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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 
 

Mata Kuliah : Mekatronika 

Hari, Tanggal :  

Waktu : 100 menit 

Sifat  : Individu dan (Online-Take Home) 

Semester : VII 

Dosen : Ikhwan Taufik, S.Pd., M.Eng. 

 

Petunjuk Mengerjakan Soal: 

Bacalah semua soal sampai selesai terlebih dahulu, 

kemudian kerjakanlah dari yang paling mudah menurut Anda! 

 

1. Pada dasarnya, komponen Programmable Logic Controller (PLC) terdiri dari enam 

bagian utama. Jelaskan masing-masing bagian utama tersebut! (Bobot 10%) 

 

 

PENTING! 

 Mahasiswa mengirimkan jawaban soal dengan cara DITULIS TANGAN YANG RAPI 

DAN BISA DIBACA DENGAN MUDAH (tidak diketik) lalu diubah menjadi format 

*.pdf (bisa di-scan atau difoto). Lalu dikirimkan ke elita sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditetapkan. 

 NAMA FILE: UAS_Mekatronika _KelasA/B/C_ NPM_NamaMahasiswa 

 Pastikan jaringan internet Anda lancar dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan seperti 

arahan di grup WhatsApp sebelumnya, sehingga tidak ada alasan teknis lagi! 

 Pastikan pula scanner atau kamera mempunyai resolusi bagus sehingga bisa terbaca jelas! 
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2. Buatlah Ladder Diagram untuk pemrograman PLC berdasarkan kasus berikut ini! 

(Bobot 30%) 

 

 

3. Lengkapilah arah pergerakan mecanum wheel (dengan cara memberikan anak panah di 

sampingnya) agar mobile robot tersebut bisa bergerak sesuai anak panah yang 

dikehendaki! (Bobot 10%) 

 

 

4. Apa yang Anda ketahui tentang gerakan holonomic dan non-holonomic? Berikan 

penjelasan beserta contohnya! (Bobot 10%) 

Diketahui: 

Ada sebuah sub sistem yang terdiri dari 2 motor dan 2 tombol start (push ON) 

bekerja sesuai dengan ketentuan berikut ini: 

 Motor 1 akan berputar jika tombol start 1 ditekan dan akan berhenti jika tombol 

start 2 ditekan, pada saat yang bersamaan motor 2 berputar. 

 Sebaliknya, motor 2 akan berhenti jika tombol start 1 ditekan, pada saat 

bersamaan motor 1 berputar. 

 Kedua motor tidak akan berjalan bersamaan. 
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5. Analisislah kinematika robot lengan 2 sendi (2 DoF) di bawah ini dengan prinsip 

persamaan trigonometri untuk mendapatkan kedudukan ujung lengan (kinematik maju) 

yang dinyatakan sebagai 𝑃 = (𝑥, 𝑦) seperti pada gambar di bawah ini! (Bobot 20%) 

 
*)Catatan: Anda juga boleh memisalkan besar sudut dan panjang lengannya. 

 

6. Jelaskan rancangan prototype robot (mesin kontrol otomatis) pada tugas proyek 

matakuliah mekatronika yang Anda buat dengan kelompok Anda! Sertakan foto 

(screenshoot video) hasil proyek tersebut! (Bobot 20%) 


