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MATERI PERKULIAHAN 

 Pengertian dan Fungsi Sensor dan

Transduser

 Konsep Akuisisi Data dan Karakteristik Sensor

 Berbagai Jenis Sensor : 

▪ Sensor temperatur ( thermal).

▪ Sensor pergeseran dan posisi ( Position and 

Displacement).

▪ Sensor tekanan,dan gaya ( Force and 

Pressure).

▪ Sensor akselerasi dan vibrasi. ( Vibration 

and Acceleration)

▪ Sensor bioelektrik dan elektroda. 

▪ Sensor proximity ( proximity and 

presence sensors)

▪ Sensor flow dan level.

▪ Sensor Optical ( Electro – Optical 

Sensors).

▪ Sensor chemical.

 Pemanfaatan Sensor dan Transduser

di Industri dan Masyarakat



Pendahuluan

 Perkembangan pesat dunia otomasi industri dari pekerjaan
dengan tangan manusia, beralih menggunakan mesin, 
berikutnya dengan electro-mechanic (semi otomatis) dan
sekarang sudah menggunakan robotic (full automatic) seperti
penggunaan Flexible Manufacturing Systems (FMS) dan
Computerized Integrated Manufacture (CIM)

 Model apapun yang digunakan dalam sistem otomasi di 
industri sangat tergantung kepada keandalan sistem kendali
yang dipakai. Hasil penelitian menunjukan secanggih
apapun sistem kendali yang dipakai akan sangat tergantung
kepada sensor maupun transduser yang digunakan.



Proses parkir manual
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sense

Jarak aman minimum 
(reference value)

Aplikasi
Parking 
sensor

Alarm sensor akan
berbunyi ketika mobil
mencapai jarak aman
minimum
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Pengertian Sensor

D Sharon, dkk (1982), sensor adalah suatu peralatan
yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau
sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi
seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi
biologi, energi mekanik

Contoh; Camera sebagai sensor penglihatan, telinga
sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor
peraba, LDR (light dependent resistance) sebagai
sensor cahaya, dan lainnya.



Pengertian Transduser

 William D.C, (1993), Transduser adalah sebuah alat yang bila
digerakan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem
transmisi, akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk
yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem
transmisi berikutnya”. Transmisi energi ini bisa berupa listrik,
mekanik, kimia, optic (radiasi) atau thermal (panas).

 Contoh; Generator adalah transduser yang merubah energi
mekanik menjadi energi listrik, motor adalah transduser yang
merubah energi listrik menjadi energi mekanik, dan
sebagainya.



TRANSDUCER



 Sensor → mendeteksi perubahan dalam stimulus/rangsangan
fisik dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau
direkam → Memberikan tanggapan terhadap besaran fisik
yang terukur dengan menghasilkan output suatu sinyal

 Transduser→mentransfer daya dari satu sistem ke sistem lain
dalam bentuk yang sama maupun berbeda→ Adalah elemen
atau komponen yang jika diberikan input berupa besaran fisik
pada satu sisinya akan memberikan response berupa besaran
fisik dalam bentuk lainnya (berbeda dengan bentuk inputnya)
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 Di dalam pembahasan sensor, tranduser bisa
jadi adalah bagian dari sebuah sensor yang
kompleks

 Dalam menanggapi stimulus sensor terkadang
tidak dapat secara langsung mengubahnya ke
bentuk electric sehingga diperlukan tranduser-
tranduser di bagian awal penerima stimulus
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