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PENDAHULUAN 
 

Pneumatik dalam industri merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses 

mekanik dimana udara memindahkan suatu gaya atau gerakan. Jadi pneumatik 

meliputi semua komponen mesin atau peralatan, dalam mana terjadi proses-

proses pneumatik.  Udara bertekanan dalam peranannya sebagai unsur 

penggerak lebih banyak dilaksanakan dalam mesin-mesin perkakas dan mesin 

produksi. Pada modul ini akan dibahas mengenai rangkaian kontrol pneumatik 

untuk memecahkan masalah kontrol mesin-mesin industri yang sederhana. 

Simbol-simbol penggerak pneumatik, katup-katup kontrol arah dan katup-

katup kontrol aliran yang telah dipelajari pada modul komponen kontrol 

pneumatik akan banyak berperan dalam rangka perancangan rangkaian 

pneumatik. Rangkaian dasar yang dibicarakan dalam modul ini adalah : 

• Cara menggambar diagram rangkaian pneumatik. 

• Rangkaian yang menggunakan katup kontrol arah untuk menggerakkan 

silinder kerja tunggal maupun silinder kerja ganda. 

• Rangkaian tidak langsung untuk menggerakkan silinder kerja tunggal 

maupun silinder kerja ganda. 

• Rangkaian tidak langsung silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda 

menggunakan rangkaian pengunci. 

• Rangkaian untuk mengatur kecepatan silinder baik berupa perlambatan 

maupun percepatan. 

• Rangkaian menggunakan katup fungsi logika. 
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TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN 
 
 
Setelah pelajaran selesai peserta harus dapat: 

1. memahami cara penggambaran diagram rangkaian 

2. memahami prinsip kerja kontrol langsung 

3. memahami prinsip kerja kontrol tidak langsung 

4. memahami prinsip kerja kontrol dengan katup logika DAN 

5. memahami prinsip kerja kontrol dengan katup logika ATAU 

6. memahami cara pengaturan kecepatan silinder. 



 PNEUMATIC SYSTEM 

 

   vi 

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
 
 

Modul ini dapat digunakan siapa saja terutama siswa-siswa SMK Bidang 

Keahlian Teknik Mesin dan  Teknik Elektro yang ingin mempelajari dasar-dasar 

pneumatik tentang rangkaian pneumatik.  Khusus siswa-siswa SMK Bidang 

Keahlian Teknik Elektro, modul ini dapat memenuhi tuntutan seperti yang 

tertulis pada profil kompetensi tamatan .  

Modul ini berisi enam kegiatan pembelajaran yaitu : 

• Kegiatan Belajar 1 :  Penggambaran Diagram Rangkaian 

• Kegiatan Belajar 2 :  Kontrol Langsung Silinder 

• Kegiatan Belajar 3 :  Kontrol Tidak Langsung Silinder 

• Kegiatan Belajar 4 :  Fungsi Logika DAN 

• Kegiatan Belajar 5 :  Fungsi Logika ATAU 

• Kegiatan Belajar 6 :  Pengaturan Kecepatan Silinder 

Setiap kegiatan belajar berisi informasi teori, lembar latihan dan lembar 

jawaban. Sebelum mempelajari modul ini perlu terlebih dahulu mempelajari 

modul tentang “ Komponen-komponen Kontrol Pneumatik “. Selelah itu mulailah 

mempelajari modul ini secara urut dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6.    Sebelum 

memulai kegiatan selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada lembar 

jawaban. Jawaban pertanyaan anda dapat mengukur sendiri sampai sejauh 

mana anda memahami materi yang diberikan.  Kunci jawaban ada pada lembar 

jawaban. 

Selamat belajar ! 
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Kegiatan Belajar 1 

Penggambaran Diagram Rangkaian 
 
 
Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah selesai mempelajari modul ini peserta dapat : 

1. menggambar diagram alir mata rantai kontrol. 

2. memberi tanda pada elemen-elemen suatu rangkaian pneumatik. 

 

1.1   Diagram alir  

Diagram rangkaian harus digambar dengan tata cara penggambaran yang 

benar. Karena hal ini akan memudahkan seseorang untuk membaca rangkaian , 

sehingga mempermudah pada saat merangkai atau mencari kesalahan sistem 

pneumatik. 

Tata letak komponen diagram rangkaian harus disesuaikan dengan 

diagram alir dari mata rantai kontrol yaitu sebuah sinyal harus mulai mengalir 

dari bawah menuju ke atas dari gambar rangkaian. Elemen yang dibutuhkan 

untuk catu daya akan digambarkan pada bagian bawah rangkaian secara simbol 

sederhana atau komponen penuh dapat digunakan. Pada rangkaian yang lebih 

luas , bagian catu daya seperti unit pemelihara, katup pemutus dan berbagai 

distribusi sambungan dapat digambarkan tersendiri. 

Diagram alir mata rantai kontrol dan elemen-elemennya digambarkan 

sebagai berikut : 
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ELEMEN KERJA 

Keluaran 

 AKTUATOR : 

S i l i n d e r  p n e u m a t i k  

Aktuator Putar 

Indikator 

  

 
 

 
 

ELEMEN 
KONTROL AKHIR  

Sinyal Kontrol 

 ELEMEN KONTROL 

Katup Kontrol Arah 

 

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

 
 

 

 

ELEMEN 
PEMROSES 

Sinyal Pemroses 

 PROSESOR : 

K a t u p  K o n t r o l  A r a h  

Elemen Logika 

Katup Kontrol Tekanan 

 

12(X) 14(Y)

2(A)

 

 

 

ELEMEN 
MASUKAN 

Sinyal Masukan 

 SENSOR : 

K a t u p  K o n t r o l  A r a h  

Katup Batas 

Tombol 

Sensor Proksimitas 

  
 

2(A)

3(R)1(P)  

 

CATU DAYA 

Sumber Energi 

 PASOKAN ENERGI : 

K o m p r e s o r  

Tangki 

Pengatur  Tekanan 

Peralatan Pelayanan Udara 

  

 
 

 

 
Gambar 1.1 : diagram alir mata rantai kontrol dan elemen-elemennya 
 

 

1.2   Tata Letak Rangkaian 
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Yang dimaksud tata letak rangkaian adalah diagram rangkaian harus 

digambar tanpa mempertimbangkan lokasi tiap elemen yang diaktifkan secara 

fisik. Dianjurkan bahwa semua silinder dan katup kontrol arah digambarkan 

secara horisontal dengan silinder bergerak dari kiri ke kanan, sehingga 

rangkaian lebih mudah dimengerti. 

Contoh  : 

Batang piston silinder kerja ganda bergerak keluar jika tombol tekan atau 

pedal kaki ditekan. Batang piston kembali ke posisi awal setelah keluar penuh 

dan tekanan  pada tombol atau pedal kaki dilepas.  

Masalah di atas dipecahkan oleh rangkaian kontrol dengan tata letak 

gambar diagram berikut ini. 

 

2(A)

3(R)1(P)

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

2(A)

3(R)1(P)

2(A)

3(R)1(P)

V1

V1

 

Gambar 1.2 : Diagram rangkaian pneumatik 

 

Gambar 1.2 menunjukkan perbedaan antara posisi gambar dengan lokasi 

benda/elemen sesungguhnya. Pada praktiknya katup V1 terletak pada posisi 

akhir langkah keluar silinder. Pada diagram rangkaian elemen V1 digambar pada 

tingkat sinyal masukan dan tidak mencerminkan posisi katup. Penandaan V1 

Elemen Penggerak 

Elemen Kontrol Akhir 

Elemen Pemroses 

 Elemen Masukan 

 Catu Daya/Sumber 
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pada posisi silinder keluar penuh menunjukkan posisi sesungguhnya dari katup 

V1 tersebut.  

Diagram rangkaian memperlihatkan aliran sinyal dan hubungan antara 

komponen dan lubang saluran udara. Diagram rangkaian tidak menjelaskan  tata 

letak komponen secara mekanik. 

Rangkaian digambar  dengan aliran energi dari bawah ke atas. Yang 

terdapat dalam rangkaian meliputi sumber energi, masukan sinyal, pengolah 

sinyal, elemen kontrol akhir dan elemen penggerak (aktuator). Posisi katup 

pembatas ditandai pada aktuator.  

Jika kontrol rumit dan terdiri dari beberapa elemen kerja, rangkaian kontrol 

harus dibagi ke dalam rangkaian rantai kontrol yang terpisah. Satu rantai dapat 

dibentuk untuk setiap fungsi grup. Kalau mungkin, rantai-rantai ini sebaiknya 

disusun berdampingan dalam urutan yang sama dengan gerakan langkah 

operasinya. 

1.3 Penandaan Elemen 

Penandaan tiap-tiap elemen kontrol untuk mengetahui dimana lokasi 

elemen tersebut berada. Ada dua macam penandaan yang telah dikenal dan 

sering digunakan yaitu : 

1. penandaan dengan angka 

2. penandaan dengan huruf 

1.3.1   Penandaan Dengan Angka 

Disini ada beberapa kemungkinan untuk menandai dengan angka. Dua 

sistem yang sering digunakan yaitu : 

1.    Nomor seri 

Sistem ini sebaiknya untuk kontrol yang rumit . 

2.  Penandaan yang disusun dari nomor grup dan nomor seri dengan grup, 

misalnya  4.12 artinya  elemen 12 pada grup 4 

Klasifikasi grup : 

Grup 0               :  semua elemen sumber energi ditandai dengan angka depan 0 

Grup 1, 2, 3, … :  penandaan dari satu mata rantai kontrol ( grup ). 
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Sistem untuk nomor seri : 

.0 :  elemen kerja 

.1 :  elemen kontrol 

.2, .4 : semua elemen yang mempunyai pengaruh pada gerakan maju, 

ditandai dengan nomor seri genap. 

.3 , .5 : semua elemen yang mempunyai pengaruh pada gerakan mundur,  

ditandai dengan nomor seri gasal. 

.01, .02 : elemen antara elemen kontrol dan elemen kerja yaitu katup kontrol 

aliran dan katup buangan-cepat. 

Sistem penandaan berdasarkan pada sistem nomor grup mempunyai 

keuntungan bahwa dalam praktiknya seorang perawatan dapat mengenali 

pengaruh dari sinyal dari nomor pada masing-masing komponen. Sebagai 

contoh : jika terjadi kegagalan pada silinder 2.0, maka dapat diasumsikan bahwa 

penyebabnya dapat ditemukan pada grup 2, oleh karena itu komponen-

komponen yang mempunyai tanda angka pertama 2 harus diperiksa.  Gambar 

berikut menunjukkan penandaan elemen dari sebuah mata rantai kontrol. 

 

1.0

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

14(Z) 12(Y)

2(A)

3(R)1(P)

1.1

1.3
2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.6

12(X) 14(Y)

2(A)

0.1

1.3

Actuator

Final Control
Element

Signal
Processor

Signal Input
(sensors)

Energy Supply
(source)

 

Gambar 1.3 : Penandaan elemen dari sebuah rangkaian pneumatik 
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Karena rangkaian hanya terdiri dari satu grup, maka semua elemen angka 

pertama bertanda 1, artinya lokasinya berada pada grup 1. Silinder ditandai 

dengan angka 1.0.  Katup kontrol akhir ditanda dengan angka 1.1. Katup-katup 

yang menyebabkan silinder bergerak maju ditandai dengan angka : 1.2, 1.4 dan 

1.6.  Sedangkan katup yang menyebabkan silinder bergerak mundur ditandai 

dengan angka 1.3.  Sumber energi ditandai 0.1. 

1.3.2   Penandaan Dengan Huruf 

Tipe ini digunakan terutama pada rangkaian yang dikembangkan secara 

metodik. Untuk pemakaian yang luas, tipe ini meliputi kalkulasi dan daftar yang 

dapat dilakukan lebih mudah dan lebih jelas jika menggunakan huruf. Elemen 

kerja ditandai dengan huruf besar, elemen sinyal dan limit switch ditandai 

dengan huruf kecil. Bertolak belakang dengan tipe terdahulu, elemen sinyal dan 

limit switch tidak ditandai ke dalam kelompok grup. Lokasi tipe ini seperti 

diilustrasikan pada gambar berikut : 

A ao a1

 

A, B, C… :   tanda dari elemen-elemen kerja 

ao, bo, co….   :  tanda dari limit switch yang digerakkan pada posisi belakang 

silinder A, B,C …. 

a1, b2, c3….    :  tanda dari limit switch yang digerakkan pada posisi batang 

piston ke depan dari silinder A, B,C …. 

Keuntungan dari tipe ini adalah dapat dengan segera diketahui komponen sinyal 

yang sedang digerakkan jika silinder bergerak ke posisi yang dituju. Misalnya, 

gerakan A+ menunjukkan limit switch a1 yang diperintahkan bekerja, dan 

gerakan A- menunjukkan limit switch ao yang diperintahkan bekerja. 

Dalam praktiknya, penandaan elemen-elemen suatu rangkaian pneumatik 

menggunakan kombinasi angka dan huruf. 
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Latihan : 

Penggambaran Rangkaian Diagram 

1. Bagaimana cara mendesain diagram rangkaian suatu rangkaian 

pneumatik ? 

2. Apa yang dimaksud dengan tata-letak rangkaian ? 

3. Berilah tanda pada elemen-elemen kontrol rangkaian pneumatik di bawah 

ini ! 

2(A)

3(R)1(P)

12(Z)

2(A)

3(R)1(P)

2(A)

3(R)1(P)
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Jawaban : 

Penggambaran Rangkaian Diagram 

1.  Bagaimana cara mendesain diagram rangkaian suatu rangkaian pneumatik ? 

Jawab : 

• Elemen kontrol harus disusun sesuai dengan diagram alir mata rantai 

kontrol yaitu sinyal harus mengalir dari bawah ke atas dengan urutan 

seperti gambar pada halaman 2. 

• Jika kontrol rumit dan terdiri dari beberapa elemen kerja, rangkaian kontrol 

harus dibagi ke dalam rangkaian rantai kontrol yang terpisah. Satu rantai 

dapat dibentuk untuk setiap fungsi grup. 

2.  Apa yang dimaksud dengan tata-letak rangkaian ? 

Jawab : 

Yang dimaksud tata letak rangkaian adalah diagram rangkaian harus 

digambar tanpa mempertimbangkan lokasi tiap elemen yang diaktifkan 

secara fisik. Dianjurkan bahwa semua silinder dan katup kontrol arah 

digambarkan secara horisontal dengan silinder bergerak dari kiri ke 

kanan, sehingga rangkaian lebih mudah dimengerti  

3.   Berilah tanda pada elemen-elemen kontrol rangkaian pneumatik di bawah ini! 

Jawab : 
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1.0

2(A)

3(R)1(P)

1.1
12(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2

2(A)

3(R)1(P)

1.4
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Kegiatan Belajar 2 

Kontrol Langsung Silinder 
 
 
Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah selesai mempelajari modul ini peserta dapat : 

1. menggambar rangkaian kontrol langsung silinder sesuai perintah soal, 

2. menjelaskan prinsip kerja kontrol langsung silinder, 

3. menyebutkan komponen yang digunakan pada kontrol langsung silinder. 

 
 
 

2.1.   Pengertian 

Kontrol langsung adalah kontrol yang memberi perintah langsung pada 

aktuator.  Kontrol langsung hanya dipilih jika : 

• volume silinder tidak besar, 

• dalam proses perubahan dikontrol oleh satu elemen sinyal. 

Menggerakkan silinder adalah salah satu pertimbangan yang penting dalam 

pengembangan solusi dari sistem kontrol. Energi pneumatik dikirim ke silinder 

melalui sebuah katup tombol tekan. Rangkaian untuk keperluan tersebut dapat 

dikembangkan. 

 

2.2    Kontrol Silinder Kerja Tunggal 

2.2.1   Masalah 

Batang piston silinder kerja tunggal bergerak keluar pada saat silinder 

menerima udara bertekanan. Jika udara bertekanan dihilangkan, secara otomatis 

piston kembali lagi ke posisi awal.  

2.2.2   Pemecahan 

Sebuah katup akan mengeluarkan sinyal ketika sebuah tombol tekan 

ditekan dan sinyal hilang bila tombol dilepas. Katup kontrol arah 3/2 adalah 

sebagai katup pembangkit sinyal. Jenis katup ini cocok untuk mengontrol  

sebuah  silinder kerja tunggal.  
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Komponen yang diperlukan : 

1. Silinder kerja tunggal mempunyai satu lubang masukan udara  dan satu 

lubang  pembuangan atau lubang ventilasi serta pegas untuk gerakan 

kembali. 

2. Katup kontrol arah 3/2 mempunyai 3 lubang  dan 2 posisi kontak, tombol 

tekan untuk mengaktifkan dan pegas untuk kembali. 

3. Udara bertekanan dari catu daya (kompresor) dihubungkan ke katup3/2. 

4. Sambungan udara bertekanan (pipa/slang plastik) antara catu daya dan 

katup 3/2 , antara katup 3/2 dan silinder 

2.2.3    Prinsip Kerja Rangkaian 

Katup kontrol arah 3/2 mempunyai 3 lubang : lubang masukan, lubang 

keluaran dan lubang pembuangan. Hubungan antara lubang ini ditentukan oleh 

lintasan yang ada dalam katup. Jumlah variasi aliran ditentukan oleh jumlah 

posisi katup, dalam hal ini ada 2 posisi. 

a)   b) 

Gambar 2.1 : Prinsip kerja kontrol langsung silinder kerja tunggal : 
a). Posisi awal (tidak aktif),  b). Posisi kerja (aktif) 

Posisi Awal  
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Posisi awal (gambar 2.1a) didefinisikan sebagai posisi istirahat dari sistem. 

Semua bagian terhubung dan tombol tidak ditekan oleh operator. Udara 

bertekanan dari catu daya ditutup, piston masuk ke dalam oleh dorongan pegas 

kembali. Lubang masukan silinder dihubungkan ke lubang pembuangan melalui 

katup. Pengiriman bertekanan diputus oleh katup. 

Tombol ditekan 

Menekan tombol tekan berarti memindahkan posisi katup 3/2, melawan 

pegas katup. Diagram (gambar 2.1b) menunjukkan katup teraktifkan pada posisi 

kerja. Udara bertekanan dari catu daya melalui katup masuk ke lubang masukan 

silinder kerja tunggal. Udara bertekanan yang terkumpul menyebabkan batang 

piston bergerak keluar melawan  gaya pegas kembali. Setelah piston sampai 

pada posisi akhir langkah maju, maka tekanan udara di dalam tabung silinder 

meningkat mencapai harga maksimum. 

Tombol dilepas 

Segera setelah tombol dilepas, maka pegas di katup mengembalikan katup 

ke posisi awal dan batang piston silinder kembali masuk. Jika tombol tekan 

diaktifkan lau dilepas sebelum silinder keluar penuh, piston masuk kembali 

secara langsung, maka ada hubungan langsung antara pengoperasian tombol 

tekan dan posisi silinder. Hal ini memungkinkan silinder bisa keluar tanpa 

mencapai akhir langkah. 

 

2.2.4    Kecepatan Silinder 

Kecepatan keluar dan kecepatan masuk silinder kerja tunggal berbeda. 

Silinder bergerak keluar digerakkan udara bertekanan, sedangkan selama 

mundur kecepatan diatur oleh pegas kembali, sehingga kecepatan gerak arah 

piston  keluar lebih cepat daripada kecepatan mundur. 

 

2.3    Kontrol Silinder Kerja Ganda 

2.3.1  Masalah 
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Batang piston silinder kerja ganda bergerak keluar ketika sebuah tombol 

ditekan  dan kembali ke posisi semula ketika tombol dilepas. Silinder kerja ganda 

dapat dimanfaatkan gaya kerjanya ke dua arah gerakan, karena selama 

bergerak ke luar dan masuk silinder dialiri udara bertekanan. 
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2.3.2    Pemecahan 

Sebuah katup diperlukan untuk membangkitkan sebuah sinyal dan 

membatalkan sinyal yang lain ketika tombol dilepas. Katup 4/2 digunakan karena 

katup tersebut merupakan katup pembangkit sinyal dengan 2 lubang sinyal 

keluaran. Katup ini cocok untuk mengendalikan sebuah silinder kerja ganda. 

Komponen yang digunakan berupa : 

1. Silinder kerja ganda dengan 2 lubang  masukan, 

2. Katup kontrol arah 4/2 mempunyai 4 lubang dan 2 posisi kontak, tombol 

untuk mengaktifkan dan pegas untuk gaya kembali, 

3. Catu daya udara bertekanan dihubungkan ke katup 4/2, 

4. Dua sambungan udara bertekanan antara katup dan silinder. 

 

2.3.3  Prinsip Kerja Rangkaian Silinder Kerja Ganda 

a) b) 

Gambar 2.2 : Prinsip kerja kontrol langsung silinder kerja ganda : 
a). Posisi awal (tidak aktif),  b). Posisi kerja (aktif) 
 

 

Posisi Awal 

Posisi awal (gambar2.2a) semua hubungan dibuat tidak ada tekanan dan 

tombol tidak ditekan oleh operator. Pada posisi tidak diaktifkan, udara 
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bertekanan diberikan pada sisi batang piston silinder, sedangkan udara pada sisi 

piston silinder dibuang melalui saluran buang katup. 

 

Tombol ditekan 

Menekan tombol berarti memindahkan posisi katup 4/2 melawan gaya 

pegas pengembali. Diagram rangkaian (gambar 2.2b) menunjukkan katup aktif 

pada posisi kerja. Pada posisi ini suplai udara bertekanan dialirkan ke sisi piston 

silinder dan udara pada sisi batang piston dibuang keluar lewat katup. Tekanan 

pada sisi piston mendorong keluar batang piston. Pada saat langlah keluar 

penuh dicapai, tekanan pada sisi piston mencapai maksimum. 

 

Tombol dilepas 

Tombol tekan dilepas, pegas pengembali katup menekan katup kembali ke 

posisi semula. Sekarang suplai udara bertekanan dialirkan  ke sisi batang piston  

dan udara pada sisi piston dibuang keluar melalui katup, sehingga batang piston 

silinder kerja ganda masuk kembali. 

 

2.3.4    Kecepatan Silinder Kerja Ganda 

Kecepatan silinder keluar dan masuk berbeda. Kenyataannya bahwa 

volume silinder pada sisi batang piston lebih kecil daripada volume udara pada 

sisi piston. Oleh karena itu volume suplai udara bertekanan selama arah masuk 

lebih kecil dari pada arah keluar sehingga gerakan silinder arah masuk lebih 

cepat daripada arah keluar.  

Jika tombol tekan dilepas sebelum silinder keluar sampai langkah penuh, maka 

batang piston akan masuk kembali dengan segera. Oleh karena itu ada 

hubungan langsung antara pengoperasian tombol dan posisi batang piston 

silinder. 
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Lembar Latihan  
 
Kontrol Langsung Silinder 

Alat Penyortir (Sorting Device ) 

1.   Diskripsi soal 

Dengan menggunakan alat penyortir, benda ditransfer dari ban berjalan satu 

ke ban berjalan lainnya. Batang piston silinder akan keluar mendorong benda ke 

ban berjalan lain, jika switch tombol pneumatik ditekan. Tombol dilepas, batang 

piston kembali ke posisi semula. 

 2.  Tata letak 

 

 

3.   Tugas : 

a. Gambarlah rangkaian dengan menggunakan silinder kerja tunggal! 

b. Gambarlah rangkaian dengan menggunakan silinder kerja ganda! 

c. Katup jenis apa yang digunakan untuk soal 3a ? 

d. Katup jenis apa yang digunakan untuk soal 3b  ? 
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Lembar Jawaban 
 
Kontrol Langsung Silinder 
 

Gambar Rangkaian : 

a.    Kontrol langsung silinder kerja 
tunggal 

b.    Kontrol langsung silinder kerja 
ganda 

2(A)

3(R)1(P)

1.1

1.0

0.1

 

1.0

1.1

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

0.1

 

 

c. Katup yang digunakan pada soal 3a adalah katup 3/2 yang dioperasikan 

dengan tombol dan dikembalikan dengan pegas. 

d. Katup yang digunakan pada soal 3b adalah katup 4/2 atau katup 5/2 yang 

dioperasikan dengan tombol dan dikembalikan dengan pegas. 
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Kegiatan Belajar 3 

Kontrol Tidak Langsung Silinder 
 
 
Tujuan Khusus Pembelajaran 
 
Setelah mempelajari modul ini peserta harus dapat: 

1. menggambar rangkaian kontrol tidak langsung silinder sesuai perintah 

soal yang diberikan. 

2. menjelaskan prinsip kerja kontrol tidak langsung silinder, 

3. menyebutkan komponen yang digunakan pada kontrol tidak langsung 

silinder. 

 
3.1    Pendahuluan 

Silinder yang keluar dan masuk dengan cepat atau silinder dengan 

diameter piston besar memerlukan jumlah udara yang banyak. Untuk 

pengontrolannya harus dipasang sebuah katup kontrol dengan ukuran yang 

besar juga. Jika tenaga yang diperlukan untuk mengaktifkan katup tidak mungkin 

dilakukan secara manual karena terlalu besar, maka harus dibuat rangkaian 

pengontrol tidak langsung. Disini melalui sebuah katup kedua yang lebih kecil, 

dihasilkan sinyal untuk mengaktifkan katup kontrol yang besar. 

3.2   Kontrol Silinder Kerja Tunggal 

3.2.1   Masalah 

Silinder kerja tunggal dengan diameter piston besar harus bergerak ke luar, 

pada saat tombol ditekan dan silinder harus masuk kembali pada saat tombol 

dilepas.  

3.2.2   Pemecahan 

Untuk memecahkan masalah  tersebut, diperlukan rangkaian kontrol 

dengan komponen-komponen sebagai berikut : 
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1. Silinder kerja tunggal mempunyai satu lubang masukan udara  dan satu 

lubang  pembuangan atau lubang ventilasi serta pegas untuk gerakan 

kembali. 

2. Katup kontrol arah 3/2 mempunyai 3 lubang  dan 2 posisi kontak, tombol 

tekan untuk mengaktifkan dan pegas untuk kembali. 

3. Katup kontrol arah 3/2 mempunyai 3 lubang utama dan 2 posisi kontak,  

1 lubang kontrol untuk mengaktifkan dan pegas pengembali. 

4. Udara bertekanan dari catu daya (kompresor) dihubungkan ke katup 3/2. 

5. Sambungan udara bertekanan (pipa/slang plastik) antara catu daya dan 

katup 3/2, antara katup 3/2 dan silinder. 

Katup kontrol arah 3/2 dengan pengaktifan udara dapat dipasang sedekat 

mungkin dengan silinder. Ukuran katup harus besar bila silinder yang 

dikontrolnya dalam ukuran besar, sedangkan katup tombol bisa berukuran kecil . 

Katup tombol dapat dipasang agak jauh dari silinder. 

2(A)

3(R)1(P)

1.1

1.0

2(A)

3(R)1(P)

1.2

12(Z)

 

Gambar 3.1 : Rangkaian tidak langsung silinder kerja tunggal 
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3.2.3    Prinsip Kerja Rangkaian 

Posisi Awal 

Pada posisi awal, batang piston silinder kerja tunggal 1.0 berada dalam 

keadaan masuk. Katup kontrol 1.1 tidak aktif karena posisi pegas pengembali 

dan lubang 2(A) membuang udara ke atmosfir bebas. Sehingga hanya saluran 

1(P) katup 3/2 (katup kontrol 1.1) yang aktif. 

Tombol ditekan 

 Katup tombol 3/2 (katup 1.2) membuka aliran udara dari  1(P) ke 2(A), dan 

sinyal yang dibangkitkannya dialirkan ke lubang kontrol 12 (Z) katup 1.1.  Katup 

1.1 diaktifkan melawan pegas pengembali dan mengalir udara dari 1(P) ke 2(A) 

terus ke silinder kerja tunggal sehingga menyebabkan silinder kerja tunggal 

bergerak keluar. Sinyal pengaktifan pada lubang 12(Z) tetap ada selama tombol 

masih ditekan dan sinyal akan hilang bila tombol dilepas. 

Tombol dilepas 

Pegas pengembali katup tombol 1.2 menutup saluran 1(P) ke 2(A), 

sehingga suplai udara ke 12(Z) katup 1.1 terputus. Akibatnya sisa udara dari 

lubang 12(Z) katup 1.1 terbuang keluar lewat lubang 2(A) katup 1.2 . Hal ini 

membuat katup 1.1 kembali ke posisi awal karena pegas kembali dan aliran ke 

silinder kerja tunggal terblokir. Pegas silinder kerja tunggal mendorong silinder 

kembali ke posisi awal. 

 

3.3    Kontrol Silinder Kerja Ganda 

3.3.1    Masalah 

Silinder kerja ganda harus keluar pada saat tombol ditekan dan kembali lagi 

setelah tombol dilepas. Silinder berdiameter 250 mm, sehingga memerlukan 

udara banyak. 
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3.3.2  Pemecahan 

Prinsipnya sama seperti pemecahan masalah dengan silinder kerja tunggal, 

hanya berbeda katup kontrol arah yang menghubungkan ke silinder kerja ganda 

menggunakan katup 5/2. 

Komponen yang digunakan berupa : 

1. Silinder kerja ganda dengan 2 lubang  masukan, 

2. Katup kontrol arah 3/2 mempunyai 3 lubang  dan 2 posisi kontak, tombol 

tekan untuk mengaktifkan dan pegas untuk kembali, 

3. Katup kontrol arah 5/2 mempunyai 5 lubang utama dan 2 posisi kontak,  

1 lubang kontrol untuk mengaktifkan dan pegas pengembali, 

4. Catu daya udara bertekanan dihubungkan ke katup 3/2 dan katup 5/2, 

5. Sambungan udara bertekanan dari catu daya ke silinder. 

Gambar berikut adalah rangkaian tidak langsung silinder kerja ganda. 
 

1.0

1.1

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

2(A)

3(R)1(P)

1.2

12(Z)

 
Gambar 3.2 : Rangkaian tidak langsung silinder kerja ganda 

 
 

3.4   Rangkaian Tidak Langsung Dengan Pengunci 



 PNEUMATIC SYSTEM 

 

   26 

Sebuah silinder kerja ganda yang dikontrol oleh dua buah katup 1.2 dan 

1.3, akan bergerak maju jika tombol katup 1.2 ditekan dan bertahan pada posisi 

akhir maksimum walaupun tombol katup 1.2 dilepas. Posisi ini akan bertahan 

terus sampai ada sinyal yang mengembalikan yaitu melalui  katup 1.3. Katup 

kontrol akhir 1.1 yang digunakan dikenal dengan “ katup memori “. Katup ini 

berada pada posisi dimana perintah sinyal terakhir yang memberikannya. 

Gambar berikut menunjukkan cara kerja di atas : 

1.0

14(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.3

1.1
2(B)4(A)

1(P)

3(S)5(R)

12(Y)

 
Gambar 3.3 : Rangkaian tidak langsung dengan katup memori 

Jika menggunakan katup kontrol akhir dengan pengembalian pegas, sinyal 

input yang diberikannya tidak dapat disimpan karena katup kontrol akhir akan 

kembali keposisi semula pada saat sinyal input dimatikan. Oleh karena itu, jika 

diperlukan fungsi memori maka perlu dibuatkan rangkaian khusus yang dapat 

memenuhi fungsi tersebut. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian pengunci, 

seperti pada gambar berikut : 
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2(A)

3(R)1(P)

1.2

2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.3

12(X) 14(Y)

2(A)

2(A)

3(R)1(P)

1.6

OFF

ON

 
Gambar 3.4 : Rangkaian pengunci “ Dominan OFF” 

Dengan menekan tombol katup 1.2, sinyal mengalir ke katup 1.3 dan 

mengaktifkan katup 1.6. Jika tombol 1.2 dilepas, katup 1.6 mempertahankan 

posisinya melalui katup fungsi logika ATAU 1.4  dan katup 1.3 tidak beroperasi. 

Untuk membatalkan pengunci, tombol katup 1.3 harus dioperasikan. Jika katup 

1.2 dan katup 1.3 dioperasikan bersama, aliran yang mengalir ke katup 1.6 

terblokir dan tidak aliran yang keluar dari katup 1.6. Pada kasus ini rangkaian 

pada gambar 3.4 disebut “Dominan OFF “.  

Bila katup 1.3 terletak antara katup 1.6 dan katup 1.4 rangkaian dinamakan 

“Dominan ON” seperti pada gambar 3.5 berikut ini. 
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2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.3

12(X) 14(Y)

2(A)

2(A)

3(R)1(P)

1.6

OFFON

 

Gambar 3.5 : Rangkaian pengunci “Dominan ON” 
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Lembar Latihan 
 

Kontrol Tidak Langsung 

Alat Penuang 

1.   Diskripsi soal 

Dengan menggunakan alat penuang, cairan dituang dari mangkuk. Mangkuk 

akan miring dan cairan dalam mangkuk keluar jika tombol pneumatik ditekan. 

Penekanan tombol - tombol dilepas, mangkuk  kembali ke posisi semula. 

2. Tata letak 

 

 

3.   Tugas 

Gambarlah rangkaian kontrol pneumatik alat tersebut (kontrol tidak langsung) 

dengan  : 

a. silinder kerja tunggal 

b. silinder kerja ganda 
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Lembar Jawaban 
 

Kontrol Tidak Langsung 

Alat Penuang 

Diagram rangkaian 

a.   Kontrol tidak langsung silinder 
kerja tunggal 

b.    Kontrol tidak langsung silinder kerja 
ganda 

1.0

2(A)

3(R)1(P)

1.1

2(A)

3(R)1(P)

1.2

12(Z)

 

1.1

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

2(A)

3(R)1(P)

1.2

12(Z)

1.0
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Kegiatan Belajar 4 

Fungsi Logika Dan 
 
Tujuan Khusus Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini peserta harus dapat: 

1. mengisi tabel kebenaran logika DAN 

2. menggambar rangkaian pneumatik fungsi DAN 

3. menggunakan fungsi logika DAN pada kontrol pneumatik 

 

4.1   Pendahuluan 

Pada sistem rangkaian kontrol jika proses memulai dengan menggunakan 

dua sinyal secara bersama-sama, maka dibutuhkan katup dua tekanan (two-

pressure valve) atau alternatif lain. Katup dua tekanan juga disebut gerbang 

“DAN” karena mempunyai fungsi logika dasar “DAN”. 

 

4.2   Fungsi DAN 

4.2.1   Simbol : 

 

 

a

b
y

 

4.2.2   Tabel Kebenaran 

a b y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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4.2.3    Persamaan  :   

     y = a ∧∧∧∧ b  ( baca : y = a dan b ) 

4.3    Rangkaian Fungsi DAN 

Ada 3 kemungkinan untuk mendapatkan rangkaian fungsi DAN di dalam 

sistem pneumatik yaitu : 

4.3.1   Rangkaian seri  

Pada rangkaian ini, fungsi DAN didapat dari dua katup atau lebih yang 

disambung secara seri seperti pada gambar berikut : 

2(A)

3(R)1(P)

1.2

2(A)

3(R)1(P)

1.4

 

Gambar 4.1 : Fungsi DAN melalui rangkaian seri  

 

Keuntungan : 

1. tanpa peralatan tambahan, dengan demikian sumber kesalahan 

kemungkinan lebih sedikit dan merupakan solusi yang ekonomis. 

Kerugian : 

1. di dalam praktiknya saluran sinyal antar komponen menjadi sangat 

panjang.  

2. sinyal dari katup 1.4 (gambar 4.1) tidak dapat dipakai bersama dengan 

sinyal kombinasi yang lain karena sumbernya berasal dari katup 1.2 

yang disambung seri. 
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4.3.2   Fungsi DAN melalui katup 3/2 NO dengan pengaktifan udara 

Rangkaian seperti gambar berikut : 

2(A)

3(R)1(P)

1.6

2(A)

3(R)1(P)

1.2

12(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.4

 
Gambar 4.2 : Fungsi DAN melalui katup 3/2 NO dengan pengaktifan udara 

Keuntungan : 

1. sinyal dari katup 1.2 dan katup 1.4 dapat digunakan di dalam kombinasi 

sinyal lainnya karena  sinyal komponen langsung didapat dari 

sumbernya.  

2. saluran kedua sinyal dapat disambung dengan jarak yang pendek ke 

katup dua tekanan 1.6. 

3. sinyal masukan ke lubang 12(Z) katup 1.6 dapat lebih kecil, sedangkan 

keluaran lubang 2(A) katup 1.6 lebih besar ( efek penguat ). 

Kerugian : 

1. memerlukan lebih banyak komponen 

4.3.3  Fungsi DAN melalui katup dua tekanan 

Rangkaian seperti pada gambar berikut : 
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2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.6

12(X) 14(Y)

2(A)

 

Gambar 4.3 : Fungsi DAN melalui katup dua tekanan 
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Keuntungan : 

1. sinyal dari katup 1.2 dan katup 1.4 dapat digunakan di dalam kombinasi 

sinyal lainnya karena  sinyal komponen langsung didapat dari 

sumbernya.  

2. saluran kedua sinyal dapat disambung dengan jarak yang pendek ke 

katup dua tekanan 1.6. 

Kerugian : 

1. memerlukan peralatan tambahan. 

2. keluaran katup dua tekanan selalu memberikan sinyal yang lebih lambat 

atau lebih lemah. 

 
Di dalam praktiknya konfigurasi “DAN” dengan lebih dari dua masukan 

banyak ditemui. Pemakaian dengan katup dua tekanan lebih banyak digunakan.  

Jumlah katup dua tekanan yang diperlukan dapat ditentukan dengan persamaan 

berikut : 

nv = ne  -  1 

nv  =  jumlah katup dua tekanan yang dibutuhkan 

ne  =  jumlah sinyal masukan 

 

Contoh : 

Berapa jumlah katup dua tekanan yang dibutuhkan, jika sinyal masukan yang 

diproses bersama-sama sebanyak 5? Bagaimana rangkaiannya ? 

 

Penyelesaian : 

• nv = ne  -  1 =  5 - 1 = 4 

• Rangkaian : 
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e1 e2 e3 e4 e5

a

 

Gambar 4.4 : Konfigurasi “DAN” dengan 5 masukan  
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Lembar Latihan 

Fungsi Logika DAN 

Mesin Perakit 

1.   Diskripsi soal 

Dengan menggunakan mesin perakit, komponen-komponen ditaruh di dalam 

mesin tersebut. Alat perakit akan maju  merakit komponen-komponen di dalam 

mesin tersebut jika dua tombol switch ditekan bersama-sama.  Penekanan 

tombol - tombol dilepas, alat perakit kembali ke posisi semula dan siap untuk 

memulai pekerjaan baru. 

2.   Tata letak 

 

3. Tugas 

Gambarlah rangkaian kontrol pneumatik alat tersebut dengan  : 

a. silinder kerja tunggal 

b. silinder kerja ganda 
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Lembar Jawaban 
 

Fungsi Logika DAN 

Mesin Perakit 

Diagram rangkaian 

Rangkaian Fungsi DAN Dengan 
Silinder Kerja Tunggal 

Rangkaian Fungsi DAN Dengan Silinder 
Kerja Tunggal 

1.0

2(A)

3(R)1(P)

1.1
12(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2

2(A)

3(R)1(P)

1.4

 

1.0

2(A)

3(R)1(P)

1.1
12(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.6

12(X) 14(Y)

2(A)

 

 

Rangkaian Fungsi DAN Dengan 
Silinder Kerja Ganda 

Rangkaian Fungsi DAN Dengan Silinder 
Kerja Ganda 
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1.0

1.1

14(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2

2(A)

3(R)1(P)

1.4

4(A) 2(B)

5(R) 3(S)

1(P)

 

1.0

1.1

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

14(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.6

12(X) 14(Y)

2(A)
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Kegiatan Belajar 5 

Fungsi Logika ATAU 
 
Tujuan Khusus Pembelajaran 
 
Setelah mempelajari modul ini peserta harus dapat: 

1. mengisi tabel kebenaran logika ATAU 

2. menggambar rangkaian pneumatik fungsi ATAU 

3. menggunakan fungsi logika ATAU pada kontrol pneumatik 

 

5.1   Pendahuluan 

Pada sistem rangkaian kontrol jika proses memulai menggunakan dua 

sinyal dengan fungsi bersama-sama atau sendiri-sendiri, maka dibutuhkan katup 

ganti (shuttle valve). Katup ganti juga disebut gerbang “ATAU” karena 

mempunyai fungsi logika dasar “ATAU”. 

 

5.2    Fungsi ATAU 

5.2.1  Simbol : 
 
 
 

a

b
y

 

5.2.2   Tabel Kebenaran 

a b y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

5.2.3   Persamaan  :   

   y = a v b  ( baca : y = a atau b ) 
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5.3   Rangkaian Fungsi ATAU 

Rangkaian pneumatik fungsi ATAU dapat terealisasi dengan menggunakan 

katup ganti / katup fungsi ATAU dengan simbol katup sebagai berikut : 

 

Contoh : 

Rangkaian kontrol silinder kerja tunggal yang dijalankan dari dua tempat 

yang berbeda. 

1.0

2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.6

12(X) 14(Y)

2(A)

 
Gambar 5.1 : Rangkaian Fungsi ATAU 

 

Di dalam praktiknya konfigurasi ATAU dengan lebih dari dua masukan 

banyak ditemui.Jumlah katup ganti yang diperlukan dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut : 

nv = ne  -  1 
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nv  =  jumlah katup ganti yang dibutuhkan 

ne  =  jumlah sinyal masukan 

Contoh : 

Berapa jumlah katup ganti yang dibutuhkan, jika sinyal masukan yang diproses 

bersama-sama sebanyak 4 sinyal ?  Bagaimana rangkaiannya ? 

 

Penyelesaian : 

• nv = ne  -  1 =  4 - 1 = 3 

• Rangkaian : 

e1 e2 e3 e4

a

 

Gambar 5.2 : Konfigurasi “ATAU” dengan 4 masukan 
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Latihan 

Fungsi Logika ATAU 

Kontrol Penutup 

1.  Diskripsi soal 

Kontrol penutup digunakan untuk mengosongkan material di dalam kontainer. 

Kontrol penutup akan membuka dan mengosongkan isi kontainer jika salah satu 

dari dua tombol switch pneumatik ditekan.  Penekanan tombol dilepas, alat 

pembuka menutup kembali seperti posisi semula. 

2. Tata letak 

 

 

3. Tugas 

Gambarlah rangkaian kontrol pneumatik alat tersebut dengan  : 

• silinder kerja ganda 
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Jawaban 

Fungsi Logika ATAU 

Mesin Perakit 

Rangkaian Fungsi ATAU Dengan Silinder Kerja Ganda 

1.0

14(Z)

2(A)

3(R)1(P)

1.2
2(A)

3(R)1(P)

1.4

1.6

12(X) 14(Y)

2(A)

1.1

1(P)

5(R) 3(S)

2(B)4(A)
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Kegiatan Belajar 6 

Pengaturan Kecepatan Silinder 
 
Tujuan Khusus Pembelajaran 
 
Setelah mempelajari modul ini peserta harus dapat: 

1. menggambar rangkaian pengurangan kecepatan silinder. 

2. menggambar rangkaian penambahan kecepatan silinder. 

 

6.1   Pendahuluan 

Pengaturan kecepatan silinder yang dimaksudkan disini adalah : 

• Mengurangi kecepatan 

• Menambah kecepatan 

6.1.1   Mengurangi Kecepatan Silinder : 

Kecepatan silinder dapat dikurangi dengan memasang katup kontrol aliran. 

Untuk mengatur kecepatan silinder agar lebih lambat dapat menggunakan katup 

kontrol aliran satu arah seperti pada gambar simbol berikut : 

 

Ada dua kemungkinan pemasangan katup pengatur aliran satu arah : 

• Pengaturan udara masuk , 

• Pengaturan udara pembuangan. 

Keuntungan dan kerugiannya telah dibahas pada pembahasan katup satu arah. 

6.1.2  Menambah Kecepatan Silinder : 

Menambah kecepatan silinder dengan menggunakan katup buangan-cepat. 

Pemasangan katup ini dekat dengan silinder, agar udara buangan cepat keluar 

dan kecepatan silinder bertambah. 
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6.2    Pengaturan Kecepatan Silinder Kerja Tunggal 

Pada silinder kerja tunggal, pengurangan kecepatan gerakan maju hanya 

efektif dilakukan oleh pengaturan udara masuk dan tidak mungkin menambah 

kecepatan gerakan maju dengan menggunakan katup buangan cepat.  

Pengurangan  kecepatan silinder dilakukan dengan menggunakan katup kontrol 

aliran satu arah seperti pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 6.1a : Pengurangan Kecepatan 

Gerakan Maju 

 
Gambar 6.1a : Pengurangan Kecepatan 

Gerakan Mundur 

Pengurangan  kecepatan gerakan maju dan mundur dengan pengaturan secara 

terpisah dilakukan seperti pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 6.2: Pengurangan  kecepatan gerakan maju dan mundur 

Sedangkan menambah kecepatan gerakan mundur dapat dilakukan seperti 

gambar berikut. 
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3(R)

2(A)

1(P)

 
Gambar 6.3: Penambahan  kecepatan gerakan mundur 

6.3    Pengaturan Kecepatan Silinder Kerja Ganda 

Pada silinder kerja ganda memungkinkan melakukan pengaturan aliran 

udara masuk dan udara buangan untuk mengurangi kecepatan gerakan maju 

dan mundur. Katup buangan cepat dapat digunakan untuk menambah kecepatan 

maju maupun mundur.  

Pengurangan kecepatan silinder dengan pengaturan terpisah untuk 

gerakan maju dan mundur seperti gambar berikut : 

 
Gambar 6.4a : Pengurangan kecepatan 
dengan mengatur udara masuk 

 
Gambar 6.4b : Pengurangan kecepatan 
dengan mengatur udara buangan 

 

Sedangkan menambah kecepatan gerakan maju dan mundur dapat 

dilakukan seperti gambar berikut. 

3(R)

2(A)

1(P)

 

3(R)

2(A)

1(P)
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Gambar 6.5a : Mempercepat Gerakan 
Maju 

Gambar 6.5b : Mempercepat Gerakan 
Mundur 
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Latihan : 

Alat penekuk 

1.   Diskripsi soal 

Permukaan lembaran logam akan dibentuk seperti huruf U menggunakan 

silinder pneumatik.  

Untuk memulai gerakan dilakukan dengan menekan tombol tekan, jika 

tombol dilepas maka batang piston silinder kembali ke posisi semula. Silinder 

(1.0) yang digunakan berdiameter 150 mm dan mempunyai panjang stroke 100 

mm. Majunya silinder harus dapat diatur secara perlahan, sedangkan gerakan 

kembali dilakukan dengan cepat. 

2.    Tata letak 

 

 
3.  Tugas 

Gambarlah rangkaian kontrol pneumatik alat tersebut dengan  : 

• silinder kerja tunggal 

• silinder kerja ganda 
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Jawaban : 

Alat penekuk 

Rangkaian dengan silinder kerja tunggal Rangkaian dengan silinder kerja ganda 

1(P) 3(R)

2(A)

1.02

1.1

1(P) 3(R)

2(A)
1.2

12(Z)

1.01

1.0

 

1(P) 3(R)

2(A)

1.2

14(Z)

1.0

1(P)

2(B)

3(S)

4(A)

5(R)

1.1

1.02

1.01
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