear (parameter yang bisa diubah-

ubah). Linear nya seperti grafik sinus, atau untuk sistem axis (servo) yang 

membutuhkan putaran/aplikasi yang presisi. 

Prinsip kerja Inverter adalah mengubah input motor (listrik AC) menjadi 

DC dan kemudian dijadikan AC lagi dengan frekuensi yang dikehendaki sehingga 

motor dapat dikontrol sesuai dengan kecepatan yang diinginkan.  

Fungsi Inverter adalah untuk merubah kecepatan motor AC dengan cara merubah 

Frekuensi Outputnya:   

F = frekuensi (Hz) 

p = jumlah kutub 

Jika sebelumnya banyak menggunakan sistem mekanik, kemudian beralih ke 

motor slip maka saat ini banyak menggunakan semikonduktor. 

Tidak seperti softstarter yang mengolah level tegangan, inverter menggunakan 

http://www.kitomaindonesia.com/kategori/4/servo-motor-drive
http://www.kitomaindonesia.com/detail/4/23/mitsubishi-servo-mr-e-super
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frekuensi tegangan keluaran untuk mengatur speed motor pada kondisi ideal. 

Merubah kecepatan motor dengan Inverter akan membuat: 

1. Torsi lebih besar. 

2.  Presisi kecepatan dan torsi yang tinggi. 

3. Kontrol beban menjadi dinamis untuk berbagai aplikasi motor. 

4. Dapat berkombinasi dengan PLC (Programmable Logic Control) untuk fungsi 

otomasi dan regulasi. 

5. Menghemat energy. 

6. Menambah kemampuan monitoring. 

7. Hubungan manusia dengan mesin (interface ) lebih baik. 

8. Sebagai pengaman  dari motor, mesin (beban) bahkan proses, dll. 

Semakin besar daya motor maka makin besar torsi yang dihasilkan dan 

makin kuat motor menggerakkan beban, Torsi dapat ditambah dengan 

menggunakan gear box (cara mekanis) dan Inverter (cara elektronik). 

1. Dinamika gerakan rendah (tidak memungkinkan gerakan beban yang 

kompleks). 

2. Motor sering overload (motor rusak atau thermal overload relay trip). 

3.  Hentakan mekanis (Mesin/beban rusak, perlu perawatan intensif). 

4. Lonjakan arus (Motor rusak atau Breaker Trip). 

5. Presisi dalam proses hilang. 

6. Proteksi tidak terjamin. 

 n = 120f/p 

dimana : n = putaran per menit 

http://www.kitomaindonesia.com/detail/1/18/mitsubishi-compact-plc-melsec-fx3u
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Proses di industri seringkali memerlukan tenaga penggerak dari motor 

listrik yang perlu diatur kecepatan putarnya untuk menghasilkan torsi dan 

tenaga/daya yang diinginkan. Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan oleh motor 

listrik untuk memutar beban. Kelebihan Torsi (over torque) terjadi jika torsi beban 

lebih besar dari Torsi nominal, pada 80% aplikasi terjadi pada saat kecepatan 

rendah atau saat start awal. 

Maka dapat disimpulkan, peranan inverter dalam proses suatu industri 

cukup penting. Karena dalam  proses di industri seringkali memerlukan tenaga 

penggerak dari motor listrik yang perlu diatur kecepatan putarnya untuk 

menghasilkan torsi dan tenaga/daya yang diinginkan. 

 


