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ABSTRAK 

Tingkat efesiensi dari suatu pekerjaan adalah salah satu alasan mengapa peralatan 
diciptakan. Dengan berbagai pengetahuan dan aplikasi dasar, sebuah sistem terintegrasi 
dengan alat dapat menghasilkan peralatan yang menggantikan beberapa aktifitas manusia. 
Contohnya adalah mesin pencuci piring atau biasa disebut dengan dishwasher.  

Demi menjaga efisiensi dari sebuah dishwasher, terdapat beberapa sistem terintegrasi yang 
mengendalikan kinerja dari sebuah mesin tersebut. Yang pertama adalah 3 phase motor 
control, instrumentation control, dan powerline communication. Kesemuanya merupakan 
embedded system yang bertujuan untuk mengatur kinerja tiap sistem dan saling 
berhubungan antara satu sistem dengan sitem yang lain sehingga tercapainya suatu alat 
yang memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. 

Kata kunci: dishwasher, embedded system, microcontroller, home appliance 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dewasa ini mencakup hampir semua aspek kehidupan 

manusia. Tak terlepas dari itu bahwa teknologi sangat dibutuhkan dalam berbagai macam 

aplikasi yang melibatkan aktifitas manusia itu sendiri. berbagai macam alat diciptakan 

untuk memudahkan manusia atau hingga untuk menggantikan manusia dalam menjalankan 

suatu pekerjaan. Tingkat efesiensi dan efektifitas menjadi alasan dan tolak ukur suatu mesin 

atau robot diciptakan. 

Pekerjaan rumah tangga adalah salah satu dari sekian banyak aktifitas yang biasa 

dilakukan oleh manusia. Aktifitas ini membutuhkan waktu dan tenaga dari waktu ke waktu 



setiap hari. Mulai dari membersihkan rumah, mengepel lantai, menata ruangan, sampai 

dengan mencuci piring dan peralatan makan lainnya. Dengan kata lain semuanya adalah 

suatu pekerjaan yang menyita banyak hal yang terdapat pada manusia, terutama waktu dan 

tenaga. 

Perubahan dalam industri yaitu yang berhubungan dengan mekanik menjadi 

elektromekanik, kemudian menjadi fully electronic control telah berjalan beberapa tahun 

belakangan ini. Banyak juga peralatan rumah tangga yang sebelumnya mekanik penuh 

berubah menjadi fully electronic dengan integrasi microcontroller pada suatu peralatan. 

Microcontroller menjadi solusi utama dalam kontrol berbasis elektronik sekarang ini. 

Beberapa alasan memakai microcontroller adalah reliabilitas, harga, peningkatan efesiensi. 

Sebagai salah satu peralatan rumah tangga yang terintegrasi dengan 

microcontroller, mesin pencuci piring atau lebih dikenal dengan dishwasher mempunyai 

solusi yang ditawarkan, yaitu efesiensi waktu dan tenaga. Hanya dengan mengatur 

beberapa parameter, kita langsung dapat membersihkan peralatan makan yaitu piring 

sambil melakukan aktifitas lainnya. 

 

Pada dasarnya, mesin pencuci piring adalah sebuah robot yang memberishkan dan 

membilas piring. Kita hanya tinggal memasukkan deterjen, piring yang kotor, mengatur 



siklus pencucian dan menghidupkannya, kemudian dishwasher akan melakukan seluruh 

tugas yang difungsikan padanya. Sebagai tambahan, dishwasher dapat mengontrol dirinya 

sendiri agar berjalan sesuai dengan aturan. Terdapat sebuah timer (komputer kecil) yang 

mengatur jalannya tiap siklus tugas masing-masing. Sensor pendeteksi temperatur air dan 

udara untuk mencegah overheating atau kerusakan pada piring. Dan juga sensor lainnya 

yang mengatur lever dari air dan mengaktifkan draining function untuk menjaga agar 

dishwasher dari kelebihan air. 

 

SISTEM KESELURUHAN DISHWASHER 

 Cara kerja dari sebuah dishwasher adalah sebagai berikut: 

• Mengisi dengan air 

• Memanaskan temperature air sampai dengan suhu tertentu (biasanya130-140 F) 

• Secara otomatis mengeluarkan deterjen pada waktu yang seharusnya 

• Menyemprotkan air untuk membersikan piring 

• Mengeringkan air yang kotor 

• Menyemprotkan air lagi untuk membilas piring tersebut 

• Mengeringkan lagi 

• Memanaskan suhu udara untuk mengeringkan piring, jika user mengatur 

pengaturan tersebut. 

 



Secara umum dishwasher mempunyai beberapa bagian utama, antara lain control 

panel, rangkaian instrumentasi, powerline communication, heating element, water pump, 3 

phase motor control, dan beberapa tipe komunikasi port. 

 

 



Ada dua rangkaian pengendali yang mengendalikan sistem dari dishwasher ini, yaitu 3 

phase motor control dan instrumentation control. 

 

3 Phase Motor Control 

 

Pada rangkaian pengendali motor 3 fasa ini sebuah microcontroller berfungsi 

sebagai pusat dari seluruh aktifitas yang dijalankan dishwasher. Pada tahap proses 

penyempurnaan tegangan AC yang kemudian dikonversi menjadi tegangan DC berada pada 

tahap rectification. Kemudian diregulasikan pada rangkaian di atas, kemudian 

dikonversikan menjadi 3 fasa dimana akan menggerakkan motor 3 fasa. Pada Bagian 

Power Factor Correction terdapat PWM timer yang akan mengatur kecepatan putaran dari 

motor tadi, yang kemudian akan di-encode ke dalam processor. 

Sebuah sensor Analog to Digital, power supply monitor, controls, dan sensor lain 

mempunyai fungsi untuk memonitoring kinerja mesin melalui microcontroller melalui 

GPIO, UART, POC/LVI. Program yang terdapat pada microcontroller juga ada beberapa 



macam, antara lain: single voltage flash, software aplikasi, communication protocol, motor 

control algorithms, dan EEPROM Emulation. 

Microcontroller yang direkomendasikan adalah tipe V850E/IA1, V850E/IA2, 

V850E/IA3, V850E/IA4, dimana mempunyai spesifikasi: Up to 64MHz 32-bit motor 

control ASSP with dedicated inverter control peripherals with up to 256K Flash 

memory and CAN interfaces. Kemudian MOSFET tipe 2SJ449 yang mempunyai 

spesifikasi: P Channel, TO220 -250V 6A. dan optocoupler tipe PS7160 dengan 

spesifikasi: OCMOS FET (SSR), DIP 600V 1A. 

 

Instrumentation Control 

 

Pada rangkaian instrumentasi terdapat beberapa peralatan seperti sensor input dan 

keypad yang berfungsi sebagai piranti masukan dari sebuah sistem. User dapat mengatur 

kinerja mesin melewati keypad. Sedangkan mesin sendiri mempunyai sensor untuk 

mendeteksi parameter yang ada agar sistem berjalan sebagaimana mestinya. Setelah data 

diproses oleh microcontroller, terdapat juga memory dan power management & clock 

system yang berfungsi untuk menyimpan instruksi sementara dari user maupun dari sensor 

sampai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian piranti keluaran berupa display control 

yang merupakan indikator dari dishwasher dan actuator output yang menggerakkan motor 



Microcontroller yang direkomendasikan pada rangkaian instrumentasi adalah tipe 

V850ES Series (KE1+, KF1+, KG1+) dengan spesifikasi: 32 bit RISC 20MHz with IIC 

and LIN interfaces. Kemudian Display dengan tipe NL3224BC35-20 dengan spesifikasi: 

LCD-TFT, 5.5" 320x240 Colour display. 

 

Power Line Communication 

 

Pada sistem powerline communication terdapat CPU yang memproses sinyal dari 

perangkat keras, dimana akan mengubah keluaran pada coupling stage.  

 

KESIMPULAN 

Sebuah peralatan rumah tangga, misalnya dishwasher dapat mempunyai lebih dari 

satu sistem yang terintegrasi. Setiap sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain dan 

berurutan. Sistem-sistem terintegrasi tersebut didukung oleh microcontroller yang bertugas 

untuk menjalankan module-module pada microcontroller, yang diatur dari user interface 

seperti keypad dan dari sensor. 
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