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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Telah menjadi fakta bahwa hampir semua sistem parkir yang ada di Indonesia 

sekarang ini  masih dikontrol secara manual dan tidak ada informasi yang menunjukkan 

tempat parkir mana yang masih kosong. Dari permasalahan diatas tumbuh ide untuk 

membuat sistem informasi parkir mobil sehingga sebelum pengendara memasuki tempat 

parkir dapat mengetahui ketersediaan lokasi yang kosong untuk parkir. Tentunya 

kendaraan akan langsung menuju alamat parkir yang masih kosong tanpa harus berputar 

dari satu lantai kelantai berikutnya dahulu untuk mencari tempat parkir yang kosong. 

Sistem parkir yang ada sekarang ini tidak bisa lepas dari barrier gate atau yang 

didalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai palang parkir, barrier gate ini masih 

dikontrol secara manual melalui putaran motor yang dikendalikan oleh push button, 

yang akan berhenti putaran motornya setelah gate tersebut menyentuh limit switch. 

Untuk  sistem yang lebih efektif dan efisien, pada Tugas Akhir ini akan 

dirancang sebuah sistem kontrol barrier gate yang berkonfigurasi dengan PLC 

(Programmable Logic Control). Dalam pembuatan sistem kontrol barrier gate ini, 

peneliti tidak lepas dari beberapa sumber yang telah mengembangkan sistem parkir 

otomatis.  

Sistem barrier gate parkir dirancang dengan menggunakan motor stepper 

sebagai penggerak yang akan dijalankan oleh sebuah driver. Driver ini berfungsi untuk 

pengendali motor stepper. Selanjutnya motor stepper ini akan dikonfigurasikan dengan 

PLC, sehingga kecepatan putaran motor dan sudut buka barrier gate dapat diatur sesuai 

program yang ada pada ladder diagram. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mendesain simulator barrier gate yang terintegrasi dengan PLC. 

2. Merancang driver motor stepper sebagai aktuator barrier gate. 
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3. Merancang dan mendesain front panel barrier gate menggunakan software Vijeo 

Citect sebagai controlling dan monitoring barrier gate. 

4. Mengaplikasikan hardware dan software untuk sistem barrier gate pada simulator 

sistem parkir ramah lingkungan. 

I.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian tugas akhir adalah: 

1. Sistem barrier gate parkir menggunakan PLC Omron Sysmac tipe CP-1L. 

2. Interface dari gate parkir ini menggunakan software Vijeo Citect v7.10 r2 

3. Bahasa pemrograman PLC menggunakan ladder diagram. 

4. Aktuator dari barrier gate menggunakan motor stepper. 

5. Sensor yang digunakan sebagai sinyal untuk menggerakkan motor stepper adalah 

sensor fiber optic dari Autonic dengan tipe BEN3M-PDT. 

1.4 Metodologi Penelitian 

 Untuk mampu menghasilkan penelitian yang baik, maka lingkup pembahasan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan studi literatur, mencari dari buku-buku, jurnal-jurnal dari internet dan     

Tugas Akhir yang berhubungan dengan Tugas Sarjana ini. 

2. Melakukan observasi langsung di lokasi tempat parkir yang ada di daerah 

Semarang untuk mendukung penelitian mengenai Tugas Sarjana ini.  

3. Bimbingan pada Dosen pembimbing untuk mendapatkan pengetahuan tambahan 

dan masukan serta koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 

pembuatan Tugas Akhir dan penyusunan laporan. 

4. Pembuatan alat. 

a. Pemrograman PLC untuk mengatur putaran motor dan sudut buka gate. 

b. Merancang Driver sebagai pengerak motor stepper yang akan dikonfigurasikan 

dengan PLC untuk mengatur kecepatan putaran motor dan sudut buka gate. 

c. Merancang dan mendesain bentuk barrier gate sistem parkir dengan memakai 

motor stepper sesuai desain yang telah dibuat. 

d. Merancang dan mendesain Vijeo Citect untuk barrier gate. 

e. Mengkonfigurasikan program PLC dengan barrier gate parkir yang telah dibuat.   
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5. Melakukan pengujian alat. 

Pengujian yang dilakukan meliputi beberapa pengujian untuk mendapatkan          

hasil berdasarkan tujuan yang diharapkan, diantaranya: 

a. Pengujian driver motor stepper. 

b. Pengujian putaran motor stepper. 

c. Pengujian konfigurasi dengan PLC. 

d. Pengujian software Vijeo Citect 7.10 untuk barrier gate. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, tujuan 

penulisan, pembatasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan Tugas 

Akhir. Bab II berisi dasar teori yang menjelaskan tentang berbagai landasan teori yang 

berkaitan tentang sistem barrier gate parkir, sistem PLC, software SCADA, fungsi dan 

kegunaan masing-masing komponen dan yang terakhir cara kerja dari barrier gate. Bab 

III berisi perancangan sistem barrier gate yang menjelaskan tentang metode yang 

digunakan pada proses perancangan serta langkah-langkah yang dilakukan pada saat 

pembuatan alat. Bab IV berisi pengoperasian dan pengujian yang membahas  hasil dari 

proses pembuatan dan pengujian alat. Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang diambil dari hasil pembahasan pada Bab IV. Terakhir yaitu daftar pustaka 

dan lampiran. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Setiap studi kasus tentunya memiliki landasan teori sebagai acuan, agar supaya 

dalam mendesain dan merancang barrier gate mempunyai landasan yang jelas. Desain 

dan data-data yang dihasilkan dari pengujian akan dianalisis berdasarkan teori-teori dan 

pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dasar teori 

yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir akan dijelaskan dibawah ini. 

2.1 PLC (Programmable Logic Control) 

Dalam dunia industri automasi, proses kontrol pada mulanya dilakukan dengan 

menggunakan relay konvensional. Coil relay masing-masing dihubungkan dengan 

sensor-sensor, sedangkan output contact-nya dihubungkan pada bagian mesin yang 

akan digunakan. Proses kontrol menggunakan relay seperti ini sangatlah rumit pada 

bagian wiring sehingga sangatlah sulit untuk memperbaiki sistem yang komplek. Selain 

itu, kontrol dengan menggunakan relay sangatlah terbatas. Oleh karena itu dibuatlah 

sebuah alat yang dapat menggantikan fungsi relay tersebut yaitu PLC (Programmable 

Logic Control). 

2.1.1   Pengertian PLC 

PLC adalah perkembangan dari pengontrol berbasis mikroprosesor yang dapat 

diprogram untuk menyimpan instruksi–instruksi dan untuk mengimplementasikan 

fungsi-fungsi. PLC diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 oleh Richard E. 

Moerley yang merupakan pendiri Modicon (Modular Digital Controller) sekarang 

bagian dari Gauld Electronics untuk General Motors Hydermatic Division. Kemudian 

beberapa perusahaan seperti Allan Breadly, General Electric, GEC, Siemens dan 

Westinghouse memproduksi dengan harga standar dan kemampuan kerja tinggi. 

Pemasaran PLC dengan harga rendah didominasi oleh perusahaan  Jepang seperti 

Mitsubishi, Omron, dan Toshiba
[1]

. 

PLC itu sendiri mempunyai definisi sebagai berikut
[1]

. 

1. Programmable : 
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Artinya dapat diprogram (diubah-ubah) sesuai dengan program yang diinginkan, 

kemudian menyimpan program tersebut pada memori. 

2. Logic : 

Artinya dapat memproses input secara aritmatik atau mampu melakukan operasi 

matematika. 

3. Control : 

Artinya dapat mengontrol dan mengatur suatu proses sehingga dapat menghasilkan 

output yang diinginkan. 

 Untuk lebih jelasnya mengenai PLC bisa dilihat pada Gambar 2.1 sebuah model  

PLC Omron Sysmac dengan tipe CP-IL. 

 

Gambar 2.1 Bentuk fisik PLC Omron Sysmac CP1L-M40DR-A
[2]

. 

 

Penggunaan PLC dibandingkan dengan kontrol konvensional panel mempunyai 

banyak keuntangan. Perbedaan menggunakan PLC dengan kontrol konvensional panel 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan menggunakan sistem PLC dengan kontrol konvensional
[3]

. 

No Tinjauan dari aspek Sistem PLC Kontrol konvensional 

1 Sistem wiring Sedikit Kompleks 

2 Spare part Mudah Relatif sulit 

3 Maintenance Relatif mudah Membutuhkan waktu lama 

4 
Pelacakan kesalahan 

sistem 
Lebih sederhana Sangat komplek 

5 Konsumsi daya listrik Relatif rendah Relatif tinggi 

6 
Dokumentasi gambar 

sistem 

Lebih sederhana dan 

mudah dimengerti 
Lebih banyak 

7 Modifikasi sistem 
Sederhana dan lebih 

cepat 
Membutuhkan waktu lama 
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Sekarang ini sistem PLC banyak digunakan karena memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: 

1. Lama pengerjaan untuk sistem baru design ulang lebih singkat. 

2. Modifikasi sistem mungkin tanpa tambahan biaya jika masih ada spare I/O. 

3. Perkiraan biaya suatu sistem design baru lebih pasti. 

4. Relatif mudah untuk dipelajari. 

5. Design sistem baru mudah dimodifikasi. 

6. Aplikasi PLC sangatlah luas. 

7. Standarisasi sistem kontrol lebih mudah diterapkan. 

8. Mudah  dalam hal maintenance. 

9. Lebih aman untuk teknisi. 

10. Design sistem baru mudah dimodifikasi. 

Untuk memprogram suatu PLC, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

program ditulis di PC dengan menggunakan program khusus PLC, setelah itu program 

yang sudah selesai dibuat di download ke PLC dengan menggunakan kabel serial yang 

merupakan sarana komunikasi antara PC dengan PLC. Setelah itu PLC yang sudah 

diprogram dapat bekerja sebagai pengontrol yang independent. 

Cara kerja dari suatu PLC adalah dengan cara memeriksa input sinyal dari suatu 

proses dan melakukan suatu fungsi logika terhadap sinyal yang masuk, mengeluarkan 

sinyal output untuk mengontrol mesin atau suatu proses. Interface standar yang terdapat 

pada PLC memungkinkan PLC untuk dihubungkan secara langsung dengan suatu 

sensor tanpa membutuhkan suatu rangkaian perantara. 

Di samping itu penggunaan PLC memungkinkan untuk mengubah suatu sistem 

kontrol tanpa harus terlebih dahulu mengubah instalasi yang sudah ada sebelumnya. 

Jika ingin mengubah jalannya proses, maka yang harus diubah hanyalah program yang 

ada dalam memori PLC saja tanpa harus mengubah hardware yang telah digunakan. 

Penggunaan PLC akan memudahkan pemakai dalam melakukan instalasi sekaligus 

dapat mempersingkat waktu untuk mengubah jalanya proses kontrol. PLC dapat bekerja 

pada lingkungan industri dengan kondisi yang cukup berat, seperti temperatur yang 

tinggi dan bekerja selama 10-12 jam sehari non stop. 
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Untuk pembuatan bahasa pemrograman PLC membutuhkan sebuah perangkat 

lunak yang di instal kesebuah perangkat PC. Masing-masing PLC mempunyai 

perangkat lunak/software sendiri-sendiri. CX-Programmer merupakan software PLC 

dari merk Omron yang akan kita gunakan untuk penerapan pengembangan sistem parkir 

ini. software CX-Programmer ini mempunyai basic output serial PLC yang sama 

dengan serial dari hardware PLC itu sendiri. Dengan demikian, program yang telah 

didesain dalam ladder diagram akan dapat dijalankan atau di running ke dalam PLC. 

 

2.1.2    Instruksi – Instruksi Dasar PLC 

Semua instruksi (perintah program) yang ada dibawah merupakan instruksi 

paling dasar pada PLC Omron sysmac C-series. Menurut aturan pemrograman, setiap 

akhir program harus ada instruksi dasar END yang oleh PLC dianggap sebagai batas 

akhir dari program. Instruksi ini tidak ditampilkan pada tombol operasional 

programming console, akan tetapi berupa sebuah fungsi yaitu FUN (01). Jadi jika kita 

mengetik FUN (01) pada programming console, maka pada layar programming console 

akan tampil END (01)
 [4]

. 

1. LOAD   

Mempunyai simbol bahasa pemrograman LD. Instruksi ini dibutuhkan jika urutan 

kerja (sequence) pada suatu sistem kontrol hanya membutuhkan satu kondisi logic 

saja dan sudah dituntut untuk mengeluarkan satu output. Logikanya seperti contact 

NO relay. 

Simbol ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Simbol ladder diagram untuk Load (LD)
 [4]

. 

 

2.  LOAD NOT 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman LD NOT. Instruksi ini dibutuhkan jika 

urutan kerja (sequence) pada suatu sistem kontrol hanya membutuhkan satu kondisi 

logic saja dan sudah dituntut untuk mengeluarkan satu output. Logikanya seperti 

contact NC relay. 
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Simbol Ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Simbol ladder diagram untuk LOAD NOT
[4]

. 

 

3. AND 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman  AND. Instruksi ini dibutuhkan jika urutan 

kerja (sequence) pada suatu sistem kontrol membutuhkan lebih dari satu kondisi 

logic yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logikanya 

seperti contact NO relay. 

Simbol ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Simbol ladder diagram untuk AND
[4]

. 

 

4. AND NOT 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman AND NOT. Instruksi ini dibutuhkan jika 

urutan kerja (sequence) pada suatu sistem kontrol membutuhkan lebih dari satu 

kondisi logic yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. 

Logikanya seperti contact NC relay. 

Simbol ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Simbol ladder diagram untuk AND NOT
[4]

. 

 

5. OR 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman  OR. Instruksi ini dibutuhkan jika urutan 

kerja (sequence) pada suatu sistem kontrol hanya membutuhkan salah satu saja dari 

beberapa kondisi logika untuk mengeluarkan satu output. Logikanya seperti contact 

NO relay. 

Simbol Ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Simbol ladder diagram untuk insruksi OR
[4]

. 
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6. OR NOT  

Mempunyai simbol bahasa pemrograman OR NOT. Instruksi ini dibutuhkan jika 

urutan kerja (sequence) pada suatu sistem kontrol hanya membutuhkan salah satu 

saja dari beberapa kondisi logika untuk mengeluarkan satu output. Logikanya seperti 

contact NC relay. 

Simbol Ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Simbol ladder diagram instruksi OR NOT
[4]

. 

 

7. OUT 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman OUT. Instruksi ini berfungsi  untuk 

mengeluarkan output jika semua kondisi logika ladder diagram sudah terpenuhi. 

Logikanya seperti contact NO relay. 

Simbol Ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Simbol ladder diagram untuk instruksi OUT
[4]

. 

 

8. OUT NOT 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman OUT NOT. Instruksi ini berfungsi  untuk 

mengeluarkan output jika semua kondisi logika ladder diagram sudah terpenuhi. 

Logikanya seperti contact NC relay. 

Simbol Ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Simbol ladder diagram untuk instruksi OUT NOT
[4]

. 

 

9. Set dan Reset 

Instruksi SET adalah seperti instruksi OUT, akan tetapi pada instruksi SET, bit yang 

menjadi operand nya akan bersifat latching (mempertahankan kondisinya). Artinya 
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bit nya akan tetap dalam kondisi on walaupun kondisi inputnya sudah off. Untuk 

mengembalikannnya ke kondisi off harus digunakan instruksi RESET. Instruksi ini 

hanya berlaku untuk sysmac C-series tipe baru seperti CQM1, C200H, C200HS, 

C200HX/HE/HG, CV- Series. 

 

10.  AND LOAD 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman AND LD. Untuk kondisi logika ladder 

diagram yang khusus seperti pada Gambar 2.10 dibawah ini. 

 

Gambar 2.10 Simbol ladder diagram untuk instruksi AND LOAD
[4]

. 

 

11. OR LOAD 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman  OR LD. Untuk kondisi logika ladder 

diagram yang khusus seperti pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Simbol ladder diagram untuk instruksi OR LOAD
[4]

. 

 

12. Differentiate Up dan Differentiate Down 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman DIFU (13) untuk Instruksi Differentiate Up 

dan DIFD (14) untuk Instruksi Differentiate Down. Differentiate up dan Differentiate 

Down berfungsi untuk mengubah kondisi logika operan dari Off menjadi On selama 

1 scan time. 1 scan time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh PLC untuk 

menjalankan program dimulai sari alamat program 00000 sampai instruksi END (01). 

DIFU (13) sifatnya mendeteksi transisi naik dari input dan DIFD (14) mendeteksi 

transisi turun dari input. 
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Simbol Ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Simbol ladder diagram untuk instruksi DIFU (13) dan DIFD (14)
 [4]

. 

 

13. Timer dan Counter 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman TIM untuk instruksi Timer dan CNT  untuk 

instruksi Counter. Timer atau Counter pada PLC berjumlah 512 buah yang bernomor  

TC 000 sampai dengan TC 511 tergantung tipe PLC nya. Jika suatu nomer sudah 

dipakai sebagai Timer atau Counter, maka nomer tersebut tidak boleh dipakai lagi 

sebagai Timer ataupun sebagai Counter. Jadi dalam satu program tidak boleh ada 

nomor Timer atau Counter yang sama. Nilai Time atau Counter pada PLC bersifat 

count down menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan oleh program. 

Setelah hitungan mundur tersebut mencapai angka nol maka contact NO Timer atau 

Counter akan ON. Timer mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 dalam 

bentuk BCD dan dalam orde 100ms. Sedangkan Counter mempunyai orde angka 

BCD dan mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999. Simbol ladder 

diagram untuk Timer ditunjukkan pada Gambar 2.13 sedangkan untuk Counter 

ditunjukkan pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.13 Simbol ladder diagram untuk instruksi Timer
[4]

. 
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Gambar 2.14 Simbol ladder diagram untuk instruksi Counter
[4]

. 

 

14. Move 

Mempunyai simbol bahasa pemrograman MOV (21). Instruksi MOV (21) berfungsi 

untuk memindahkan data channel (16 bit data) dari alamat memori asal ke alamat 

memori tujuan atau untuk mengisi suatu alamat memori yang ditunjuk dengan data 

bilangan (hexadecimal atau BCD) 

Simbol ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Simbol ladder diagram untuk instruksi Move
[4]

. 

 

15. Compare 

Mempunyai simbol dalam bahasa pemrograman CMP (20). Instruksi ini berfungsi 

untuk membandingkan dua data 16 bit dan mempunyai output berupa bit > (lebih 

dari), bit = (sama dengan), bit < (kurang dari). Ketiga bit tersebut terdapat pada 

special relay yaitu
[5]

: 

1. 25505 → bit > 

2. 25506 → bit = 

3. 25507 → bit < 

Simbol ladder diagram ditunjukkan pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 Simbol ladder diagram untuk Compare
[4]

. 

 

2.2 Motor Stepper 

Motor stepper adalah alat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa 

elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan 

pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu untuk menggerakkan motor stepper 

diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

Penggunaan motor stepper memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

penggunaan motor DC biasa. Keunggulannya antara lain adalah : 

1. Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah 

diatur. 

2. Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak 

3. Posisi pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi. 

4. Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik (perputaran). 

5. Sangat relibel karena tidak adanya sikat bersentuhan dengan rotor seperti pada 

motor DC. 

6. Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel 

langsung ke porosnya. 

7. Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range yang 

luas. 

Pada Gambar 2.17 diperlihatkan sebuah contoh gambar motor stepper yang telah 

dihubungkan kesebuah driver. 
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Gambar 2.17 Motor stepper bipolar
[5]

. 

 

2.2.1  Tipe Motor Stepper 

Pada dasarnya terdapat 3 tipe motor stepper yaitu: 

1. Motor stepper tipe variable reluctance (VR) 

Motor stepper jenis ini telah lama ada dan merupakan jenis motor secara struktural 

paling mudah untuk dipahami. Motor ini terdiri atas sebuah rotor besi lunak dengan 

beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator diberi energi dengan 

arus DC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Perputaran terjadi ketika gigi-gigi 

rotor tertarik oleh kutub-kutub stator. Berikut ini adalah penampang melintang dari 

motor stepper tipe variable reluctance (VR): 

 

Gambar 2.18 Penampang melintang dari motor stepper tipe variable reluctance 

(VR)
 [6]

. 
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2. Motor stepper tipe permanent magnet (PM) 

Motor stepper jenis ini memiliki rotor yang terbentuk seperti kaleng bundar (tincan) 

yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang-seling dengan kutub yang 

berlawanan (perhatikan Gambar 2.19). Dengan adanya magnet permanen, maka 

intensitas fluks magnet dalam motor ini akan meningkat sehingga dapat 

menghasilkan torsi yang lebih besar. Motor jenis ini biasanya memiliki resolusi 

langkah (step) yang rendah yaitu 7,5° hingga 15° per langkah atau 48 hingga 24 

langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana dari motor stepper 

tipe permanent magnet: 

 

Gambar 2.19 Ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanent magnet (PM)
 [6]

. 

 

3. Motor stepper hybrid (HB) 

Motor stepper tipe hibrid memiliki struktur yang merupakan kombinasi dari kedua 

tipe motor stepper sebelumnya. Motor stepper tipe hibrid memiliki gigi-gigi seperti 

pada motor tipe VR dan juga memiliki magnet permanen yang tersusun secara aksial 

pada batang porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini paling paling banyak 

digunakan dalam berbagai aplikasi karena  kinerja lebih baik. Motor tipe hibrid dapat 

menghasilkan resolusi langkah yang tinggi yaitu antara 3,6° hingga 0,9° perlangkah 

atau 100-400 langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah penampang melintang 

dari motor stepper tipe hibrid: 
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Gambar 2.20 Penampang melintang dari motor stepper tipe hibrid
[6]

. 

 

Berdasarkan metode perancangan rangkaian pengendalinya, motor stepper dapat 

dibagi menjadi jenis unipolar dan bipolar. Rangkaian pengendali motor stepper 

unipolar lebih mudah dirancang karena hanya memerlukan satu switch / transistor 

setiap lilitannya. Untuk menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan 

menerapkan pulsa digital yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol (ground) 

pada salah satu terminal lilitan (wound) motor sementara terminal lainnya dicatu 

dengan tegangan positif konstan (Vм) pada bagian tengah (center tap) dari lilitan 

(perhatikan Gambar 2.21). 

 

Gambar 2.21 Motor stepper dengan lilitan unipolar
[6]

. 

 

Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa yang berubah-

ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan (A & B) 

harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif dan 
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sebaliknya (perhatikan Gambar 2.22). Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali 

yang agak lebih kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. 

Motor stepper bipolar memiliki keunggulan dibandingkan dengan motor stepper 

unipolar dalam hal torsi yang lebih besar untuk ukuran yang sama
[6]

. 

 

Gambar 2.22 Motor stepper dengan lilitan bipolar
[6]

. 

 

2.2.2  Putaran Motor Stepper 

Motor stepper bergerak per langkah, dimana setiap langkah mempunyai derajat 

pergerakan yang sama tergantung dari resolusi dari motor tersebut. Motor stepper yang 

mempunyai resolusi pergerakan yang kecil, pergerakannya lebih baik dibandingkan 

resolusi yang besar. Hal ini disebabkan karena pergerakan yang besar akan 

menghasilkan gerakan yang lebih kasar dibandingkan dengan motor yang memiliki 

resolusi kecil. Motor stepper dapat dikendalikan secara full step dan half step. 

Pengendalian secara half step lebih baik daripada pengendalian secara full step karena 

dengan pengendalian half step pergerakan dari motor lebih halus daripada menggunakan 

pengendalian dengan pengendalian  full step
[7]

. 

a. Half step 

Half Step adalah cara mengendalikan motor stepper sehingga menghasilkan 

pergerakan motor yang lebih halus. Karena pergerakan rotor dalam motor stepper 

yang bergerak dengan sudut sebesar ½ derajat dari besar sudut antara 2 buah kutub 

(coil) yang berdekatan, sehingga pergerakan yang dihasilkan lebih halus
[7]

.  
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Tabel 2.2  Pergerakan half step
[7]

. 

 

 

 

Pada setiap pergerakan motor sesuai Tabel 2.2, terdapat perubahan sinyal digital 

yang dapat diamati sebagai bahan acuan. 
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Gambar 2.23 Sinyal half step

[7]
. 

 

b. Full step 

Full step adalah cara mengendalikan motor stepper sehingga dihasilkan pergerakan 

motor namun tidak sehalus pergerakkan half step. Hal ini disebabkan karena 

pergerakan rotor dalam motor stepper yang bergerak per 1 buah kutub (coil). Untuk 

lebih jelas, konfigurasi motor stepper dengan pengendalian full step untuk setiap 

pergerakan motor adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.3 Pergerakan full step
[7]

. 
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Pada setiap pergerakan motor sesuai Tabel 2.3, terdapat perubahan sinyal digital 

yang dapat diamati sebagai bahan acuan. 

 

Gambar 2.24 Sinyal full step
[7]

. 

 

2.3   Rangkaian Pengendali (Driver) 

 Untuk menghubungkan motor stepper dengan piranti digital atau I/O port 

dibutuhkan rangkaian interface. Hal ini sangat penting karena jumlah arus yang 

diperlukan untuk memberikan energi (energizing) pada pasangan-pasangan kumparan 

lebih besar dari kemampuan I/O port, sehingga dibutuhkan sejumlah rangkaian 

penyangga (buffer) yang akan menguatkan arus untuk dapat menggerakkan motor 

stepper. Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulsa yang 

dibutuhkan untuk menggerakkannya
[8]

: 

 

Gambar 2.25 (a) Bentuk pulsa keluaran dari pengendali motor stepper. (b) Penerapan 

pulsa pengendali pada motor stepper dan arah putaran yang bersesuaian
[9]

. 
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Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada Gambar 2.24 yaitu sebuah diagram blok 

rangkaian kontrol untuk motor stepper. 

 

Gambar 2.26 Diagram blok rangkaian kontrol motor stepper
[8]

. 

 

 Kontroler yang menentukan jumlah dan arah step yang akan diberikan 

(tergantung aplikasi). Driver amplifier  memperbesar daya dari sinyal kemudi 

kumparan. Di sini tidak diperlukan rangkaian pengubah digital ke analog karena kutub-

kutub medan adalah on atau off, driver amplifier efisien kelas C dapat digunakan
[8]

. 

 Pada Gambar 2.27 ditunjukkan sebuah contoh driver atau pengendali untuk 

motor stepper. 

 

 

Gambar 2.27 Salah satu contoh driver motor stepper. 

 

2.4 Vijeo Citect V7.10 R2 

Vijeo Citect ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk membangun 

sistem Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), yang kegunaanya dapat 

memonitoring juga mengontrol sistem bahkan membuat database sistem produksi. 
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Secara umum software Vijeo Citect terdiri dari empat bagian utama yaitu
[10]

: 

1. Citect Explorer. 

Berfungsi membuat project baru, memilih dan mengatur project, backup dan 

restoreproject dan menjalankan aplikasi lainya seperti Cicode Editor. 

 

Gambar 2.28 Citect explorer
[10]

. 

 

2. Citect Project Editor. 

Berfungsi membuat dan mengatur database Vijeo Citect yang berisi informasi dari 

project Vijeo Citect. 

 

Gambar 2.29 Citect project editor
[10]

. 

 

3. Citect Graphics Builder. 

Befungsi untuk membuat gambar atau tampilan sistem yang akan dirancang. 
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Gambar 2.30 Citect graphics builder
[10]

. 

 

4. Citect Runtime. 

Untuk menjalankan semua project yang telah dibuat sehingga sistem SCADA 

tersebut dapat dioperasikan oleh operator. 

 

Gambar 2.31 Citect runtime
[10]

. 

 

2.4.1  Membuat Project Baru 

1. Untuk membuat suatu project baru dengan Vijeo Citect v7.1 yaitu dengan membuka 

citect explorer seperti ditunjukkan Gambar 2.32 di bawah ini
[11]

. 

 

Gambar 2.32 Run vijeo citect
[11]

. 
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2. Kemudian klik kanan my project pilih new project maka akan muncul tampilan 

seperti Gambar 2.33 di bawah ini. Pada gambar tersebut terdapat kolom-kolom yang 

harus kita isi sesuai dengan nama project yang dinginkan. Setelah selesai, klik OK 

maka Vijeo Citect akan membuat database yang berisi semua data-data yang akan 

digunakan oleh project yang dibuat tersebut. 

 

 

Gambar 2.33 New project
[11]

. 

 

1) Setting Up Communications dengan  PLC. 

Dari <Communiction> tab, klik I/O <Expres Device setup> 



25 
 

 

 

 

Gambar 2.34 Communication setting
[11]

. 

 

Kemudian pilih dan tulis I/Oserver tekan <Next>, kemudian I/O dev tekan <Next>, 

Kemudian pilh <External I/O Device> tekan <Next> 

 

Gambar 2.35 Select External I/O Device
[11]

. 

2) Kemudian Next hingga selesai tekan <Finish>. 

 

Gambar 2.36 Configuration finish
[11]

. 
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3) Membuat dan mengkonfigurasi Tags. 

4) Membuat Graphics pages. 

Berikut ini adalah fitur –fitur untuk membuat graphics yang biasa digunakan : 

 Use Templates. 

 Button Commands. 

 Disabling Buttons. 

 Dynamic Symbols. 

 Drawing objects. 

 Manipulating objects Copy, Paste, Align, Send to Back, Color Fill, Control 

Commands, Setting values. 

 Drawing Text. 

 Displaying analog values. 

 Drawing Pipes. 

 Grouping Objects. 

 Defining Alarms. 

 Configure an alarm page. 

 Storing Trend Data. 

 Configuring a trend page. 

 

2.4.2  Membuat Computer Setup Wizard 

Tujuan membuat pengaturan komputer adalah untuk menjalankan project yang 

telah dibuat agar bisa dijalankan di komputer tersebut. Sebelum melakukan pengaturan 

komputer untuk menjalankan project Vijeo Citect, pastikan dahulu bahwa project sudah 

di Compile.  
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Gambar 2.37 Computer setup wizard
[11]

. 

 

1) Untuk melakukan pengaturan komputer, klik tombol computer setup, maka akan 

keluar tampilan berikut. Ikutilah pilihan yang ada pada gambar, lala klik Next. 

 

Gambar 2.38 Tipe computer setup wizard
[11]

. 

 

2) Akan keluar tampilan untuk memilih project yang akan dijalankan, pilih project 

kemudian klik Next. 
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Gambar 2.39 Select a compiled project
[11]

. 

 

3) Pilih Server and Display Client, klik Next. 

 

Gambar 2.40 Select the role of this computer
[11]

. 

 

4) Pilih No Networking, klik Next. 

 

Gambar 2.41 Select the primary networking
[11]

. 
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5) Pilih Finish, untuk menyimpan semua pengaturan yang telah dilakukan dan keluar 

dari Citect Computer Setup Wizard. 

 

Gambar 2.42 Computer setup is complete
[11]

. 

 

2.4.3  Membuat Backup dan Restore Project 

1) Backup Project. 

 Pada Citect Explorer, pilih project yang akan di backup pada Project List. 

 Klik kanan pada project yang dipilih tersebut, pilih Backup, akan keluar 

tampilan berikut. 

 

Gambar 2.43 Backup project
[11]

. 

 

2) Restore Backup Project. 

 Pada Citect Explorer, pilih MyProject pada Project List. 

 Klik kanan pada MyProject yang dipilih tersebut, pilih Restore, akan keluar 

tampilan berikut. 
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Gambar 2.44 Restore project
[11]

. 

 

2.5 Pengertian Sensor 

Sensor adalah suatu alat yang dapat mengukur atau mendeteksi kondisi 

sebenarnya di dunia nyata, seperti pergerakan, panas atau cahaya dan mengubah kondisi 

nyata tersebut ke dalam bentuk analog atau digital. 

Sensor adalah alat yang merespon keadaan fisik, seperti energi panas, energi 

elektromagnetik, tekanan, magnetik atau pergerakan dengan menghasilkan sinyal 

elektrik
[12]

. 

2.5.1 Sensor Fiber Optic (Serat Optik) 

Serat optik merupakan media transmisi cahaya yang dapat diaplikasikan sebagai 

sensor untuk pengukuran beragam parameter seperti pergeseran, suhu, tekanan, 

kelembaban, laju aliran fluida, laju rotasi, konsentrasi suatu zat, medan Iistrik, medan 

magnet, serta analisis kimia". Keunggulan serat optik sebagai suatu sensor antara lain 

adalah tidak kontak langsung dengan obyek pengukuran, tidak menggunakan listrik 

sebagai isyarat, akurasi pengukuran yang tinggi, relatif kebal terbadap induksi listrik 

maupun magnet, dapat dimonitor dari jarakjauh, dapat dibubungkan dengan sistem 

komunikasi data melalui perangkat antar muka (interface) serta dimensi yang kecil dan 

ringan. Prinsip kerja dari serat optik sebagai sensor berbasis pada modulasi intensitas, 

modulasi panjang gelombang dan modulasi fase cahaya sebagai isyarat 
[13]

. Pada 

Gambar 2.45 ditunjukkan sebuah sensor fiber optic. 
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Gambar 2.45 Sensor fiber optic
[14]

. 

 

Aplikasi serat optik sebagai sensor telah banyak digunakan pada sistem kontrol 

di industri, sistem monitoring pada deformasi bahan, strain, temperatur, tekanan dan 

berat benda yang bergerak dan masih banyak lagi ragam aplikasi serat optik sebagai 

sensor. Aplikasi serat optik sebagai sensor tekanan, berat benda, temperatur, strain 

maupun vibrasi bertumpu pada kinerja serat optik sebagai sensor pergeseran dengan 

memanfaatkan daerah kerja sensor pergeseran tersebut
[13]

. 

2.6 Sistem Barrier Gate 

Barrier gate atau didalam bahasa Indonesia berarti palang parkir, banyak sekali 

kita temui dilokasi parkir yang berfungsi sebagai penahan kendaraan yang akan masuk  

ke lokasi parkir untuk registrasi. Hal pertama yang harus diperhatikan untuk barrier 

gate adalah kekuatan dan kehandalan motornya. Apabila motor dari barrier gate  

dihubungkan dengan palangnya harus mempunyai kinerja yang stabil dan baik. Motor 

pada barrier gate mempunyai pengaruh yang besar karena dapat mempengaruhi kinerja 

barrier gate pada saat pembukaan dan penutupan palang, jika kinerjanya kurang stabil 

dan kurang baik palang barrier gate akan terpental. Sistem tuas pada barrier gate 

berfungsi untuk mengunci dan memberi keseimbangan pada palang baik pada saat 

pembukaan maupun saat penutupan barrier gate. Apabila barrier gate tiba-tiba terputus 

dari sumber listrik pada saat barrier gate sedang beroperasi, maka barrier gate yang 

bagus harus dapat dibuka atau diangkat dengan mudah oleh tangan. Palang barrier gate 

juga harus mudah dibuka, apabila pada saat mesin barrier gate  tidak dapat 

dioperasikan, palang dapat dengan mudah dibuka untuk sementara supaya lalu lintas 

kendaraan dapat berjalan dengan lancar
[15]

. 
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2.6.1 Cara Kerja Barrier Gate 

Cara kerja dari barrier gate adalah palang barrier gate dapat terangkat karena 

didorong oleh torsi motor yang terpasang pada badan dari barrier gate. Palang barrier 

gate terhubung dengan mesin juga diberi bantalan. Kotak gear dan mounting untuk 

poros penggerak yang saling memberikan keseimbangan pada saat barrier gate 

beroperasi. Untuk membatasi penggerak pada motor supaya sesuai dengan sudut gerak 

yang diinginkan  maka menggunakan saklar (batas limit switch). Limit switch ini 

berfungsi untuk menjaga palang parkir supaya berhenti dalam posisi apapun tanpa 

resiko kerusakan. 

Pada bagian barrier gate controller merupakan hal yang paling utama dan paling 

penting karena pada controller semua aktivitas mesin dari barrier gate dikontrol oleh 

controller. Controller dirancang dan dibuat menggunakan teknologi  mikroprosesor 

untuk melakukan deteksi sensor, membuka, menutup palang dan mengirimkan protocol 

data ke komputer  dengan I/O dan serial sebagai antar muka komunikasinya. Petunjuk 

pemasangan yang harus diperhatikan saat kita mau merancang barrier gate, hal ini 

bertujuan untuk mempermudah kita untuk menginstal dan mengoperasikan barrier gate. 

Adapun garis besar atau standar pemasangan adalah sebagai berikut: 

1. Langkah pertama harus mempersiapkan pondasi beton sesuai dengan petunjuk 

pemasangan pondasinya. 

2. Langkah kedua harus diperhatikan jarak minimum yang diperlukan supaya jangan 

menjadi penghalang. 

3. Langkah ketiga kita harus mempelajari cara pemasangan sensor, cara 

mengkoneksikan sensor dengan controller dan bagaimana mensinkronisasikan kerja 

mesin dengan sensor. Supaya komunikasi protocol data dapat bekerja dengan baik 

(jika tidak, dapat memukul kendaraan yang lewat). 

4. Langkah selanjutnya kita harus mengamati kerja palang pada saat menutup dan 

membuka untuk beberapa saat dan harus dicoba. 

5. Dilarang lewat bagi pejalan kaki atau orang yang mau lewat disekitar lokasi palang 

pada saat palang dan mesin sedang dioperasikan. 
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6. Langkah terakhir jika sudah siap dan selesai dites palang, sudah siap dioperasikan 

dan tetap harus diperhatikan untuk prosedur penggunaannya 
[15]

. 

Cara pemasangan dari sistem barrier gate parkir adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.46 Pemasangan sistem barrier gate parkir
[15]

. 

 

2.6.2   Jenis Barrier Gate 

Barrier gate mempunyai berbagai jenis atau tipe. Menurut sistem cara kerjanya 

barrier gate dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Model mekanis.  

Palang Parkir atau barrier gate yang bekerja dengan sistem mekanis dengan 

menggunakan motor gear box dan beban lengan ayun. Barrier gate mekanis 

mempunyai kecepatan dan kehandalan dalam penggunaan karena memang diperuntukan 

untuk pekerjaan heavy duty. 

Panel barrier gate ( housing) dibuat dari 14 baut baja dalam lembaran berlapis 

seng pada kerangka dasar stainless steel, lalu fosfat dan bubuk mantel untuk 
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perlindungan yang maksimal terhadap korosi. Control unit dipasang pada removable 

baja lembaran berlapis seng panel. Semua komponen dalam panel bisa diakses melalui 

pintu dan removable.  

 

Gambar 2.47 Barrier gate model mekanis
[16]

. 

 

Palang parkir mekanis ini dapat di kombinasikan dengan sensor-sensor seperti 

sensor deteksi logam, sensor photo reflektor dan sensor lainya yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

2.  Model magnetic hydrolic.  

Palang parkir atau barrier gate tipe magnetic hydrolic adalah palang parkir yang 

merupakan perpaduan antara pergerakan motor listrik dengan tuas hydrolic yang sangat 

sederhana dan dapat diandalkan dalam proses membuka dan menutup palang parkir 

sehingga proses security area perparkiran dapat berjalan secara maksimal. 

Palang parkir ini menggunakan sistem magnetic hydrolic yang dirancang untuk 

meminimalisasi kegagalan proses buka tutup pintu parkir/palang parkir dan 

mengeliminir terjadinya proses "kejutan" akibat pergerakan naik turun palang tanpa 

terkendali. Jika aliran listrik tiba-tiba mati maka dengan sangat mudah palang parkir 

atau pintu parkir ini dapat langsung digerakan oleh tangan atau manual. Sistem 

magnetic hydrolic terdiri dari satu kesatuan utuh yang tertutup rapat serta tahan dari 

kebocoran yang diakibatkan oleh hujan. 

Barrier gate tipe magnetic hydrolic ini dibuat menggunakan pegas dan 

disesuaikan dengan panjang palang. Jika perlu, pegas dapat dengan mudah diatur ulang 
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dilokasi selama perakitan atau instalasi, misalnya jika penghalang boom yang 

diperpendek ( untuk sepeda motor) . 

 

Gambar 2.48 Barrier gate model magnetic hydrolic
[16]

. 

 

Barrier gate unit boom gate atau palang digerakan oleh tenaga atau torsi motor 

listrik yang terpasang pada dudukan alumunium, dimana dudukan ini terdiri dari 

bantalan untuk poros pengerak boom gate. Torsi motor dirancang untuk arus bolak balik 

sehingga tidak memerlukan limit switch atau Pembatas aliran. 

Barrier gate tipe magnetic hydrolic ini tidak memerlukan perawatan atau bebas 

pemeliharaan dan dapat berhenti dalam posisi apapun tanpa resiko kerusakan. 

Dalam palang parkir tipe magnetic hydrolic ini posisi motor adalah merupakan alat 

bantu untuk mengunci mekanikal dari boom gate melalui sistem tuas hydrolic sehingga 

mengurangi beban daya gerak boom gate. Sistem magnetic hydrolic ini dapat di 

kombinasikan dengan sensor-sensor seperti sensor deteksi logam, sensor photo reflektor 

dan sensor lainya yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Fungsi sensor adalah memberikan informasi perintah pergerakan boom gate 

secara otomatis baik dalam posisi naik maupun turun sebelum atau sesudah kendaraan 

tersebut terdeteksi oleh sensor, sehingga keselamatan kendaraan dan keakuratan naik 

turun boom gate dapat dilakukan secara maksimal. 

Panel barrier gate atau housing dibuat dari 14 baut baja dalam lembaran berlapis 

seng pada kerangka dasar stainless steel, lalu fosfat dan bubuk mantel untuk 
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perlindungan yang maksimal terhadap korosi. Control unit dipasang pada removable 

baja lembaran berlapis seng panel. Semua komponen dalam panel bisa diakses melalui 

pintu dan removable.  

Menurut sistem penggunaannya,  barrier gate dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Semi automatic 

Proses bekerja atau buka tutup barrier gate dengan masih menggunakan tombol push 

button oleh pengguna parkir. Sistem ini yang paling umum digunakan pada sistem 

parkir yang ada di Indonesia. Sistem barrier gate semi automatic ditunjukkan pada 

Gambar 2.49.  

 

Gambar 2.49 Sistem barrier gate semi automatic
[16]

. 

 

2. Automatic 

Proses bekerja atau buka tutup barrier gate terhubung dengan computer dan 

dikendalikan oleh operator aplikasi parkir. Sistem ini tidak menggunakan bantuan 

tenaga dari pengguna parkir, melainkan dikendalikan oleh operator dari pengelola 

parkir melalui perangkat komputer. Sistem barrier gate untuk tipe automatic 

ditunjukkan pada Gambar 2.50. 
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Gambar 2.50 Sistem barrier gate automatic
[16]

. 

 

3. Full automatic 

    Proses bekerja untuk buka tutup barrier gate terhubung dengan computer dan secara 

automatic terbuka atau tertutup dengan menggunakan access control
[17]

. Seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.51 dibawah ini. 

 

Gambar 2.51 Sistem barrier gate full automatic
[16]

. 

 

2.7  Perhitungan Torsi untuk Simulator Sistem Barrier Gate  

Perhitungan torsi ini berfungsi untuk mengetahui berapa torsi yang diperlukan 

motor stepper untuk membuka dan menutup barrier gate dengan sudut dan kecepatan 

sesuai yang telah diatur pada program ladder diagram. Dengan mengetahui torsi proses 

kerja barrier gate, kita bisa memilih motor stepper apa yang cocok sebagai aktuator 

simulator sistem parkir, sehingga kinerja motor stepper untuk barrier gate dapat bekerja 

secara maksimal. Formula yang dapat digunakan untuk menghitung torsi adalah sebagai 

berikut 
[18]

. 

T = F. R                                                              (2.1) 
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 Untuk mencari gaya (F) pada sistem simulator barrier gate menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

F = m . g                                                                       (2.2) 

dimana : 

T = Torsi (N.m) 

F = gaya (N) 

R =  jarak center of mass dari titik poros (m) 

m = Massa (Kg) 

g =  Percepatan gravitasi (m/s²) 

 Setelah mengetahui torsi proses kerja dari sistem barrier gate dan torsi dari 

spesifikasi motor stepper kita bisa mencari faktor keamanan atau safety factor (Sf). 

Untuk mencari safety factor menggunakan persamaan sebagai berikut
[19]

: 

Sf = 
Tm

Tw
                                                   (2.3) 

dimana: 

Sf   = safety factor 

Tm  = Torsi dari material 

Tw  =  Torsi kerja sistem (working) 
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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM BARRIER GATE 

 

 Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai langkah-langkah dalam melakukan 

perancangan sistem barrier gate parkir yang meliputi diagram alir sistem parkir, 

diagram alir penelitian, perancangan barrier gate dengan aktuator motor stepper, 

perancangan driver motor stepper dan mendesain sistem SCADA untuk barrier gate. 

3.1   Diskripsi Perancangan Sistem Kendali Barrier Gate 

Perancangan sistem kendali pada proses barrier gate dapat dioperasikan secara 

berurutan dari proses membuka sampai menutup palang gate secara semi otomatis. 

Sistem barrier gate semi otomatis tidak memakai tenaga dari pengguna parkir untuk 

membuka dan menutup barrier gate, tetapi masih dikendalikan oleh operator parkir. 

Dalam aplikasinya operator sistem parkir ini berjumlah 2 orang, masing-masing pada 

input dan output parkir. Sistem ini menggunakan sensor fiber optic untuk membuka dan 

menutup palang gate. Sistem parkir yang banyak dipakai di Indonesia sekarang ini 

masih menggunakan sistem manual, yaitu sistem barrier gate bekerja membuka dan 

menutup gate dengan cara menekan push button dari pengguna parkir. 

Sistem kendali pada proses sistem barrier gate ini dilakukan dengan 

menerapkan teknologi SCADA. Sistem ini memungkinkan seorang operator/engineer 

untuk melakukan monitoring dan juga controlling sebuah proses sistem barrier gate 

melalui sebuah unit control PLC yang terhubung pada jaringan komputer PC. 

Pengontrolan dengan SCADA dilakukan dengan memanfaatkan  software Vijeo Citect 

buatan Schneider Electric yang dapat memvisualisasikan proses cara kerja dari sistem 

barrier gate saat bekerja dengan menghubungkan komputer dengan PLC dan peralatan 

lainnya. 

 

3.2 Diagram Alir Sistem Parkir 

 Adapun proses urut-urutan cara kerja sistem parkir semi otomatis berkonfigurasi 

dengan PLC dan SCADA ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Start

Input Nomer 

Kendaraan pada 

sistem SCADA

Proses pengolahan data : 

1. Nomor kendaraan   

2. Hari, tgl dan jam parkir

3. Tempat parkir yang kosong

In gate terbuka

Simpan dan olah data 

pada PLC CP1L

  Print kartu parkir (berisi):

  1. Nomor parkir (konversi nomor 

kendaraan)

  2. Lokasi Parkir

  3. Hari, tgl dan jam mulai parkir 

Input nomer parkir 

pada sistem 

SCADA

Proses data kendaraan  

meninggalkan parkir

1. Perhitungan 

lama parkir

2. Biaya Parkir

Out gate terbuka

End

Kendaraan parkir

Limit Swicth On

Limit Swicth Off

Mobil Selesai 

Parkir

Mobil masuk 

menuju main gate

Ada tempat 

parkir kosong

Main gate terbuka

Ya

Tidak

 

Gambar 3.1 Diagram alirkonsep sistem parkir. 
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Sebelum penelitian tentang sistem barrier gate parkir yang berkonfigurasi 

dengan PLC dan SCADA, terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah kerja sistem 

parkir yang dirancang secara umum. Pada Gambar 3.1 menunjukkan diagram alir untuk 

konsep sistem parkir yang akan dirancang. Urutan langkah kerja sistem parkir dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mobil masuk menuju main gate. 

2. Apabila ada tempat parkir kosong main gate akan terbuka, tetapi bila tempat parkir 

penuh main gate tidak akan terbuka. 

3. Operator menginput plat nomer kendaraan pada sistem SCADA.  

4. Data disimpan dan diolah pada PLC CPIL menggunakan program ladder diagram. 

5. Kemudian print karcis parkir dengan menekan enter setelah nomer kendaraan 

diinput, yang terdiri dari lokasi parkir, hari, tanggal, dan jam mulai parkir. 

6. In gate membuka. 

7. Kendaraan masuk ke lokasi parkir sesuai dengan lokasi yang telah tertera dikarcis. 

8. Setelah sampai dilokasi switch limit dalam posisi on. 

9. Selesai parkir mobil meninggalkan lokasi tempat parkir switch limit dalam posisi 

off. 

10. Menyerahkan kartu parkir ke operator dan operator akan menginput nomer 

kendaraan pada PC dengan menggunakan software Vijeo Citect. 

11. Setelah diinput tekan enter pada keyboard dan akan diproses dalam PLC sehingga 

akan mengetahui lama parkir dan biaya parkir. Selanjutnya out gate terbuka dan 

mobil meninggalkan lokasi parkir. 

 

3.3 Diagram Alir Perancangan Sistem Barrier Gate 

 Barrier gate tidak bisa lepas dari sistem parkir secara keseluruhan, yang 

mempunyai fungsi yang cukup dominan diantaranya sebagai pengatur jalannya mobil 

masuk kelokasi parkir dan juga main gate sebagai indikator parkir saat full. Metodologi 

perancangan yang digunakan untuk rancang bangun sistem barrier gate yang 

berkonfigurai dengan PLC dan SCADA adalah sebagai berikut: 
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A

Perencanaan sistem SCADA untuk 

barrier gate

End

Konfigurasi komunikasi sistem 

SCADA dengan PLC 

menggunakan serial RS 232

Kesimpulan

Pengujian dan Analisa Sistem SCADA 

dengan Perangkat Keras Sistem Parkir (PLC, 

Sensor Fiber Optic, Limit Switch, Driver 

Motor Stepper)

Membuat sistem SCADA dengan 

Vijeo Citect untuk barrier gate

Sistem SCADA 

Sesuai ***

Tidak

Ya

 

Gambar 3.2 Diagram alir untuk perancangan sistem barrier gate. 

Keterangan: 

*  : Batasan untuk ladder diagram sudah sesuai atau tidak adalah dengan melakukan 

pengecekan pada work online simulator yang ada diprogram CX-Programmer. 

Batasan untuk hasil ladder diagram adalah sebagai berikut: 

a. Putaran forward dan reverse mempunyai kecepatan 0,1 second. 

b. Putaran forward dan reverse terdiri dari 4 step dan berulang sebanyak 3 kali.  
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**  : Batasan untuk hasil barrier gate adalah sebagai berikut: 

a. Barrier gate mampu membuka saat mobil melewati sensor buka atau kendali 

dari front panel Vijeo Citect. 

b. Barrier gate mampu menutup apabila mobil melewati sensor tutup atau menutup 

yang dikendalikan dari front panel Vijeo Citect. 

*** : Batasan untuk front panel (SCADA) barrier gate adalah sebagai berikut: 

a. Pada auto mode, barrier gate membuka dan menutup  secara otomatis. 

b. Main gate dapat membuka atau menutup saat dikendalikan pada push button 

main gate saat menggunakan manual mode. 

c. In gate dapat membuka atau menutup saat dikendalikan oleh push button in 

gate saat menggunakan manual mode. 

d. Out gate dapat membuka atau menutup saat dikendalikan oleh push button out 

gate saat menggunakan manual mode. 

e. Lampu indikator buka gate pada front panel barrier gate SCADA untuk main 

gate, in gate atau out gate akan menyala saat main gate, in gate atau out gate 

membuka. 

Untuk mendapatkan hasil dari perancangan sistem barrier gate yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka diperlukan metodologi perancangan yang digunakan 

untuk merancang sistem barrier gate. Pada Gambar 3.2 menunjukkan alur diagram 

untuk konsep perancangan barrier gate yang dibuat. Adapun penjelasan dari diagram 

alir perancangan adalah sebagai berikut: 

1. Dimulai dengan membuat ladder diagram untuk pengendali driver motor stepper 

dan barrier gate nya. 

2. Setelah selesai simpan program ladder diagram pada PC supaya tidak terhapus 

program yang telah dibuat. 

3. Untuk mengetahui benar atau salah ladder diagram tersebut bisa dilakukan 

pengecekan ladder diagram dengan mengupload ladder diagram dari PC ke PLC 

kemudian mensimulasikan ladder diagram di CX-Programmer. 

4. Jika ladder diagram sudah benar dan sesuai maka dilanjutkan ketahap selanjutnya, 

tetapi apabila belum sesuai maka kembali membuat ladder diagram sampai benar. 
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5. Merancang driver sebagai pengendali motor stepper. 

6. Sesudah merancang driver nya selanjutnya merancang motor stepper satu, dua dan 

tiga sebagai aktuator dari barrier gate. 

7. Melakukan wiring atau pengkabelan driver dan motor stepper yang telah dirancang 

dengan PLC. 

8. Jika perancangan driver, motor stepper dan wiring sudah benar, dilanjutkan ke 

perencanaan SCADA, tetapi kalau belum sesuai harus dilakukan pengecekan lagi 

dari perancangan driver, motor stepper dan sistem wiring/pengkabelannya. 

9. Membuat perencanaan SCADA untuk sistem barrier gate sebagai monitoring dan 

juga controlling proses sistem barrier gate. 

10. Membuat sistem SCADA menggunakan Vijeo Citect untuk barrier gate. 

11. Mengkonfigurasikan komunikasi sistem SCADA dengan PLC menggunakan RS-

232 supaya SCADA dengan PLC bisa connect atau terhubung. 

12. Melakukan pengecekan untuk sistem SCADA dan komunikasi SCADA dengan 

PLC apakah sudah sesuai atau belum. 

13. Apabila sistem barrier gate sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian maka 

dilakukan pengoperasian dan pengujian SCADA dengan perangkat keras sistem 

parkir (PLC, Sensor fiber optic, limit switch, driver dan motor stepper). 

14. Membuat kesimpulan hasil pengujian untuk sistem parkir yang telah dilakukan. 

 

3.4   Diskripsi Kendali Proses Kerja Sistem Barrier Gate 

 Pada sistem barrier gate ini terdapat tiga buah motor stepper yaitu motor stepper 

A sebagai main gate, motor stepper B sebagai in gate dan motor stepper C sebagai out 

gate. Main gate berfungsi untuk indikator saat area parkir full, in gate berfungsi sebagai  

gate masuknya mobil menuju lokasi parkir, sedangkan out gate berfungsi sebagai gate 

keluar mobil dari lokasi parkir. Motor stepper sebagai aktuator bergerak setelah 

menerima respon dari sensor atau mendapatkan inputan dari  Vijeo Citect.  
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Gambar 3.3 Skematik proses sistem parkir. 

Keterangan gambar : 

1.   Sensor fiber optic 1. 

     2.   Main gate (pintu utama). 

     3.   Sensor fiber optic 2. 

     4.   In gate parkir (pintu masuk). 

     5.   Sensor fiber optic 3. 

     6.   Out gate parkir (pintu keluar). 

     7.   Sensor fiber optic 4. 

     8.   Tempat operator parkir. 

     9.   Perangkat PC sebagai input. 

    10.  Perangkat PC sebagai output. 

    11.  Lokasi tempat parkir untuk lantai 1. 

    12.  Limit switch untuk tiap lokasi parkir. 
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Sistem barrier gate ini mempunyai 4 buah sensor, yang berfungsi untuk 

mendeteksi kondisi sebenarnya di dunia nyata dan mengubah kondisi nyata tersebut ke 

dalam bentuk analog atau digital. Sensor satu dipasang didepan main gate (gate utama), 

Sensor ini berfungsi untuk membuka main gate setelah sensor mendeteksi adanya mobil 

yang melewati sensor tersebut. Sensor dua dipasang setelah gate utama, yang berfungsi 

untuk menutup gate utama. Sensor tiga dipasang di belakang in gate yang berfungsi 

untuk menutup in gate dan yang terakhir sensor empat dipasang didepan out gate yang 

berfungsi untuk menutup out gate tersebut (perhatikan Gambar 3.3).  

Cara kerja dari sistem barrier gate ini adalah mobil memasuki lokasi area parkir 

melewati sensor satu, sehingga sensor satu akan mengirimkan sinyal ke unit control 

PLC yang telah terprogram menggunakan ladder diagram. Setelah itu, motor stepper 

berputar dengan arah dan kecepatan sesuai dengan program ladder diagram, kemudian 

main gate terbuka dan mobil masuk melewati sensor dua. Sensor dua akan mengirimkan 

sinyal ke unit control PLC maka main gate akan tertutup. Setelah mobil sampai didepan 

in gate kemudian operator akan menginput nomer kendaraan atau plat nomor diprogram 

Vijeo Citect 7.10, setelah itu operator menekan enter pada keyboard PC maka karcis 

parkir akan keluar dan memberikan informasi lokasi parkir yang kosong, kemudian in 

gate akan terbuka. Mobil masuk  melewati Sensor tiga dan in gate akan menutup 

kembali, kemudian mobil menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Setelah selesai mobil 

akan meninggalkan lokasi parkir menuju out gate. Sebelum out gate terdapat operator 

yang akan mencatat nomor kendaraan didalam Vijeo Citect 7.10. Setelah di input sesuai 

plat nomor kendaraan, operator menekan tombol enter pada keyboard PC maka akan 

keluar karcis parkir yang memberikan informasi tentang lama parkir dan biaya parkir, 

kemudian out gate akan terbuka. Kemudian mobil melewati Sensor empat dan out gate 

akan tertutup. 

Sistem ini disamping lebih menguntungkan bagi penyedia jasa parkir juga lebih 

memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir. Karena jika dibandingkan dengan 

sistem parkir yang ada sekarang ini, yang masih menggunakan sistem manual dengan 

menekan push button, sistem ini jauh lebih efektif dan efisien. Karena semua sistem 

barrier gate telah terprogram pada PLC yang berkonfigurasi dengan SCADA.  
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3.5   Perancangan Sistem Barrier Gate 

3.5.1   Desain Gambar Sistem Barrier Gate 

 Desain kerangka sistem barrier gate merupakan langkah awal dari pembuatan 

benda kerja yang harus dilakukan agar komponen barrier gate dapat saling terhubung 

dengan komponen lainnya. Perancangan ini berupa pembuatan gambar teknik untuk 

gate simulator yang didalamnya mempertimbangkan faktor keamanan dan kehandalan 

saat menerima putaran dari motor stepper, sehingga kerja dari barrier gate lebih 

maksimal. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Desain gate untuk simulator sistem parkir. 
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 Setelah desain gate untuk simulator sistem parkir sudah jadi, selanjutnya 

menggambar desain tata letak sistem barrier gate. Desain untuk sistem barrier gate 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 . 

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05

IN 

GATE

OUT 

GATE

MAIN 

GATE

INOUT

 

Gambar 3.5 Sistem barrier gate pada simulator sistem parkir. 

 

 Jenis komponen untuk barrier gate menggunakan bahan dari acrylic, dengan 

jumlah barrier gate sebanyak 3 buah, masing-masing pada main gate, in gate dan out 

gate. Bentuk dan dimensi dari ketiga gate ini sama yaitu 160 x 25 x 3 mm. Desain  

barrier gate dibuat melengkung kebawah atau tidak lurus, supaya saat posisi menutup 

jarak gate dengan alas acrylic tidak terlalu tinggi. 

 Disamping perancangan gate simulator untuk sistem parkir, dibutuhkan 

perancangan mounting motor stepper sebagai dudukan/bantalan motor stepper, agar 

motor stepper bisa terhubung dengan komponen yang lainnya. Gambar 3.6 merupakan  

gambar teknik dari mounting motor stepper.  
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Gambar 3.6 Mounting motor stepper untuk simulator sistem parkir. 

 

3.5.2   Pemotongan dan Pengeboran Acrylic dan Base Plate pada Simulator Sistem   

Parkir 

 Pengeboran dilakukan di dua bagian, yang pertama pada base plate dan yang 

kedua pada alas acrylic. Pengeboran untuk base plate dilakukan untuk penempatan 

PLC, power supply, driver, terminal dan sebagai lubang untuk tiang penyangga. Pada 

bagian kedua yaitu pengeboran dialas acrylic dilakukan untuk lubang masuk kabel  

motor stepper ke driver dan kabel sensor ke PLC serta untuk masuknya kabel serial RS-

232 dari PLC ke PC. Adapun alat yang digunakan pada proses pengeboran antara lain: 

1. Penggaris. 

2. Mesin Bor. 
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3. Mata Bor. 

4. Gergaji. 

5. Amplas. 

 

Gambar 3.7 Pengeboran dan pembuatan pola pada alas acrylic. 

 

Proses pengeboran base plate memerlukan ketelitian dan kesabaran untuk 

mendapatkan hasil yang baik. Proses pelubangan pada base plate dan alas acrylic 

dimulai dengan membuat pola sesuai dengan gambar desain yang diukur dengan 

menggunakan penggaris. Setelah pembuatan pola selesai, maka base plate dan alas 

acrylic tersebut dilubangi sesuai dengan pola. Untuk pelubangan alas acrylic sebagai 

tempat masuknya kabel serial RS-232 ke PLC dilakukan dengan pengeboran pada tiap 

sudut kemudian dipotong menggunakan gergaji. Setelah itu lubang dihaluskan 

menggunakan amplas.  

 

3.5.3   Pemasangan dan Perakitan Komponen 

 Peralatan yang digunakan untuk pemasangan dan perakitan komponen: 

1. Obeng minus. 

2. Obeng plus. 

3. Tang potong. 

4. Baut atau mur. 

5. Tang kombinasi. 

6. Kunci pas. 
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Proses pemasangan dan perakitan komponen dimulai setelah proses pelubangan 

pada base plate dan alas acrylic. Pemasangan komponen dilakukan sesuai dengan 

gambar skematik sistem parkir pada Gambar 3.3. 

Setelah proses pemasangan komponen selesai maka proses selanjutnya adalah 

proses perakitan komponen. Proses perakitan komponen adalah suatu proses 

pemasangan kabel yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya 

agar terpasang secara rapi. 

 

Gambar 3.8 Pemasangan dan pengkabelan simulator sistem parkir. 

 

Langkah-langkah proses pemasangan komponen barrier gate adalah sebagai 

berikut: 

1. Memotong kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan komponen. 

2. Mengupas kabel. 

3. Merangkai komponen sesuai dengan wiring. 

4. Mengecek kembali apakah semua kabel sudah terpasang  dengan benar dan 

kencang, sehingga tidak ada kabel yang lepas atau kendor. 

5. Merapikan kabel dengan sepiral kabel dan pengikat kabel. 

6. Setelah perakitan selesai dilakukan pengecekan kembali apakah terjadi kesalahan 

pada proses perakitan. 
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3.5.4   Pemilihan Komponen untuk Hardware Barrier Gate 

 Pemilihan komponen ini meliputi pada sistem pengendali maupun pada sistem 

aktuator barrier gate. Pemilihan komponen ini dilakukan supaya mendapatkan 

komponen yang sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada komponen yang akhirnya 

tidak dipakai karena tidak sesuai dengan apa yang diperlukan dan akhirnya akan sia-sia.  

1. Spesifikasi Komponen yang dibutuhkan 

Pada perancangan alat ini dibutuhkan komponen-komponen antara lain adalah: 

a. Komponen sistem pengendali barrier gate. 

1. Base plate 60 cm x 45 cm  (1 buah) 

2. PLC Omron Sysmac tipe CP-1L  (1 buah) 

              3.   Power supply 24 VDC   (1 buah) 

4. Driver motor stepper   (3 buah) 

5. Kabel     (10 meter) 

6. Tiang penyangga     (5 buah) 

b. Komponen pada sistem aktuator nya. 

1. Motor steper    (3 buah) 

2. Sensor fiber optic   (4 buah) 

3. Acrylic 

 

3.6   Perancangan Kendali Proses Barrrier Gate 

 Perancangan proses barrier gate pada sistem parkir ini selain membutuhkan 3 

buah motor stepper sebagai aktuator, 4 buah sensor dan 2 buah PC sebagai interface 

untuk input plat nomer kendaraan, tentunya juga membutuhkan 1 unit PLC Omron dan 

software Vijeo Citect. 

 Dibawah ini adalah gambar front panel Vijeo Citect untuk sistem parkir input 

yang meliputi control dan monitoring barrier gate, input plat nomer kendaraan, waktu, 

tanggal dll. Kolom untuk menginput plat nomer kendaraan pada front panel Vijeo Citect 

pada input maupun output, menggunakan format maksimal 2 digit untuk huruf didepan, 

4 digit angka ditengah dan 3 digit huruf yang ada dibelakang. Ini sesuai dengan format 

plat nomer kendaraan yang ada di Indonesia. 
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Gambar 3.9 Front panel Vijeo Citect untuk input pada sistem parkir. 

 

 Selain input parkir didalam Vijeo Citect sistem parkir juga terdapat output parkir 

sebagai control dan monitoring pada saat mobil meninggalkan lokasi parkir. Dibawah 

ini adalah gambar front panel sistem parkir untuk output. 

 

Gambar  3.10 Front panel Vijeo Citect untuk output pada sistem parkir. 

 

3.6.1   Perencanaan hardware PC (Personal Computer) 

 Bahasa program PLC disajikan dalam bentuk diagram tangga (ladder diagram). 

Bahasa pemrograman yang digunakan sudah di konversi menjadi bahasa manusia 

dengan memakai istilah, simbol, dan gambar teknik yang dikenal. 

 Diskripsi suatu proses kerja dari sebuah sistem yang dikontrol dapat dituangkan 

ke dalam sebuah ladder diagram yang memuat keterangan-keterangan mengenai alamat 

dan komponen dari input output, serta fungsi-fungsi program pengontrol. Untuk 
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membuat, mengubah, memasukkan dan menjalankan program PLC Omron 

menggunakan Software CX-programmer melalui komputer. 

Adapun spesifikasi dari komputer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Operating system  : Microsoft Windows XP Professional (5.1 Build 2600) 

2. Language   : English ( Regional setting : English) 

3. System manufacture : Gygabyte Technology Co., Ltd. 

4. System model  : G31M – ES2C 

5. BIOS   : Award Modulae BIOPS v6.00PG 

6. Processor   : Pentium (R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50Ghz 

7. Memory   : 1014MB RAM 

8. Page File   : 348MB used, 2092MB available 

9. Directx Versions  : Directx 9.0c (4.09.0000.0904) 

 

3.6.2   Perencanaan Software CX-Programmer 

Langkah-langkah masuk program CX-Programmer 

1. Klik icon CX-Programmer 

 

Gambar 3.11  Icon CX-Programmer. 

 

2. Pilih File, kemudian pilih New untuk membuat program baru. 

 

Gambar 3.12 Select new program. 
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3. Pilih Device Type sesuai dengan PLC yang dipakai, disini kita menggunakan PLC 

Omron tipe CP1L maka pilih CPIL. Kemudian di Network Type pilih USB. 

 

Gambar 3.13 Select device type. 

 

4. Pilih USB pada Network type, kemudian click Ok. 

 

Gambar 3.14 Select network type. 

 

5. Untuk membuka program yang sudah jadi. Pilih File, kemudian click Open. Seperti 

gambar pada 3.11. 
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Gambar 3.15 Icon open program. 

 

6. Tentukan nama Project dan Look in tempat project disimpan pada menu Open CX-

Programmer Project. Kemudian klik tombol Open. 

 

 

Gambar 3.16 Open CX-Programmer project. 

 

3.6.3   Pembuatan Program Ladder Diagram 

Membuat program ladder diagram menggunakan software CX-Programmer, 

dalam pembuatannya dibagi menjadi 2 yaitu pembuatan ladder diagram untuk driver 
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motor stepper dan pembuatan ladder diagram untuk motor stepper. Merancang ladder 

diagram menggunakan logika bagaimana motor stepper nantinya dapat berputar dengan 

kecepatan dan arah yang sesuai dengan yang diinginkan. Instruksi yang digunakan 

diantaranya load, load not, and, and not, or, or not, counter, differentiate up, 

differentiate down dan out. Program ladder diagram untuk sistem barrier gate adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembuatan ladder diagram untuk driver 

Pembuatan ladder diagram untuk driver memakai berbagai macam instruksi. Pada 

Gambar 3.17 Akan diperlihatkan gambar ladder diagram untuk driver pada gate satu 

(main gate), karena untuk gate dua (in gate) dan gate tiga (out gate) bentuk ladder 

diagram nya sama dengan ladder diagram untuk gate satu, cuma berbeda 

pengalamatan (address) nya saja.  
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Gambar 3.17 Program ladder diagram driver motor stepper untuk main gate. 

 

Dari Gambar 3.17 diatas bisa dijelaskan bahwa simbol P_0_1s berarti 0.1 second 

maksudnya adalah kecepatan untuk menghitung counter (CNT) 0000, CNT 0001, 

CNT 0002, CNT 0003, dan CNT 0004 adalah 0,1 detik. Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan instruksi counter berfungsi untuk menghitung mundur dari nilai awal yang 
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ditetapkan oleh program. Output counter 0000 sampai counter 0004 berfungsi untuk 

membuat step-step putaran untuk menggerakan motor stepper. Untuk menggerakkan 

motor stepper membutuhkan 4 step yaitu pada counter 0000 sampai counter 0003, 

untuk counter 0004 berfungsi supaya stepnya bisa berulang lagi ke step awal pada 

counter 0000, sampai beberapa siklus sesuai yang diatur pada counter 0005 dan 

0006. Counter 0005 dan counter 0006 berfungsi untuk menghitung banyaknya siklus 

untuk menggerakkan motor stepper. Pada counter 0005 dan counter 0006 

mempunyai set value 3, maksudnya untuk membuka barrier gate membutuhkan 3 

siklus, yang tiap siklus terdiri dari 4 step. Fwd (230.00) dan rev (230.01) 

menunjukkan arah putaran untuk motor stepper. Untuk membuka barrier gate 

menggunakan fwd dengan alamat output 230.00 dan untuk menutup menggunakan 

rev dengan alamat output 230.01. Dengan melihat gambar ladder diagram diatas 

output fwd 230.00 akan menyala atau on jika inputan on s1 500.00 menyala. On s1 

500.00 didapatkan dari outputan  ladder diagram gate membuka (perhatikan gambar 

3.20). Sedangkan rev 230.01 akan menyala jika inputan on gate 1 tutup 510.00 

menyala. On gate 1 tutup 510.00 didapat dari output untuk ladder diagram tutup gate 

(perhatikan Gambar 3.21).   

 

b. Membuat ladder diagram  untuk motor stepper 

Membuat ladder diagram untuk motor stepper ini terbagi menjadi 4 langkah, yang 

pertama untuk gate on setiap lantai pada in gate dan out gate, yang kedua untuk 

membuka gate parkir, ketiga untuk menutup gate parkir dan yang terakhir untuk 

membuka dan menutup gate secara manual. Pembuatan ladder diagram untuk motor 

stepper adalah sebagai berikut: 

1. Ladder diagram untuk on gate setiap lantai pada in gate dan out gate. 

Ladder diagram ini dimaksudkan untuk memberi instruksi, on gate 2 lt 1 yang 

mempunyai alamat output (400.00) akan on atau menyala saat sudah melewati 

sensor 2 dan program PLC telah memberikan lokasi yang kosong untuk parkir. 

Artinya on gate 2 lt 1 (400.00) akan membuka jika mobil sudah melewati sensor 2 

dan sudah mempunyai lokasi parkir pada print in karcis (perhatikan gambar 3.18). 

Untuk out gate prinsip kerja nya hampir sama dengan in gate, jadi on gate 3 lt 1 
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(400.01) akan on atau menyala saat print out karcis lokasi telah keluar (perhatikan 

Gambar 3.19). Selanjutnya output on gate 2 lt 1 (400.00) dan on gate 3 lt 1 

(400.01) akan digunakan sebagai inputan pada ladder diagram untuk buka gate 2 

dan gate 3 (perhatikan Gambar 3.20). Untuk on gate tiap lantai pada in gate dan 

out gate ini diwakili pada lantai satu saja, karena untuk lantai dua, tiga, empat dan 

lima prinsip kerja nya sama. Untuk ladder diagramnya bisa dilihat pada Gambar 

3.18 dan Gambar 3.19. 

 

 

 

Gambar 3.18 Program ladder diagram untuk gate on tiap lantai pada in gate. 
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Gambar 3.19 Program ladder diagram untuk gate on tiap lantai pada out gate. 

 

Mobil yang sudah melewati sensor gate 2 (I: 0.01), setelah diinput plat nomer 

kendaraan misalnya memperoleh lokasi parkir 1A01. Maka kontak pos 1a01 yang 

mempunyai alamat input (220.01) akan barubah dari NO menjadi NC. Kemudian 

dioper ke alamat difu (281.00) yang otomatis akan on. seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa instruksi difu berfungsi untuk mengubah kondisi 

logika pada operand dari off menjadi on selama 1 scan time. Otomatis operan difu 

dengan alamat 281.00 akan menjadi on. Alamat output difu (281.00) ini, 

digunakan sebagai inputan kontak difu pos 1a01 (281.00) pada program ladder 

diagram gate on tiap lantai pada in gate (perhatikan Gambar 3.18). kontak sensor 

gate 2 (I:0.01) on dan kontak difu pos 1a01 (281.00) juga menjadi on karena 

operan dari difu, sehingga output on gate 2 lt 1 dengan alamat (400.00) akan 

menyala atau on. Output data dengan alamat 400.00 ini akan digunakan sebagai 

inputan pada ladder diagram membuka gate parkir (Gambar 3.20). 

2. Program ladder diagram untuk membuka gate parkir. 

Ladder diagram ini dimaksudkan supaya gate parkir membuka saat syarat-syarat 

pada instruksi pada ladder diagram terpenuhi. Ladder diagram buka gate parkir 

ini dibuat untuk sistem manual dan sistem otomatis tergantung dari inputan masuk 

PLC nya. Program ladder diagram nya bisa dilihat pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20  Program ladder diagram untuk membuka gate parkir. 

 

Pada ladder diagram diatas simbol on s1 yang mempunyai alamat output (500.00) 

berfungsi untuk membuka main gate dan simbol on s2 (500.01) untuk membuka 

in gate sedangkan simbol on s3 (500.02) untuk membuka out gate. Untuk 

membuka ketiga gate bisa melalui dua cara yaitu cara auto dan manual. Untuk 

auto berada pada garis yang atas dan untuk manual berada pada garis percabangan 

dibawah auto. Proses untuk membuka main gate (on s1) menggunakan auto mode 

dilakukan dengan cara menekan mode auto pada Vijeo Citect, maka semua kontak 

auto (I: 2.03) akan berubah dari NO menjadi NC sehingga kontak auto on. 

Apabila mobil melewati sensor 1, maka sensor gate 1 (I: 0.00) juga akan menjadi 

NC sehingga kontak on. Main gate (on s1) dengan alamat output 500.00 akan 

menyala sehingga gate satu akan terbuka secara otomatis. Alamat output 400.00 

pada ladder diagram untuk gate on tiap lantai pada in gate digunakan sebagai 

kontak input untuk membuka in gate. Jadi apabila alamat output 400.00 dalam 
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posisi on dan mobil telah melewati sensor gate 2 (I:0.01) maka in gate akan 

terbuka secara otomatis. 

3. Program ladder diagram untuk menutup gate parkir. 

Ladder diagram ini dimaksudkan supaya gate parkir dapat menutup saat syarat-

syarat pada instruksi pada ladder diagram terpenuhi. Ladder diagram tutup gate 

sama dengan buka gate parkir yaitu dibuat untuk sistem manual dan sistem 

otomatis tergantung dari inputan masuk diprogram PLC. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan Gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3.21 Program ladder diagram untuk menutup gate parkir. 

 

Mobil yang sudah melewati main gate akan melalui sensor gate 2 (I:0.01) 

sehingga kontak sensor tersebut on. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.21 

kontak sensor gate 2 (I:0.01) dioper ke alamat difu (3.01). Otomatis pada sensor 2 

(3.01) akan berubah menjadi on karena kontak tersebut operand dari kontak 

sensor gate 2 (I:0.01), jadi apabila menggunakan sistem auto, maka kontak auto 

(I: 2.03) akan ono. Setelah semua kontak on atau NC maka main gate atau gate 1 

dengan alamat output 510.00 akan tertutup secara otomatis. Untuk tutup in gate 
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dan out gate pada ladder diagram diatas, prinsip kerjanya sama dengan tutup 

main gate. on gate 2 (in gate) mempunyai alamat output 510.01 sedangkan on 

gate 3 (out gate) mempunyai alamat output 510.02. 

4. Program Ladder diagram untuk membuka dan menutup gate secara manual. 

Ladder diagram ini digunakan saat membuka dan menutup main gate, in gate dan 

out gate secara manual, Yang dikendalikan dari program Vijeo Citect. Program 

ladder diagram  untuk membuka gate secara manual bisa dilihat pada gambar 

dibawah ini:  

 
Gambar 3.22 Ladder diagram untuk buka dan tutup secara manual pada main 

gate. 

 

 

Gambar 3.23  Ladder diagram untuk buka dan tutup secara manual pada in gate. 

 

 

Gambar 3.24  Ladder diagram untuk buka dan tutup  secara manual pada out 

gate. 
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Sistem manual dilakukan dengan cara memilih mode manual pada software Vijeo 

Citect, maka semua kontak manual (I: 2.04) yang ada pada ladder diagram akan 

on. Jika ingin membuka main gate secara manual dilakukan dengan cara menekan 

tombol main gate pada software Vijeo Citect. Otomatis kontak tombol gate 1 

(I:2.00) akan on (perhatikan Gambar 3.22), maka difu akan on yang akan dioper 

ke alamat (1000.00). Alamat bit 1000.00 digunakan sebagai kontak input untuk 

buka gate 1 manual (1000.00) seperti yang ditunjukkan Gambar 3.20. Maka main 

gate akan terbuka secara manual. Setelah main gate terbuka, apabila ingin 

menutup main gate secara manual dilakukan dengan menekan kembali tombol 

main gate pada Vijeo Citect. Secara otomatis yang bekerja pada ladder diagram 

menjadi DIFD (014). Jadi pada saat menekan sekali pada main gate yang bekerja 

adalah DIFU (013), sedangkan saat kita menekan lagi tombol main gate yang 

bekerja adalah DIFD (014). DIFD mempunyai fungsi yang sama dengan difu, 

sehingga DIFD (014) akan on dengan alamat operand (1000.01). Output alamat 

bit 1000.01 digunakan sebagai kontak input untuk tutup gate 1 manual (1000.01) 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.21. Kontak tutup gate 1 manual 

(1000.01) on dan kontak manual (I: 2.04) on maka main gate akan tertutup. Untuk 

sistem membuka dan menutup secara manual pada in gate dan out gate prosesnya 

sama dengan proses membuka dan menutup pada main gate. 

 

3.7   Merancang Driver Motor Stepper 

Pada rancang bangun sistem barrier gate ini menggunakan 3 buah motor stepper 

sebagai main gate, gate input dan gate output, oleh karena itu sistem barrier gate ini 

membutuhkan 3 buah driver. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa untuk 

menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali (driver) motor stepper yang 

membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Maka pada perancangan ini kami menggunakan 

driver DI-M.D.C.D.4.A (DI-Motor DC Driver 4A). Tipe ini mempunyai spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan komponen penguat dual full bridge drive : 

a. Tegangan suplai operasi sampai 46 V. 

b. Total arus DC yang mampu dilewatkan sampai dengan 4 ampere. 
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2. Memiliki 4 output dan dapat dihubungkan dengan satu motor stepper atau dua 

motor DC 2 arah atau 4 motor DC 1 arah. 

Pada Gambar 3.25 ditunjukkan gambar skema sistem kendali motor stepper 

yang terdiri dari 3 motor stepper sebagai main gate, in gate dan out gate. 

11

11

1

1

1

1

11

11
1

1

PLC OMRON CP-1L

In Gate

Out Gate

Main Gate 

11

1

1

Driver

Perangkat 

PC

Perangkat 

PC

1

1

11

1 1

11

11

 

Gambar 3.25 Skema sistem kendali (driver) motor stepper. 

 

Diskripsi modul untuk driver motor stepper ditunjukkan pada Gambar 3.26 yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pin-pin kendali berada pada posisi D0 - D3. 

b. Enable IC ada diposisi D4 dan D5.  

c. Pada gambar 3.26 pin D6 dan D7 dihubungkan ke GND, untuk menon-aktifkan 

(Disable) IC, yaitu dengan menghubungkan pin EN1 atau EN2 dengan GND yang 

berdampingan (lihat bagian yang dilingkari pada Gambar 3.26). 
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Gambar 3.26 Layout posisi komponen DI-MDCD4A. 

 

 Pada gambar diatas adalah sebuah modul untuk driver motor stepper yang 

dipakai untuk rancang bangun sistem barrier gate. Modul tersebut mempunyai 13 pin 

yang mempunyai nama dan fungsinya masing-masing. Dibawah ini akan dijelaskan 

nama pin dan keterangan sesuai dengan Tabel 3.1 dan rangkaian driver DI-MDCD4A 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.27. 

Tabel 3.1 Keterangan pin modul motor stepper. 

Nama Pin Keterangan PIN 

GND Tegangan Sumber (-) IC / Ground 

VCC Tegangan Sumber IC (+) 

VS Tegangan Sumber Motor 

EN1 Enable IC bagian 1 

EN2 Enable IC bagian 2 

IN0 Input - 0 (termasuk bagian 1 IC) 

IN1 Input - 1 (termasuk bagian 1 IC) 

IN2 Input - 2 (termasuk bagian 2 IC) 

IN3 Input - 3 (termasuk bagian 2 IC) 

OUT0 Output - 0 (termasuk bagian 1 IC) 

OUT1 Output - 1 (termasuk bagian 1 IC) 

OUT2 Output - 2 (termasuk bagian 2 IC) 

OUT3 Output - 3 (termasuk bagian 2 IC) 
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Gambar 3.27 Rangkaian driver motor stepper. 

 

Rangkaian driver motor stepper diatas mempunyai berbagai macam komponen. 

Masing-masing komponen mempunyai fungsinya masing-masing. Nama komponen dan 

fungsinya ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Nama komponen dan fungsi dari rangkaian driver. 

No Nama komponen Jumlah Fungsi 

1 Dioda 8 buah Sebagai penyearah arus 

2 Capacitor 2 buah Sebagai filter 

3 IC L 298 N 1 buah Sebagai driver penguat arus 

4 Resistor 4 buah Sebagai hambatan tegangan 

5 Jumper 7 buah Sebagai terminal 

  

Pada perancangan driver ini kita menggunakan 3 buah driver karena untuk 

mengendalikan 3 buah motor stepper. Untuk keamanan dan kerapian 3 buah driver 

tersebut dirancang bertingkat dengan menggunakan penyangga atau spicer. Disamping 

itu, penyusunan bertingkat driver tersebut untuk menghemat ruang pada base plate 

supaya mudah dalam melakukan pengkabelan/wiring. 
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Gambar 3.28 Perancangan driver bertingkat menggunakan spicer. 

 

3.8  Front Panel (SCADA) untuk Barrier Gate 

 Untuk membuat sebuah project baru pada Vijeo Citect 7.10 mempunyai 

langkah-langkah kerja yang harus dilakukan agar dalam perancangan software Vijeo 

Citect tidak terjadi kesalahan. Langkah-langkah perancangan Vijeo Citect 7.10 untuk 

sistem  barrier gate adalah sebagai berikut: 

3.8.1  Membuat Project Baru (New Project) 

1.  Membuat New Project dengan membuka Citect Explorer, pilih tombol New Project. 

 

Gambar 3.29 Icon New Project. 

 

Akan keluar menu seperti terlihat pada gambar, Lengkapi tampilan tersebut seperti 

berikut ini: 
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Gambar 3.30 Select New Project. 

 

a. Isi sesuai nama Project yang diinginkan sesuai dengan Project yang akan dibuat. 

Karena kita akan membuat Project sistem parkir untuk input, kita gunakan nama 

project Parkir_Input. 

b. Jangan ubah bagian Location, ini adalah tempat Project Parkir_Input akan 

disimpan (secara default akan disimpan di “C:\Schneider Application\Vijeo 

Citect\User\Parkir_Input”). 

c. Jika digunakan template XP_Style, bagian Background color tidak dapat 

diubah. 

2.  Klik OK, Vijeo Citect akan membuat database yang berisi semua data-data yang akan  

digunakan oleh Project Parkir_Input. 

3. Project List pada Citect Explorer akan memuat project baru, yaitu Parkir_Input. 

Yang terdiri  dari data-data dan informasi dari project tersebut. 
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Gambar 3.31 Project List pada Citect explorer. 

 

3.8.2  Mengatur Servers pada Vijeo Citect 7.10 

1.  Membuat Clusters dengan buka Citect Project Editor, lalu pilih Servers >> Clusters 

dari menu. Akan keluar tampilan seperti gambar berikut, lengkapi seperti pada 

gambar lalu pilih Add. 

 

Gambar 3.32 Cluster Pada Menu Server. 
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2.  Membuat Network Addresses dengan memilih Network Addresses pada pilihan menu 

Servers. Lengkapi seperti pada gambar lalu klik Add. 

 

Gambar 3.33 Network Addresses pada Menu Servers. 

 

3.  Membuat Alarm Servers dengan memilih Alarm Servers pada pilihan menu Servers. 

Lengkapi seperti pada gambar lalu klik Add. 

 
Gambar 3.34 Alarm Servers pada Menu Servers. 

 

4.  Membuat Report Servers dengan memilih Report Servers pada pilihan menu Servers. 

Lengkapi seperti pada gambar lalu klik Add. 
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Gambar 3.35 Report Servers pada Menu Servers. 

 

5.  Membuat Trend Servers dengan memilih Trend Servers pada pilihan menu Servers.   

Lengkapi seperti pada gambar lalu klik Add. 

 

 

Gambar 3.36 Trend Servers pada Menu Servers. 

 

6. Membuat I/O Servers dengan memilih I/O Servers pada pilihan menu Servers. 

Lengkapi seperti pada gambar lalu klik Add. 
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Gambar 3.37 I/O Servers pada menu Servers. 

 

7.  Setelah melakukan pengaturan di Servers kemudian di Compile, dengan membuka 

Citect Project Editor klik File pilih Compile. 

 

Gambar 3.38 Icon Compile. 

 

8.  Pilih icon pada menu Bar “Computer Set Up Wizard”. 

 

Gambar 3.39 Computer Setup Wizard. 
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3.8.3  Membuat Express I/O Device Setup 

           Langkah selanjutnya membuat Express I/O Device Setup untuk membuat memori 

device. Cara membuat Express I/O Device Setup adalah sebagai berikut: 

1. Membuat Express I/O Device Setup untuk memori external PLC. Caranya adalah 

sebagai berikut:  

     a. Pilih Communications selanjutnya Klik 2 kali pada menu Express I/O Device 

Setup . 

 

Gambar 3.40 Icon Express I/O Device Setup. 

     b.  Konfigurasi I/O device 

Pilih next pada wizard sets up communications untuk I/O Device. 

 

Gambar 3.41 Express Communications Wizard. 

 

     c.  Pemilihan type I/O device 

pilih next sampai ada tampilan seperti dibawah ini. Pada Select the type of the I/O  

Device pilih yang External I/O Device selanjutnya klik next. 
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Gambar 3.42 Select the type of the I/O Device. 

 

     d. Pada Selected Driver pilih sesuai tipe PLC yang digunakan. Karena kita 

menggunakan PLC Omron dengan tipe CP1L, maka pilih Omron kemudian klik 

CP/CJ/CS/NSJ Series PLCs kemudian pilih yang Serial karena kita 

menggunakan kabel serial untuk komunikasi. Klik next untuk langkah 

selanjutnya. 

 

Gambar 3.43 Selected Driver 

 

    e.  Setelah kita klik Next selanjutnya akan muncul halaman untuk memilih port PC, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.44. Pada detected serial ports ini 

pemilihan COM tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan pemilihan tempat 

USB pada PC. 
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Gambar 3.44 Detected serial ports. 

 

    f.  Pilih Next setiap langkah sampai muncul seperti gambar dibawah ini. Klik Finish 

untuk mengakhiri program. 

 

Gambar 3.45 Communications Wizard. 

 

2.  Membuat Express I/O Device Setup untuk memori internal Vijeo Citect. Caranya 

adalah sebagai berikut:  

a.  Cara membuka Express I/O Device Setup  masih sama dengan membuat Express 

I/O Device Setup untuk memori external PLC. 

b.   Pilih Next untuk tampilan selanjutnya seperti saat pembuatan Express I/O 

Device Setup untuk memori external PLC. 
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c.  Pilih Next sampai ada tampilan seperti dibawah ini. Pada Select the type of the 

I/O Device pilih yang Disk I/O Device selanjutnya klik Next. 

 

Gambar 3.46 Select the I/O Device 

 

d.  Pada Selected Driver pilih Citect Generic Protocol karena mau membuat memori 

internal Vijeo Citect nya. Kemudian Pilih Next. 

 

Gambar 3.47 Select Driver. 

 

      e.  Pilih Next setiap langkah sampai muncul seperti gambar dibawah ini. Klik Finish 

untuk mengakhiri program. 
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Gambar 3.48 Communications Wizard. 

 

3. Setelah melakukan pengaturan di Express I/O Device Setup kemudian di Compile, 

dengan membuka Citect Project Editor klik File pilih Compile. 

4.  Kemudian pilih icon pada menu Bar “Computer Set Up Wizard”. 

 

3.8.4   Membuat Variable Tags untuk Berkonfigurasi dengan PLC 

Langkah selanjutnya yaitu membuat konfigurasi variable tags dengan cara 

membuka menu tag pada toolbar citect project editor kemudian memilih menu variable 

tag maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.49 dibawah ini.  

 

Gambar 3.49 Konfigurasi variable Tags 

 

Selanjutnya melengkapi kolom-kolom tersebut sesuai dengan parameter yang 

akan digunakan. Pada Gambar 3.49 di atas adalah variable tags untuk membuat push 

button pada in gate parkir. Parameter yang dimasukkan adalah variable tags name 
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“push_gate1”, cluster name “ParCluster”, address “2.00”, I/O device name “IODev”, 

dan data type “DIGITAL”. Setelah parameternya selesai diisi selanjutnya klik add. 

Dengan cara yang sama seperti langkah di atas maka didapatkan variable tags yang 

lainnya seperti yang ditunjukkan pada Table 3.3 dibawah ini: 

Tabel 3.3 Variable tags pada SCADA sistem parkir 

No Variable Tags Name Data Type I/O Device Address 

1 Man DIGITAL IODev 2.04 

2 auto_on DIGITAL IODev 2.03 

3 push_gate1 DIGITAL IODev 2.00 

4 push_gate2 DIGITAL IODev 2.01 

5 push_gate3 DIGITAL IODev 2.03 

6 gate1 BYTE IODev 50.01 

7 gate2 DIGITAL IODev 50.02 

8 gate3 DIGITAL IODev 50.03 

Berikut ini adalah alamat PLC untuk mengisi Address didalam Variabel Tags 

beserta fungsinya. 

Tabel 3.4 Alamat PLC dan Fungsi untuk mengisi Address pada Variable Tags. 

No Alamat PLC Fungsi 

1 50.01 Untuk indikator nyala main gate 

2 50.02 Untuk indikator nyala in gate 

3 50.03 Untuk indikator nyala out gate 

4 2.00 Untuk tombol  main gate 

5 2.01 Untuk tombol in gate 

6 2.02 Untuk tombol out gate 3 

7 2.03 Untuk tombol automatic 

8 2.04 Untuk tombol manual 

 

1.  Membuka Variable Tags, pilih Citect Project Editor, buka Tags pilih Variable Tags. 
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Gambar 3.50 Icon Variable Tags. 

 

2. Mengisi Variable Tags Name, Cluster Name, Addres, I/O Device Name dan Data 

Type. Untuk Addres di isi sesuai dengan alamat PLC yang telah dibuat di ladder 

diagram. 

     a. Membuat Indikator main gate, In gate dan Out gate. Untuk membuat sebuah 

Indikator Data Type menggunakan DIGITAL.  Untuk variabel tags Indikator main 

gate, In gate dan Out gate bisa dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.51 Variable tags untuk indikator main gate. 

 

 

Gambar 3.52 Variable tags untuk indikator input gate 



83 
 

 

 

 

Gambar 3.53 Variable tags untuk indikator output gate. 

 

b.  Membuat Variable Tags untuk push buttom main gate dan ingate untuk sistem  

manual control Barrier gate. Membuat sistem Push Buttom menggunakan Data 

Type dengan tipe BYTE. 

 

Gambar 3.54 Variable tags untuk push buttom main gate. 

  

 

Gambar 3.55 Variable tags untuk push buttom input gate. 
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  c. Membuat Variable Tags untuk push buttom tipe Manual dan automatic.  

Menggunakan Data Type dengan tipe Byte. Berikut ini adalah Variable Tags 

untuk pilihan tipe manual dan automatic. 

 

Gambar 3.56 Variable tags untuk push buttom untuk sistem manual. 

 

 

Gambar 3.57 Variable tags untuk push button untuk sistem automatic. 

 

3. Setelah selesai membuat Variable Tags, Compile kemudian Computer Set Up   

Wizard program tersebut, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

3.8.5  Membuat Graphics pada Front Panel Barrier Gate 

   Cara menggambar project pada vijeo citect: 

1.  Buka Citect Graphics Builder, pilih menu file kemudian New. 
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Gambar 3.58 Buka citect graphics builder. 

 

2.   Akan keluar tampilan sebagai berikut, selanjutnya pilih Page. 

 

Gambar 3.59 Pilihan untuk membuka page baru pada Citect Graphics Builder. 

 

3.  Pilih Page, kemudian pada Template pilih normal dan pada Style pilih xp_style. 

Kemudian pilih OK.  

 

Gambar 3.60 Pilihan template pada pembuatan Citect Graphics Builder. 

 



86 
 

 

 

4.  Kemudian akan keluar tampilan =CSV_Display_Title, media untuk membuat 

gambar pada Citect Grapich Builder. 

 

Gambar 3.61 Tampilan =CSV_Display_Title. 

 

5. Pada tampilan =CSV_Display_Title, terdapat Tool untuk membuat dan 

memodifikasi object. Berikut penjelasan dari Tool tersebut: 

 

Gambar 3.62 Nama instruksi tool pada tampilan  =CSV_Display_Title. 

 

   6.   Sedangkan untuk menggambar objek pada =CSV_Display_Title. Langkahnya    

sebagai berikut: 
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a.   Pada menu tool dibawah ini, Klik symbol set pada menu tool tersebut untuk  

membuat sebuah indikator sebagai berikut: 

 

Gambar 3.63 Tool pada tampilan  =CSV_Display_Title. 

 

 b.  Tekan symbol set pada tool kemudian di drag ke tempat graphics kemudian 

akan muncul seperti dibawah ini, pilih set untuk membuat pilihan lampu 

indikator. 

 

Gambar 3.64 Symbol set properties. 
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c.  Setelah di klik set akan muncul gambar seperti dibawah ini, di menu library dan 

symbol akan banyak pilihan untuk memilih indikator sesuai yang kita inginkan.  

Kalau sudah selesei pemilihan pilih ok. 

 

Gambar 3.65 Select symbol pada symbol set.  

 

d.  Selanjutnya, pilih input pada menu Symbol set Properties untuk memasukkan 

Tag. Pada menu  action pilih Up dan klik Insert Tag untuk memasukkan 

variable Tag yang telah dibuat agar Vijeo Citect dapat connect dengan program 

PLC.  

 

Gambar 3.66 Menu input pada symbol set properties. 

 



89 
 

 

 

e.  Setelah di klik Insert Tag akan muncul seperti dibawah ini, pilih Tag yang 

dibuat sesuai dengan project yang akan dibuat. Sesudah itu Klik ok.  

 

Gambar 3.67 Menu insert tag untuk memasukkan variable tags. 

 

3.8.6   Mengatur Komunikasi Vijeo Citect 

          Pilih Communication pada Citect Project Editor, untuk mengatur komunikasi 

pada project Vijeo Citect. Seperti Gambar 3.68 dibawah ini: 

 

Gambar 3.68 Menu untuk pengaturan communication pada Vijeo Citect. 

 

Untuk mengatur komunikasi pada Vijeo Citect mempunyai 3 tahapan, yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Mengatur Boards. 

     Untuk mengatur boards dilakukan dengan cara klik  Boards pada menu 

communication di Citect Project Editor. Kemudian akan muncul seperti pada Gambar 

3.69. Untuk server name sudah otomatis terisi sesuai I/O server yang telah dibuat 

sebelumnya. Board name pada tugas akhir ini ditulis BOARD1, penulisan board name 

harus konsisten memakai nama yang sama pada pengaturan ports dan I/O devices. Pada 

Boards Type kita pilih COMX. Setelah selesai pilih Add. 
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Gambar 3.69 Pengaturan boards pada communication Vijeo Citect. 

 

2.  Mengatur Ports. 

Untuk port number nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan lokasi usb yang kita 

gunakan pada perangkat PC. Misalnya pada perangkat PC memakai COM 4, maka 

pada pengaturan port memakai port number dengan nilai 4. Port name kita tulis 

PORT4_BOARD1 karena menggunakan port 4 dan board name nya menggunakan 

BOARD1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 3.70.  

 

Gambar 3.70 Pengaturan ports pada communication Vijeo Citect. 

 

3.  Mengatur I/O Devices. 

     Untuk number dan port number pada pengaturan I/O devices, disamakan dengan port 

name dan port number  pada pengaturan ports yaitu PORT4_BOARD1 dan number 4. 

Pada protocol kita pilih OMRON karena menggunakan PLC Omron. Pengaturan I/O 

devices bisa dilihat pada gambar 3.71 seperti dibawah ini. 
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Gambar 3.71 Pengaturan I/O devices pada communication Vijeo Citect. 

 

4. Setelah melakukan pengaturan Communication pada Vijeo Citect kemudian di  

Compile, dengan membuka Citect Project Editor klik File pilih Compile. 

5.  Pilih icon pada menu Bar “Computer Set Up Wizard”. 

Setelah semua communication sudah diatur program di compile, kemudian pilih 

computer set up wizard maka front panel untuk barrier gate bisa digunakan untuk 

running. Dibawah ini ditunjukkan gambar front panel untuk sistem barrier gate pada 

input section dan output section.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.72 Interface sistem SCADA untuk barrier gate pada input section. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.73 Interface sistem SCADA untuk barrier gate pada output section. 
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3.9 Perencanaan Design Simulator Gedung Parkir 

Simulator gedung parkir ini digunakan sebagai sarana penunjang untuk 

simulator sistem parkir yang kami rancang, yang berfungsi sebagai tempat lokasi 

dimana mobil sedang diparkir. Gedung parkir berjumlah 5 lantai, setiap lantainya terdiri 

dari 4 blok yaitu blok A, blok B, blok C dan blok D. Untuk simulator sistem parkir ini 

hanya 20 lokasi yang digunakan sebagai tempat lokasi parkir, mengingat keterbatasan 

I/O PLC yang digunakan.  

Design simulator gedung parkir terdiri dari beberapa part atau bagian yang bisa 

dibongkar pasang dengan sistem knock down. Bagian-bagian komponen untuk simulator 

gedung parkir adalah sebagai berikut: 

1. Base plate 

Base plate ini terbuat dari material galvanis yang berfungsi sebagai tempat dudukan 

untuk tiang penyangga. Pada base plate terdapat empat buah lubang dengan ukuran 

diameter 10 mm ditiap sudutnya, yang berfungsi untuk masuknya tiang-tiang 

penyangga untuk menahan beban dari gedung parkir tersebut. Base plate juga 

berfungsi untuk penempatan PLC, power supply, driver dan terminal. Design untuk 

base plate  ditunjukkan pada Gambar 3.74. 

 

Gambar 3.74 Design base plate untuk gedung parkir. 
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2. Lantai dasar 

Lantai dasar ini digunakan sebagai lokasi lantai 1 untuk blok A dan blok B serta 

digunakan sebagai penempatan barrier gate, sensor dan sebagai lubang pengunci 

untuk gedung parkir. Lantai dasar ini terbuat dari bahan acrylic dan berada diatas 

base plate. Lantai dasar ini juga terdapat 4 buah lubang dengan diameter 10 mm 

yang berada ditiap sudutnya sebagai lubang masuknya tiang panyangga yang 

menghubungkan base plate dengan  lantai dasar.  

 

Gambar 3.75 Lantai dasar untuk simulator gedung parkir. 

 

3. Sambungan lantai dasar 

Bagian ini berfungsi sebagai sambungan untuk lantai dasar agar lantai dasar dapat 

terhubung dengan lantai yang berada diatasnya melalui sebuah tangga. Bagian ini 

terdapat 4 buah lubang dengan diameter 3 mm yang masing-masing berada dikiri dan 

kanan. Lubang tersebut berfungsi sebagai masuknya mur untuk menempelkan antara 

lantai dasar dengan tangga penghubung. Empat lubang itu terdiri dari dua lubang 

sebagai in atau mobil masuk dan out sebagai mobil saat keluar dari lokasi parkir.  
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Gambar 3.76 Design sambungan lantai dasar untuk simulator gedung parkir. 

4. Lantai 

Komponen lantai ini berjumlah 9 dengan bahan yang terbuat dari acrylic. Lantai ini 

digunakan sebagai tempat lokasi mobil saat sedang parkir dilokasi yang kosong. 

Simulator gedung parkir ini terdiri dari 5 lantai, yang tiap lantainya terdapat 2 bagian 

acrylic yang berfungsi sebagai lantai masing-masing berada didepan dan belakang. 

Untuk lantai 1 blok A dan blok B  berada di lantai dasar, oleh karena itu bagian 

acrylic untuk lantai ini berjumlah 9 buah. Pada bagian lantai parkir pada tiap lokasi 

diberi 2 buah limit switch yang berfungsi sebagai timer untuk lama durasi parkir serta 

sebagai indikator apakah mobil berada sesuai dengan lokasi yang tertera pada karcis 

atau tidak.  
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Gambar 3.77 Design lantai pada simulator gedung parkir. 

 

5. Sambungan lantai 

Sambungan lantai ini digunakan sebagai tempat masuknya mur untuk menempelkan 

antara tiap lantai dengan tangga penghubung. Pada sambungan lantai ini terdapat 8 

buah lubang dengan diameter 3 mm sebagai tempat masuknya mur. Delapan lubang 

itu terdiri dari empat lubang untuk naik kelantai berikutnya dan empat lubang untuk 

turun kelantai yang ada dibawah.  

 

Gambar 3.78 Design untuk sambungan lantai pada simulator sistem parkir. 
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6. Tangga 

Tangga ini digunakan sebagai jalan penghubung tiap lantai pada saat mobil naik 

menuju lantai atas atau saat mobil turun menuju lantai yang ada dibawahnya. Tangga 

ini terdapat empat lubang dengan diameter 3 mm sebagai tempat masuknya mur 

untuk menempelkan tangga dengan lantai. 

 

Gambar 3.79 Design tangga penghubung tiap lantai. 

 

7. Tiang 

Tiang ini berjumlah enam buah dan terbuat dari bahan acrylic. Tiang simulator 

gedung parkir ini digunakan sebagai tempat untuk menempelkan kesembilan lantai 

dengan tiang-tiang tersebut. Untuk menghubungkan antara kesembilan lantai dengan 

tiang dilakukan dengan memasaukkan lubang yang ada pada sisi-sisi lantai dengan 

lubang yang ada pada sisi-sisi tiang, sehingga kesembilan bagian lantai dapat 

menempel kebagian sisi-sisi tiang penyangga.  
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Gambar 3.80 Design tiang penyangga untuk simulator gedung parkir. 

 

8. Pengunci 

Pengunci ini digunakan sebagai pengunci keenam tiang yang dimasukkan kelantai 

dasar. Sistem kerja dari pengunci ini adalah keenam tiang yang dimasukkan 

kelubang pada lantai dasar kemudian dimasukkan pengunci pada lubang yang 

terdapat pada keenam tiang tersebut. Pengunci ini berada tepat dibawah lantai dasar 

yang dimasukkan kedalam lubang yang berada dibagian bawah tiang sehingga 

keenam tiang bisa berdiri tegak diatas lantai dasar. 

 

Gambar 3.81 Design pengunci tiang pada simulator gedung parkir. 
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Setelah semua komponen atau part digambar menggunakan solidwork 

selanjutnya gambar tersebut di convert ke software corel draw, karena pemotongan 

bahan acrylic ini menggunakan laser cutting acrylic. Cutting acrylic tersebut hanya bisa 

menggunakan gambar 2D dalam software corel draw. Setelah bagian komponen 

simulator gedung parkir jadi, langkah selanjutnya adalah pemasangan atau assembly 

masing-masing komponen untuk digabungkan agar menjadi bentuk sesuai design 

simulator gedung parkir. Hasil assembly simulator gedung parkir ditunjukkan pada 

Gambar 3.82. 

 

Gambar 3.82 Hasil assembly komponen simulator gedung parkir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


