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INTISARI 

 

Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun sebuah sistem 

Programmable Logic Control (PLC) untuk  aplikasi  sistem pemisahan minyak 

dan air secara otomatis. Secara umum sistem pemisahan minyak dan air ini 

dilakukan berdasarkan perbedaan masa jenis dan seluruh sistem yang ada pada 

alat pemisahan minyak dan air diintegrasikan dengan perangkat kendali PLC. 

Sistem ini terdiri dari 3 (tiga) bagian berdasarkan fungsi dan tujuannya 

masing-masing, yaitu input, pengendali, dan Output. Pada sistem ini 

menggunakan sensor level sebagai parameter kontrol yang terbuat dari lempengan 

PCB yang berfungsi mendeteksi air dengan kondisi level 1, level 2, dan level 3 

yang diletakkan pada tangki. Output dari sistem ini berupa solenoid yang 

digunakan untuk membuka/menutup aliran air secara otomatis. 

Sistem kendali yang digunakan adalah PLC Omron dengan tipe CPM2A 

dengan program ladder diagram yang dirancang dengan aplikasi komputer Cx 

Programmer. Berdasarkan hasil uji penelitian, sistem dapat bekerja sesuai dengan 

deskripsi kerja yang ditetapkan. Diharapkan perancangan simulator PLC ini 

mampu memberikan kemudahan dalam mempelajari sistem otomasi industri 

berbasis PLC. 

 

 

Kata kunci: PLC (Programmable Logic Control), Cx Programmer, Solenoid, 

Rancang Bangun, Pemisahan Minyak dan Air, Massa Jenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this research, manufacture has been design PLC (Programmable Logic 

Control) system with example process of automatic oil and water separator 

application. In general separator oil and water system is considered by the 

difference of density. And all system in separation of oil and water there is 

connected to PLC control.  

 In this system they are divided into three sections according to the 

function and its purposes of each part. Therefore it is divided into input, control 

process and output. In this system use level sensor being parameter control is 

made from PCB  board that has function as water detection sensor with three 

condition level, such as level 1, level 2, level 3 that is placed in the tendon. The 

output equipment from this system is solenoid that is used for opening/closing the 

water flow automatically. 

The PLC that is use is PLC OMRON CPM2A within Ladder Diagram 

program there is design with Cx-Programmer application. According to the result 

of the research, system can be operate according to the description system. In 

hope this manufacture PLC simulator wiling to ease in learning automatic 

industry based PLC.  

 

 

Keyword : PLC (Programmable Logic Control), Cx-Programmer, Solenoid, 

Manufactured, Separator Oil and Water, Density. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi industri saat ini dalam sistem kontrol otomatis 

semakin meningkat dan terus berkembang. Pada sistem kontrol industri dimana 

peranan manusia masih sangat dominan kini pengaturan panel dan saklar-saklar 

yang relevan telah digantikan oleh sistem kontrol otomatis, Proses otomatisasi 

mesin dikenal dengan istilah sistem kontrol atau ada juga yang menyebut sistem 

pengendalian. 

Penggunaan sistem kendali otomatis tersebut jelas mengacu pada faktor-

faktor yang mempengaruhi efisiensi dan optimal produktifitas industri itu sendiri. 

Misalnya pengendalian otomatis adalah tugas suatu alat yang menggunakan valve 

untuk membuka dan menutup tidak lagi dikerjakan oleh operator, tetapi atas 

perintah kontroller. 

Kemajuan sistem kontrol dan otomasi tersebut telah merambah pada  

pabrik-pabrik dan perusahaan di Indonesia. Salah satu sistem kontrol yang sangat 

luas penggunaanya ialah PLC (Programmable Logic Control). Sebelumnya 

penelitian terkait dengan PLC telah dikembangkan dengan konsep real 

otomatisasi. Seperti sistem instrumentasi pemisahan minyak dan air pada fasilitas 

air terproduksi di perusahaan PT.Pertamina EP Region Jawa Field Cepu yaitu 

tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis.  

Berdasarkan beberapa masalah tersebut maka dikembangkan sistem 

pemisahan minyak dan air secara otomatis dengan aktuator Solenoid yang 

dikendalikan menggunakan PLC. Sistem ini terdiri dari 3 (tiga) bagian 

berdasarkan fungsi dan tujuannya masing-masing. Dimana dibagi menjadi input, 

pengendali, dan Output. Adapun 3 bagian inti yaitu sensor air, PLC, dan sistem 

valve. Sensor air berfungsi sebagai parameter kontrol untuk mendeteksi air pada 

tangki. Sistem valve berfungsi untuk membuka dan menutup saluran keluaran air 

dan minyak. Sistem PLC berfungsi untuk membaca status sensor dan mengatur 

buka tutup valve air dan minyak. 



Adapun perangkat modul-modul real plant yang dikembangkan dirancang 

untuk meningkatkan kemampuan aplikasi logika dasar dalam proses otomasi 

industri dengan menggunakan kendali PLC. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada tugas akhir ini akan ditekankan 

pada: 

1. Proses memisahkan air dan minyak berdasarkan massa jenisnya. 

2. Mendeteksi ketinggian air menggunakan sensor elektroda. 

3. Mengontrol Solenoid sebagai keluaran air dan minyak yang dikendalikan 

PLC (Programmable Logic Control).  

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi pada proses pengendalian 

Solenoid secara otomatis menggunakan kendali PLC dalam setiap proses 

pemisahan minyak dan air. Proses pemisahan ini hanya pada tangki yang 

didalamnya terdapat air dan minyak dalam jumlah besar sehingga air terdeteksi 

oleh sensor elektroda.  

 

1.4 Tujuan  

Merancang dan merealisasikan sistem pemisahan minyak dan air secara 

otomatis dengan aktuator solenoid yang dikendalikan PLC (Programmable Logic 

Control). 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini dapat diaplikasikan ke industri bidang 

perminyakan untuk pemisahan minyak dan air. Selain itu juga untuk 

mengaplikasikan sistem kontrol atau pengendali PLC pada suatu proses atau 

sistem. 
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