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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Bagian – Bagian Mesin Sigma CE 

 Di dalam dunia industri minuman mesin packaging sangat dibutuhkan. Mesin Sigma 

adalah mesin pembuat karton yang masih berupa lipatan menjadi kotak. Mesin ini mempunyai 

beberapa bagian yang berbeda beda tiap bagian dan fungsinya. Bagian-bagian mesin Sigma CE 

sebegai berikut :  

 Side Bracket 

 1
st
Flaperr 

 Pusher 

 Vacuum Assy Unit 

 Hot Melt Gun 

 Case press 

 2
nd

Flapper 

 Side Conveyor 

 Guide Plate 

 

4.2 Fungsi pada setiap bagian mesin Sigma CE 

Pada setiap komponen memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda beda. 

1. Side Bracket  

 

Gambar 4.1 : Gambar Side Bracket 
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 Side bracket berfungsi sebagai tempat tumpukan lipatan yang karton yang nantinya akan 

menjadi bentuk kotak. Lipatan – lipatan karton yang belum berbentuk kotak ditumpuk disana 

sebelum di sedot oleh vaccuum assy unit.  

2. Guide Plate  

 

Gambar 4.2 : Guide Plate  

 Guide Plate berfungsi sebagai penahan karton saat ditarik oleh vacuum assy unit agar 

karton berubah menjadi bentuk kotak  

3. Vacuum Assy  

 

Gambar 4.3 : Vacuum Assy 
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 Vacuum Assy berfungsi untuk menarik lipatan karton yang berada dalam side bracket 

untuk dibawa ke dalam mesin dan ditempatkan pada 1
st 

flapper sudah dalam bentuk kotak. 

Lipatan karton yang ditarik oleh vacuum unit sisi sebelah karton akan mengenai guide plate yang 

merubahnya menjadi kotak.  

4. 1
st
flapper  

 

Gambar 4.4 :  1
st
flapper (first flapper) 

 Berfungsi untuk melipat sisi depan dan belakang bagian bawah pada karton. 1
st
flapper 

bergeerak terdorong oleh pneumatik. 

5. Pusher  

 

Gambar 4.5 : Pusher (pendorong) 
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 Berfungsi untuk mendorong karton menuju 2
nd 

flapper. Karton yang telah dalam bentuk 

kotak dan sisi depan belakang bagian bawah akan didorong pusher menuju 2
nd 

flapper. 

6. Hot Melt Gun 

 

Gamabar 4.6 : Hot Melt Gun (alat penyemprot lem) 

 Berfungsi sebagai alat penyemprot lem pada sisi dalam karton yang akan direkatkan ke 

bagian lain pada karton.  

7. Side conveyor  

 

Gambar 4.7 : Side Conveyor  
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 Befungsi untuk membawa karton yang telah berbentuk kotak untuk keluar mesin dan 

menuju 2
nd 

flapper. Side conveyor digerakan oleh motor 3 phasa. 

8. 2
nd 

flapper 

 

Gambar 4.8 : 2
nd 

flapper (pelipat kedua) 

 Befungsi untuk melipat sisi kanan dan kiri bagian bawah karton. Selain berfungsi sebagai 

pelipat, juga dapat berfungsi sebagai landasan penekanan pada saat case press menekan bagian 

bawah karton yang telah diberi lem dan dilipat. 

9. Case Press  

 

Gambar 4.9 : Case Press 
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 Berfungsi untuk menekan bagian bawah karton yang telah diberi lem dan dilipat. Case 

press digunakan supaya lem yang sudah disemprot pada bagian bawah karton merekat dengan 

kuat dan tidak lepas.  

 

4.3 Prinsip kerja mesin Sigma CE 

 Mesin Ziegler model sigma CE adalah mesin Automatic Case Erector yang berfungsi 

menyiapakan karton yang awalnya berupa lipatan karton yang berbentuk kotak. Kapasitas 

outputnya sebanyak 16-20 karton per menit.  

 Karton yang masih berupa lipatan dimasukkan ke dalam side bracket pada mesin, karton 

yang berada di tempatkan di side bracket akan ditarik oleh vacuum assy unit. Sebelum ditarik 

oleh vacuum assy unit,carton sensor akan mendeteksi apakah ada lipatan karton atau tidak. Jika 

tidak ada liptan karton maka mesin akan memberikan informasi di layar panel kontrol, jika 

lipatan karton ada maka vacuum assy akan menarik lipatan karton ke arah dalam yang natinya 

ditempatkan pada 1
st
flapper. Pada posisi ini karton sudah berbentuk kotak, itu dikarenakan pada 

saat karton ditarik ke arah dalam, sisi lain dari karton menghatam guide plate sehingga karton 

mengalami perubahan bentuk menjadi kotak. Setelah karton berada ditempat 1
st
 Flapper, 1

st 

Flapper akan bergerak untuk melipat bagian depan dan belakang pada sisi bawah karton.  

 1
st
 Flapper sensor yang mendeteksi 1

st 
Flapper yang bergerak akan memberikan sinyal 

ke pada carriage drive untuk mendorong karton yang berbentuk kotak menuju 2
nd 

Flapper, 

bersamaan itu juga side conveyor akan menyala dan membawa karton menuju 2
nd

Flapper yang 

melewati holt melt gun. Saat itu juga terjadi penyemprotan lem oleh hot melt gun. Pada saat 

karton sudah berada pada 2
nd

Flapperyang terjadi adalah 2
nd

Flapper akan bergerak melipata sisi 
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kanan dan kiri bawah karton. Setelah itu case press akan turun memberikan tekanan pada karton 

supaya lem melekat dengan sempurna. Setelah itu karton terus terbawa keluar karena terdorong 

oleh antrean yang mau menuju keluar. 

 

4.4 Preventive maintenance  

 Preventive maintence adalah suatu kegiatan pemeriksaan secara berkala terhadap asset 

dan peralatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan kerusakan, serta 

menjaga asset atau peralatan. Preventive maintenance dilakukan setiap hari mengecek setiap 

bagian dalam mesin. Preventive maintenance yang dilakukan pada mesin Sigma CE sebagai 

berikut :  

Tabe 4.1. Preventive maintenance harian  

1. Lakukan kalibrasi touch screen operating 

2. Periksa apakah socket komunikasi Tscreen to plc terpasang dengan baik 

3. Periksa apakah socket power 24Vdc terpasang dengan baik 

4. Periksa apakah cooling fan berputar . 

5. Periksa kondisi fisik kontaktor masih layak digunakan atau tidak 

6. Periksa socket output dan input UPS terpasang dengan baik 
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1. Melakukan kalibrasi touchscreen operating. 

 

Gambar 4.10 Panel Setup  

 

 

Gambar 4.11 : Perintah tekan titik 
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Gambar 4.12 : Mucul tombol ok 

 Pada touchscreen akan ditampilkan panel setup, pada panel setup akan menampilkan 

beberapa pilihan yang ada. Pilih touch panel seperti pada gambar. Setelah memilih touch panel 

akan muncul perintah untuk menekan suatu titik yang ada seperti pada gambar 4.11. 

Ketika titik perintah menekan titik sudah dilakukan akan keluar tombol ok . 

2. Periksa socket komunikasi Touchscreen to PLC terpasang dengan baik . 

 

Gambar 4.13 : Belakang Tochsreen 
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 Pada belakang touchsreen terdapat socket yang terhubung dengan PLC, socket yang ada 

dibelakang touchscreen adalah socket komunikasi yang berguna untuk melakukan komunikasi 

antara touchscreen dan PLC. Apabila kabel yang tersambung dengan socket touchsreen dan 

PLC tidak terpasang dengan baik dalam hal ini misalnya adalah terlepas atau kurang terpasang 

dengan baik maka komunikasi antara kedua device tersebut akan terganggu. Komunikasi yang 

terganggu akan mengakibatkan tidak adanya tampilan pada touchscreen.  

3. Periksa apakah socket power 24Vdc terpasang dengan baik. 

 

Gambar 4.14 :  Socket power 

 Socket power 24Vdc berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik yang berguna untuk 

menghidupkan touchscreen. Apabila socket power tidak terpasang dengan benar maka 

touchsreen tidak akan menyala dan tidak dapat berfungsi dengan baik. 
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4. Periksa apakah cooling fan berputar . 

 

Gambar 4.15 : Cooling fan  

 Cooling fan berfungsi untuk mendinginkan ruangan panel. Apabila cooling fan tidak 

bekerja dengan mestinya maka ruangan panel akan berubah menjadi panas dan berdampak pada 

alat-alat yang ada di panel. 

5. Periksa kondisi fisik kontaktor masih layak digunakan atau tidak. 

 

Gambar 4.16  : Kontaktor 
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 Kontaktor berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik AC. kontactor 

atau sering juga disebut dengan istilah relay contactor. Kontaktor dibutuhkan untuk mengatur 

kerja kapan harus memutus dan menyambungkan listrik.  

6. Periksa socket output dan input UPS terpasang dengan baik 

 

Gambar 4.17 : output input UPS 

 UPS berfungsi untuk menstabilkan apabila terjadi lonjakan listrik atau listrik padam. 

Ketika adanya lonjakan listrik atau listrik padam parameter yang digunakan masih tetap berguna 

dan tidak akan setting ulang.  

Tabel 4.2. Preventive mingguan  

1. Pastikan output sensor cartoon jammed bekerja, amati I/O list Tscreen 

2. Pastikan output sensor infeed empty bekerja, amati I/O list Tscreen 

3. Pastikan semua sensor shot glue bekerja dengan baik 

4. Pastikan start-stop dan Estop berfungsi dengan baik 

 



48 
 

1. Pastikan output sensor cartoon jammed bekerja. 

 

Gambar 4.18 : Tampilan Touchsreen Sensor  

 Sensor cartoon berfungsi untuk mendeteksi apabila karton yang sudah jadi menumpuk di 

bagian belakang dan menyebabkan menyentuh sensor kemudian sensor akan mendeteksi 

penumpukan sehingga vacuum assy tidak akan menyedot lagi sampai sensor tidak 

mendeteksi.Pengecekan sensor dapat diamati pada gambar bahwa sensor tersebut bekerja. Sensor 

akan dikatakan bekerja apabila saat terjadi penumpukan karton vacuum assy akan berhenti 

bekerja. 
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2. Pastikan output sensor infeed empty bekerja  

 

Gambar 4.19 : Tampilan Touchsreen Sensor 

 Sensor infeed empty berfungsi untuk mendeteksi apakah karton yang berbentuk lipatan 

terisi atau kosong. Ketika side bracket terisi penuh dengan karton maka sensor infeed empty akan 

bekerja dan mendeteksi bawah side bracket terisi karton dan apabila sensor infeed empty 

mendeteksi kosong maka vacuum assy tidak akan bekerja.  

3. Pastikan semua sensor shot glue bekerja. 

 

Gambar 4.20 : Sensor shot glue 
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 Sensor sensor shot glue berfungsi untuk mendeteksi adanya karton untuk menembakan 

lem cair sehingga karton dapat melekat dengan baik. Sensor shot glue bekerja dengan baik 

apabila hot melt gun menembakan lem dengan tepat dan tidak meleset dari karton. 

4. Pastikan tombol start stop dan estop berfungsi  

 

Gambar 4.21 : Gambar tombol start , stop ,estop 

 

 Tombol start pada mesin Sigma CE berfungsi untuk memerintahkan mesin untuk 

melakukan pengeerjaan, sedangkan tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses 

pengerjaan dan tombol estop(emergency stop) berfungsi untuk mengentikan proses pengerjaan 

dalam seketika apabila terjadi error karton tidak sesuai dengan tempatnya. 

 

 

 

 


