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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah penyusun melakukan telaah terhadap beberapa referensi yang ada, 

ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang penulis 

lakukan. Tugas Akhir Rancang Bangun Alat Pemantau Pengaturan Arah 

Putaran Motor DC berdasarkan RTC (Real Time Clock) menggunakan HMI 

berbasis PLC Schneider pada Mesin Penetas Telur membahas tentang sistem 

pengaturan putaran arah pada motor DC dengan menggunakan RTC (Real 

Time Clock) sebagai acuan waktu untuk pergerakan motor DC dan 

menjaga/menyimpan data waktu tersebut secara real time, Driver Motor L298 

berfungsi untuk mengatur putaran Motor DC agar dapat di ubah arah dan 

kecepatan dari Motor DC tersebut. 

 Laporan  tugas akhir ini menggunakan beberapa referensi sebagai bahan 

acuan dalam penyusunannya. Sebelum laporan tugas akhir ini dibuat, sudah 

banyak makalah yang mengangkat tema tentang pengaturan arah putaran motor 

DC. Beberapa tugas akhir yang menjadi referensi penulis adalah tugas akhir 

yang berjudul “Alat Penetasan Telur Itik dengan Kontrol Suhu menggunakan 

Mikrokontroler AT89S51 dan Pembalikan Telur Otomatis. (Fatur Rohman, 

2009). Tugas akhir ini berisi tentang sistem pengaturan suhu dan pembalikan 

telur otomatis. Dalam tugas akhir ini menggunakan Mikrokontroler AT89S51 

sebagai tempat pemprosesan semua Input/ Output terjadi, sensor suhu IC LM35 

sebagai sistem pengaturan suhu, Analog to Digital  Converter (ADC) yang 

berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan 
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menggunakan  Liquid Crystal  Display (LCD M1632) digunakan untuk 

tampilan dalam laporan akhir . 

 Djoko Tri Hastono (2009) skripsi tentang “Sistem Pengendali dan 

Pengukur Suhu pada Mesin Penetas Telur berbasis Mikrokontroler AT89S51”. 

Skripsi ini berisi tentang  sistem pengaturan suhu menggunakan ICLM35DZ 

sebagai pendeteksi perubahan suhu, Analog  to Digital Converter (ADC) 

adalah sebuah piranti yang dirancang untuk mengubah sinyal-sinyal analog 

menjadi bentuk sinyal digital, dengan menggunakan LCD M1632 sebagai 

tampilan dan menggunakan Mikrokontroler AT89S51 sebagai tempat 

pemprosesan semua Input/ Output terjadi. 

Kemudian referensi yang ketiga adalah skripsi yang berjudul “Rancang 

Bangun Pengendali Dan Monitoring Motor DC Menggunakan Komputer 

Berbasis Mikrokontroller”. (Joko Utomo, 2016). Skripsi ini berisi tentang 

pengendalian motor DC menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno, 

kemudian menggunakan software LabVIEW sebagai Monitoring. Dalam 

skripsi ini untuk mendapatkan kecepatan putaran yang diharapkan digunakan 

sistem kontrol dengan pengendali Proportional Integral Derivative controller 

(PID. Pengendali PID diterapkan pada sistem Arduino pada mikrokontrolnya. 

Referensi yang ke empat yaitu skripsi dengan judul “Rancang Bangun 

Mesin Otomatis Penetas Telur berbasis Nodemcu Dan Android”. (Agus 

Rakhmadi Mido, 2018). Dalam skripsi  ini NodeMcu sebagai mikrokontroler 

akan mengatur udara dalam inkubator melalui pemanas udara dan 

menyesuaikan data sensor DHT11. Nodemcu juga dilengkapi modul wifi 
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ESP8266 yang akan mengirimkan data suhu dan kelembapan ke channel pada 

server thingspeak.com melalui jaringan internet modem wifi secara terus 

menerus. Sistem mesin otomatis penetas telur dipantau menggunakan aplikasi 

mobile berbasis android secara realtime. Pada sistem monitoring dapat dilihat 

data suhu, kelembapan, komponen yang sedang berlangsung, dan 

menghidupkan led untuk melihat kondisi telur didalam inkubator. 

Referensi yang terakhir adalah “Rancang Bangun Alat Penetas Telur 

Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATMega8535”. (Rahmat Hidayat Rahim, 

2015). Sistem utama pada mesin penetas telur otomatis ini diatur oleh 

mikrokontroler. Input mikrokontroler ini diperoleh dari sensor SHT11 untuk 

mendapatkan nilai suhu dan yang tepat dalam penetasan telur. Nilai  suhu dan 

kelembaban pada inkubator yang dipantau oleh sensor SHT11 akan 

ditampilkan ke display LCD (Liquid Crystal Display). Jika suhu pada inkubator  

terlalu  panas,  lampu  pemanas sebagian akan redup yang akan dikontrol oleh 

dimmer. 

Beberapa referensi di atas memiliki persamaan dengan perancangan yang 

penyusun lakukan, yaitu merupakan alat mesin penetas telur otomatis. Maka 

penyusun dalam penulisan tugas akhir ini membahas mengenai pembuatan alat 

pemantau arah putaran Motor DC berbasis PLC Schneider  menggunakan HMI 

dan RTC. Alat ini menggunakan PLC Schneider sebagai pengendali utama agar 

pembuatan programnya lebih mudah di bandingkan program pada 

mikrokontroler. Sedangkan dalam sistem pengaturan arah putaran motor DC 

menggunakan prinsip kerja dari driver motor untuk menggubah forward dan 
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reverse pada motor DC, kemudian menggunakan RTC sebagai acuan waktu 

untuk pergerakan motor DC serta menggunakan sistem Human Machine 

Interface sebagai pemantau pengontrolan motor DC. 

 Pembuatan karya implementasi teknologi ini benar-benar dilakukan oleh 

penyusun dan bukan merupakan hasil jiplakan maupun bukan hasil karya dari 

orang lain. Dan sepanjang pengetahuan penyusun terdapat karya sejenis yaitu 

berkaitan dengan perencanaan tentang pengaturan arah putaran motor DC 

dengan menggunakan PLC dan pemantauan dengan menggunakan HMI. Karya 

atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain tersebut 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Motor DC 

Motor listrik DC (arus searah) merupakan salah satu dari motor DC. 

Mesin arus searah dapat berupa generator DC atau motor DC. Untuk 

membedakan sebagai generator atau motor dari mesin difungsikan sebagai apa. 

Generator DC alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC. 

Motor DC alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik  

putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya 

generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC.  Pada motor DC kumparan 

medan disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar 

disebut rotor (bagian yang berputar). Jika tejadi putaran pada kumparan  

jangkar dalam pada medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang 
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berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan 

bolak-balik. 

 

Gambar 2.1 Motor DC 

Sumber : Fauziah (2013) 

 

Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat 

berputar sebagai berikut.   

• Kutub medan Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: 

kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar 

melintasi ruang terbuka diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. 

Untuk motor yang lebih besar atau lebih komplek terdapat satu atau 

lebih elektromagnet.   

• Current Elektromagnet atau Dinamo Dinamo yang berbentuk 

silinder, dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakan beban. 

Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan 

magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan 

selatan magnet berganti lokasi.  
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• Commutator Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. 

Kegunaannya adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber 

daya.   

Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang 

tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan 

dengan mengatur:  

• Tegangan dinamo, meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan 

kecepatan 

• Arus medan, menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. 

 

2.2.1.1. Prinsip Kerja 

Pada prinsipnya motor listrik DC menggunakan fenomena 

elektromagnet untuk bergerak, ketika arus listrik diberikan ke kumparan, 

permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke 

magnet yang berkutub selatan dan kumparan yang bersifat selatan akan 

bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan 

bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan 

bertemu dengan kutub utara magnet maka akan terjadi saling tarik menarik 

yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. 



13 
 

 

Gambar 2.2 Prinsip Kerja Motor DC 

Sumber : Fauziah (2013) 

Untuk menggerakannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan 

berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan 

demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan 

kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan 

kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadap dengan kutub 

selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub 

utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak menolak 

sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan 

dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara 

magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan 

kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini 

akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. 

 

 

 



14 
 

2.2.1.2 Motor Power Window 

Motor listrik menggunakan energi listrik dan energi magnet untuk 

menghasilkan energi mekanis. Operasi motor tergantung pada interaksi dua 

medan magnet. Secara sederhana dikatakan bahwa motor listrik bekerja 

dengan prinsip bahwa dua medan magnet dapat dibuat berinteraksi untuk 

menghasilkan gerakan. Tujuan motor adalah untuk menghasilkan gaya yang 

menggerakkan (torsi). 

 

  Gambar 2.3 Motor Power Window 

Sumber : Sumarti (2014) 

Jenis motor yang digunakan pada sistem power window adalah 

motor DC. Salah satu keistimewaan motor DC ini adalah kecepatannya 

dapat dikontrol dengan mudah. Sifat dari motor DC bila tenaga mekanik 

yang diperlukan cukup kecil maka motor DC yang digunakan cukup kecil 

pula. Motor DC untuk tenaga kecil pada umumnya menggunakan magnet 

permanen sedangkan motor listrik arus searah yang dapat menghasilkan 

tenaga mekanik besar menggunakan magnet listrik. 

Motor ini bergerak kedepan dan kebelakang sesuai dengan pengoperasian 
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switch. Arah putaran motor DC magnet permanen ditentukan oleh arah arus 

yang mengalir pada kumparan jangkar. Pembalikan ujung-ujung jangkar 

tidak membalik arah putaran. Kecepatan motor magnet permanen 

berbanding langsung dengan harga tegangan yang diberikan pada kumparan 

jangkar. Semakin besar tegangan jangkar, semakin tinggi kecepatan motor. 

Motor DC memiliki beberapa bagian yaitu: 

1. Stator motor DC 

Stator merupakan bagian dari motor yang permanen atau tidak 

berputar. Bagian ini menghasilkan medan magnet, baik yang 

dihasilkan dari koil (elektromagnetik), maupun dari magnet. 

2. Rotor atau Jangkar motor DC 

Fungsi dari rotor atau jangkar yaitu untuk merubah energi listrik 

menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Rotor terdiri dari 

poros baja dimana tumpukan keping-keping inti yang berbentuk 

silinder dijepit. Pada inti terdapat alur-alur dimana lilitan rotor 

diletakkan. 

3. Komutator 

Konstruksi dari komutator terdiri dari lamel-lamel, antar lamel 

dengan lamel lainnya diisolasi dengan mica. 

4. Sikat (Brush) 

Fungsi dari sikat-sikat adalah untuk jembatan bagi aliran arus dari 

lilitan jangkar beban, aliran arus tersebut akan mengalir dari sumber 

dan diterima oleh kontaktor. 
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2.2.2 Driver Motor 

VNH2SP30-E adalah driver motor jembatan lengkap yang ditujukan 

untuk berbagai aplikasi otomotif. Perangkat ini menggabungkan driver sisi 

ganda monolitik tinggi dan dua switch sisi rendah. Switch driver sisi tinggi 

dirancang menggunakan STMicroelectronics yang dikenal dan terbukti milik 

VIPower ™ M0 teknologi yang memungkinkan integrasi yang efisien pada 

mati yang sama dari MOSFET daya sejati dengan sirkuit sinyal / 

perlindungan cerdas. 

Saklar sisi yang rendah adalah MOSFET vertikal yang diproduksi 

menggunakan proses EHD (STripFET ™) STMicroelectronics. Ketiga die 

tersebut dirangkai dalam paket MultiPowerSO-30 pada leadframe yang 

terisolasi secara elektrik. Paket ini, yang dirancang khusus untuk lingkungan 

otomotif yang keras, menawarkan peningkatan kinerja termal berkat bantalan 

die yang terbuka.  

Selain itu, desain mekanik sepenuhnya simetris memungkinkan 

manufaktur yang unggul di tingkat dewan. Sinyal input INA dan INB dapat 

langsung berinteraksi dengan mikrokontroler untuk memilih arah motor dan 

kondisi rem. DIAGA / ENA atau DIAGB / ENB, ketika terhubung ke resistor 

pull-up eksternal, aktifkan satu kaki jembatan. Mereka juga memberikan 

sinyal diagnostik digital umpan balik. Kondisi operasi normal dijelaskan 

dalam tabel kebenaran.  
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Arus motor dapat dipantau dengan pin CS dengan memberikan arus 

yang sebanding dengan nilainya. Kecepatan motor dapat dikontrol dalam 

semua kondisi yang mungkin oleh PWM hingga 20 kHz. Dalam semua kasus, 

keadaan tingkat rendah pada pin PWM akan mematikan kedua switch LSA 

dan LSB. Ketika PWM naik ke tingkat tinggi, LSA atau LSB hidupkan 

kembali tergantung pada keadaan pin input. 

 

Gambar 2.4 Driver Motor VNH2SP30 

    Sumber : STMicroelectronics (2018) 

2.2.2.1 Spesifikasi 

• Peringkat Saat Ini Maksimum: 30 A 

• Arus Praktis yang Berkelanjutan: 14 A 

• Voltage Max: 16V 

• Frekuensi PWM Maksimum: 20 kHz 

• Shutdown Termal 
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• Down_voltage dan Over_voltage shutdown 

• Penginderaan saat ini tersedia untuk pin analog Arduino 

• Berat: 25g 

• Ukuran: 53 x 22mm 

• Out A, Out B: Daya Motor 

• PWR (+/-): Tegangan Power Supply 

• PWM: Pulse Width Signal (kontrol kecepatan motor) 

• INA, INB: Arah rotasi dan kontrol rem 

• CS: Sensor Arus (opsional) 

• EN: Status keluaran switch (Pin Analog - Opsional) 

2.2.3 Arduino ATMega 2560 

 

Gambar 2.5 Skematik Arduino ATMega 2560 

Sumber : Revando Situngkir (2017) 
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Arduino Mega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroller yang 

berbasis Arduino dengan menggunakan chip ATmega2560. Board ini memiliki 

pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin 

diantaranya adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port 

hardware). Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, 

sebuah port USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol reset. Board ini 

sudah sangat lengkap, sudah memiliki segala sesuatu yang dibuthkan untuk 

sebuah mikrokontroller. Dengan penggunaan yang cukup sederhana, anda 

tinggal menghubungkan power dari USB ke PC anda atau melalui adaptor 

AC/DC ke jack DC.  

➢ Pemograman  

Pemrograman board Arduino Mega 2560 dilakukan dengan 

menggunakan Arduino Software (IDE) yang bisa anda dapatkan 

gratis disini. Chip ATmega2560 yang terdapat pada Arduino Mega 2560 telah 

diisi program awal yang sering disebut bootloader. Bootloader tersebut yang 

bertugas untuk memudahkan anda melakukan pemrograman lebih sederhana 

menggunakan Arduino Software, tanpa harus menggunakan tambahan 

hardware lain. Cukup hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC atau 

Mac/Linux anda, jalankan software Arduino Software (IDE), dan anda sudah 

bisa mulai memrogram chip ATmega2560. Lebih mudah lagi, di dalam 

Arduino Software sudah diberikan banyak contoh program yang memanjakan 

anda dalam belajar mikrokontroller. Arduino Mega 2560 Rev 3 telah 

dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang telah diprogram sebagai konverter 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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USB to Serial. Firmware ATmega16U2 di load oleh DFU bootloader, dan 

untuk merubahnya anda dapat menggunakan software Atmel Flip 

(Windows) atau DFU programmer (Mac OSX dan Linux), atau menggunakan 

header ISP dengan menggunakan hardware external programmer. 

➢ Power Supply 

Board Arduino Mega 2560 dapat ditenagai dengan power yang 

diperoleh dari koneksi kabel USB, atau via power supply eksternal. Pilihan 

power yang digunakan akan dilakukan secara otomatis. External power supply 

dapat diperoleh dari adaptor AC-DC atau bahkan baterai, melalui jack DC yang 

tersedia, atau menghubungkan langsung GND dan pin Vin yang ada di board. 

Board dapat beroperasi dengan power dari external power supply yang 

memiliki tegangan antara 6V hingga 20V. Namun ada beberapa hal yang harus 

anda perhatikan dalam rentang tegangan ini. Jika diberi tegangan kurang dari 

7V, pin 5V tidak akan memberikan nilai murni 5V, yang mungkin akan 

membuat rangkaian bekerja dengan tidak sempurna. Jika diberi tegangan lebih 

dari 12V, regulator tegangan bisa over heat yang pada akhirnya bisa merusak 

pcb. Dengan demikian, tegangan yang di rekomendasikan adalah 7V hingga 

12V 

Beberapa pin power pada Arduino Mega : 

• GND. Ini adalah ground atau negatif. 

http://www.atmel.com/products/microcontrollers/default.aspx
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/default.aspx
http://dfu-programmer.github.io/
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• Vin. Ini adalah pin yang digunakan jika anda ingin memberikan power 

langsung ke board Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V 

- 12V 

• Pin 5V. Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 

5V yang telah melalui regulator 

• 3V3. Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 

3.3V yang telah melalui regulator 

• IOREF. Ini adalah pin yang menyediakan referensi tegangan 

mikrokontroller. Biasanya digunakan pada board shield untuk 

memperoleh tegangan yang sesuai, apakah 5V atau 3.3V. 

 

Gambar 2.6 Arduino ATMega 2560 

Sumber : Datasheet Arduino ATMega 2560 

➢ Memori 

Chip ATmega2560 pada Arduino Mega 2560 Revisi 3 memiliki 

memori 256 KB, dengan 8 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk 
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bootloader. Jumlah SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB, yang dapat di baca-

tulis dengan menggunakan EEPROM library saat melakukan pemrograman. 

➢ Input dan Output (I/O) 

Arduino Mega 2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua 

papan pengembangan Arduino.  Mega 2560 memiliki 54 buah digital pin 

yang dapat digunakan sebagai input atau output, dengan menggunakan 

fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digital(Read). Pin-pin tersebut bekerja 

pada tegangan 5V, dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus 

sebesar 20mA, dan memiliki tahanan pull-up sekitar 20-50k ohm (secara 

default dalam posisi disconnect). Nilai maximum adalah 40mA, yang sebisa 

mungkin dihindari untuk menghindari kerusakan chip mikrokontroller 

Beberapa pin memiliki fungsi khusus : 

• Serial, memiliki 4 serial yang masing-masing terdiri dari 2 pin. Serial 0 

: pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Serial 1 : pin 19 (RX) dan pin 18 (TX). 

Serial 2 : pin 17 (RX) dan pin 16 (TX). Serial 3 : pin 15 (RX) dan pin 14 

(TX). RX digunakan untuk menerima dan TX untuk transmit data serial 

TTL. Pin 0 dan pin 1 adalah pin yang digunakan oleh chip USB-to-TTL 

ATmega16U2   

• External Interrups, yaitu pin 2 (untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), 

pin 18 (interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3),  dan pin 21 

(interrupt 2). Dengan demikian Arduino Mega 2560 memiliki jumlah 
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interrupt yang cukup melimpah : 6 buah. Gunakan fungsi attach Interrupt  

untuk mengatur interrupt tersebut. 

• PWM: Pin 2 hingga 13 dan 44 hingga 46, yang menyediakan output 

PWM 8-bit dengan menggunakan fungsi analogWrite. 

• SPI : Pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), dan 53 (SS) mendukung 

komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library 

• LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung built-in led yang dikendalikan oleh 

digital pin no 13. Set HIGH untuk menyalakan led, LOW untuk 

memadamkan nya. 

• TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang mendukung komunikasi 

TWI dengan menggunakan Wire Library 

Arduino Mega 2560 memiliki 16 buah input analog. Masing-masing pin 

analog tersebut memiliki resolusi 10 bits (jadi bisa memiliki 1024 nilai). 

Secara default, pin-pin tersebut diukur dari ground ke 5V, namun bisa juga 

menggunakan pin AREF dengan menggunakan fungsi analog Reference. 

Beberapa in lainnya pada board ini adalah : 

• AREF sebagai referensi tegangan untuk input analog. 

• Reset sebagai penghubung ke LOW untuk melakukan reset terhadap 

mikrokontroller. Sama dengan penggunaan tombol reset yang tersedia. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino ATMega 2560 

Sumber : Revando Situngkir (2017) 

Chip mikrokontroller Atmega2560 

Tegangan operasi 5V 

Tegangan input (yang direkomendasikan, 

via jack DC) 
7V - 12V 

Tegangan input (limit, via jack DC) 6V - 20V 

Digital I/O pin 
54 buah, 14 diantaranya 

menyediakan PWM 

Analog Input pin 16 buah 

Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 

256 KB, 8 KB telah 

digunakan untuk 

bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock speed 16 Mhz 

Dimensi 68.6 mm x 53.4 mm 

Berat 25  

 

2.2.4 Power Supply 

Power Supply  adalah sebuah perangkat atau sistem yang memasok 

listrik atau energi ke output yang dihubungkan pada beban atau kelompok 

beban. Perangkat elektronika mestinya dicatu oleh power supply DC (Direct 

Current) yang stabil agar dapat bekerja dengan baik. Baterai adalah sumber 

power supply DC yang paling baik. Namun untuk aplikasi yang 

membutuhkan daya lebih besar, daya dari baterai tidak mencukupi. Sumber 
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daya yang besar adalah sumber arus bolak-balik AC (Alternating Current) 

dari PLN.. Secara prinsip  rangkaian power supply adalah menurunkan 

tegangan AC , menyearahkan tegangan AC sehingga menjadi DC 

,menstabilkan tegangan  DC, yang terdiri atas transformator, dioda dan 

kapasitor/condensator. Tranformator  biasanya  berbentuk  kotak  dan 

terdapat lilitan-lilitan kawat email didalamnya. Tugas dari komponen ini 

adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC sesuai kebutuhan. 

Pada dasarnya power supply termasuk dari bagian power conversion. Power 

conversion terdiri dari tiga macam :  

a. AC/DC power supply  

b. DC/DC converter  

c. DC/AC inverter  

Power supply diharapkan dapat melakukan fungsi berikut ini :  

✓ Rectification : konversi input listrik AC menjadi DC  

✓ Voltage Transformation : memberikan keluaran tegangan / voltage 

DC yang sesuai dengan yang dibutuhkan  

✓ Filtering : menghasilkan arus listrik DC yang lebih "bersih", bebas 

dari ripple ataupun noise listrik yang lain . 

✓ Regulation  :  mengendalikan  tegangan  keluaran  agar  tetap  

terjaga,  tergantung  pada tingkatan  yang  diinginkan,  beban  daya,  

dan  perubahan  kenaikan  temperatur  kerja  juga toleransi 

perubahan tegangan daya input  



26 
 

✓ Isolation : memisahkan secara elektrik output yang dihasilkan dari 

sumber input  

✓ Protection : mencegah lonjakan tegangan listrik (jika  terjadi), 

sehingga tidak terjadi pada output, biasanya dengan tersedianya 

sekering untuk auto shutdown jika hal terjadi.  

Idealnya,  sebuah  power  supply  dapat  menghasilkan  output  yang  bersih,  

dengan tegangan  output  yang  konstan  terjaga  dengan  tingkat  toleransi  

dari  tegangan  input, beban  daya,  juga  suhu  kerja,  dengan  tingkat  konversi  

efisiensi  100%.   

2.2.4.1 Prinsip kerja  

Untuk  konversi  listrik  AC  (Alternating current/arusbolak-balik) 

ke  DC (Direct Curent/arussearah),  ada  dua  metode  yang  mungkin  

digunakan.  Pertama dengan  linear  power  supply.  Ini  adalah  rangkaian  

AC  ke  DC  yang  sangat  sederhana. Setelah  Listrik  AC  dari  line  input  

step-down  oleh  transformator,  kemudian  dijadikan  DC secara  sederhana  

dengan  rangkaian  empat  diode  penyearah.  Komponen  tambahan  lain 

adalah  kapasitor  untuk  meratakan  tegangan.  Tambahan  komponen  yang  

mungkin disertakan  adalah  linear  regulation,  yang  bertugas  menjaga  

tegangan  sesuai  yang diinginkan, meski daya output yang dibutuhkan 

bertambah. Linear  supply  dapat  anda  temukan  pada  DC  power  adaptor  

sederhana.   
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Gambar 2.7 Rangkaian Adaptor Sederhana   

Sumber : Revando Situngkir (2017) 

Tegangan  jala-jala  220  volt  dari  listrik  PLN  diturunkan  oleh  trafo  atau  

transformator penurun tegangan yang menerapkan perbandingan lilitan. 

Dimana perbandingan lilitan dari suatu transformator  akan  mempengaruhi  

perbandingan  tegangan  yang  dihasilkan.  Atau dapat dilihat dari persamaan 

berikut : 

n = Np = Vp = Is 

      Ns       Vs   Ip 

Keterangan 

Np  : Banyaknya lilitan kumparan sisi primer 

Ns  : Banyaknya lilitan kumparan sisi sekunder 

Vp  : Tegangan sisi primer 

Vs  : Tegangan sisi sekunder 

Ip  : Arus sisi primer 

  Is  : Arus sisi sekunder 

Tegangan  yang dihasilkan  oleh  trafo  masih  berbentuk  gelombang  AC  

dan  harus  disearahkan  dengan menggunakan  penyearah.  Rangkaian  
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penyearah  yang  digunakan  memanfaatkan  4  buah  dioda yang telah 

dirancang untuk bisa meloloskan kedua siklus gelombang AC menjadi satu 

arah saja. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rangkaian penyearah 4 buah dioda 

Sumber : Revando Situngkir (2017) 

 

Gambar 2.9 Outputan penyearah gelombang penuh 

Sumber : Revando Situngkir (2018) 

2.2.5 Programmable Logic Controllers (PLC) 

Programmable Logic Controllers (PLC) adalah komputer elektronik 

yang mudah digunakan (user friendly) yang memiliki fungsi kendali untuk 

berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Definisi 
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Programmable Logic Controller menurut Capiel (1982) [4]  adalah sistem 

elektronik yang beroperasi secara dijital dan didisain untuk pemakaian di 

lingkungan industri, dimana sistem ini menggunakan memori yang dapat 

diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang 

mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, 

perwaktuan, pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau 

proses melalui modul-modul I/O digital maupun analog  

Berdasarkan namanya konsep PLC adalah sebagai berikut : 

1. Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk 

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-

ubah fungsi atau kegunaannya. 

2. Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara 

aritmatik dan logic, yakni melakukan operasi membandingkan, 

menjumlahkan, mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, AND, 

OR, dan lain sebagainya. 

3. Controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan 

mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay 

sequensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat 

ini juga dapat dikendalikan, dan dioperasikan oleh orang yang tidak 

memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara 

khusus. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah 

dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat 
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dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang 

digunakan sudah dimasukkan.Alat ini bekerja berdasarkan input-

input yang ada dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu 

tertentu yang kemudian akan meng-ON atau meng-OFF kan output-

output. 1 menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi 

sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC 

juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki 

output banyak. 

Secara umum fungsi PLC adalah sebagai berikut: 

• Sekuensial Control. PLC memproses input sinyal biner menjadi 

output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara 

berurutan (sekuensial), disini PLC menjaga agar semua step atau 

langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang 

tepat. 

• Monitoring Plant. PLC secara terus menerus memonitor status suatu 

sistem (misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian) dan 

mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses 

yang dikontrol (misalnya nilai sudah melebihi batas) atau 

menampilkan pesan tersebut pada operator.  

2.2.5.1. Prinsip Kerja 

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses 

yang dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap 
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sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam 

memori lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan peralatan.  

PLC memiliki dua bagian dasar, yaitu: Input/Output interface system dan 

Central Processing unit. 

 

Gambar 2.10 Blok diagram PLC 

Sumber : Abenk (2014) 

• Input 

Input yang akan masuk ke dalam CPU berupa signal dari sensor atau 

tranducer. Signal sensor ini terdapat dua jenis, yaitu: discrete signal dan 

analog signal. Discrete signal berupa saklar biner dimana hanya sebuah ON 

atau OFF signal ( 1 atau 0, Benar atau salah), Contohnya: push button, limit 

switch dan level sensor. Sedangkan analog signal menggunakan prinsip 

rentang suatu nilai antara nol hingga skala penuh. Contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari adalah ketika Anda sedang memutar volume speaker 

atau radio Anda. Rentang nilai dari sensor ini akan diinterpretasikan sebagai 

nilai-nilai integer oleh CPU PLC. CPU PLC pada saat ini sering 

menggunakan 16 bit processor sehingga nilai integer nya memiliki rentang “-

32768 hingga 32767”. Contoh dari analog signal ini adalah sensor tekanan, 

http://www.insinyoer.com/adc-analog-digital-converter-mikrokontroler/
http://www.insinyoer.com/wp-content/uploads/2014/12/prinsip-kerja-PLCprogrammable-logic-controller.jpg
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sensor temperature dan sensor aliran. Analog signal dapat berupa tegangan 

atau arus listrik dan nilai ini akan diproposionalkan dengan nilai integer 

CPU,  contohnya: sebuah analog 0-5 V atau 4–20 mA akan di-konversikan 

menjadi nilai integer 0 – 32767. 

• Central Processing Unit (CPU) 

Semua aktivitas atau pemprosesan data yang diambil dari sensor (data 

input) terjadi pada Central Processing Unit (CPU). CPU ini memiliki tiga 

bagian utama, yaitu: Processor, Memory System dan System Power Supply. 

 

Gambar 2.11 Blok diagram CPU 

Sumber : Abenk (2014) 

Processor akan memproses signal input secara aritmatik dan logic, 

yaitu: melakukan operasi logika, sequential, timer, counter dan mengolah 

fungsi-fungsi yang diinginkan berdasarkan program yang telah ditentukan. 

Selain itu, processor juga mengolah program yang ada di dalam memori, serta 

mengatur komunikasi antara input-output, memori dengan processor itu 

sendiri. 

http://www.insinyoer.com/timercounter-1-16-bit-pada-avr/
http://www.insinyoer.com/wp-content/uploads/2014/12/prinsip-kerja-PLCprogrammable-logic-controller-2.jpg
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• Output 

Hasil pemrosesan data yang diolah pada CPU akan berupa signal 

keluaran digital yang dikirim ke modul output untuk menjalankan actuator. 

Actuator ini dapat berupa motor listrik, solenoid, heater, led display, 

injector, pompa dan lain-lain. Actuator ini akan berfungsi sesuai instruksi 

dari CPU, jika pada CPU telah di-program timer ON dari lampu selama dua 

detik maka lampu pada aktuator akan menyala selama dua detik dan 

kemudian setelah dua detik lampu akan OFF. 

2.2.5.2 PLC Schneider 

Ada berbagai macam tipe-tipe PLC Schneider yang dipakai di suatu 

industri salah satunya yaitu PLC Modicon M221. PLC modicon M221 

merupakan produk PLC Schneider electric yang terbaru diluncurkan. 

 

Gambar 2.12  PLC Modicon M221 

Sumber : Schneider Electric (2018) 
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Main Specification : 

Range of product                                          : Modicon M221 

Product or component type                          : Logic controller 

[Us] rated supply voltage                            : 100-240 V AC 

Discrete input number                                 : 9 discrete input conforming to 

IEC    61131-2 Type 1 including 4 fast input 

Analogue input number                               :2 at input range  : 0-10 V 

Discrete output type                                    : Relay normally open 

Discrete output number                               : 7 relay 

Discrete output voltage                                : 5-250V AC ; 5-125 V DC 

Discrete output current                                : 2 A 

Pemrograman PLC dilakukan dengan komputer alam sistem operasi 

windows, sehingga mudah dalam menggunakannya. PLC memiliki memiliki 

perangkat lunak sendiri untuk memrogramnya, yakni So Machine Basic. 

Software ini memiliki keunggulan, yaitu : 

- Mudah dalam pemrograman 

- Comissioning mudah ( Pemrograman melalui USB/Ethernet,fungsi 

upload,menyimpan adat mengembalikan data ) 

- Fleksibilitas dan Skalabilitas. 
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Gambar 2.13 Software SoMachine Basic 

Sumber : : Schneider Electric (2018) 

PLC juga menyajikan beberapa bentuk bahasa dan cara untuk 

memprogram suatu PLC, diantaranya: 

a. Bahasa Ladder atau bahasa grafis 

 Bahasa jenis ini merupakan penggambaran diagram relay kedalam 

program,sehingga bahasa ladder ini sangat cocok untuk proses sistem 

kombinasional yang menyajikan elemen dasarnya, yakni kontaktor dan 

koil. Kalkulasi numeris dapat diprogramkan menggunakan bahasa jenis 

ini dengan menuliskannya didalam blok operasi yang telah disediakan 

oleh perangkat lunak. 

b. Bahasa boolean atau bahasa list instruksi 

 Bahasa jenis ini dapat dikatakan sebagai sebuah bahasa mesin untuk 

menuliskan operasi-operasi proses numeris atau logis. 
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c. Bahasa teks terstruktur 

 Bahasa jenis ini memungkinkan pembuatan berbagai algoritma kendali 

pada PLC. Bahasa teks terstruktur merupakan sebuah tipe bahasa 

pemrosesan data yang menggunakan penulisan terstruktur dari proses 

logis dan numeris. 

d. Bahasa grafcet 

Bahasa ini digunakan untuk mempresentasikan operasi dari sebuah 

sistem kontrol sekuensial didalam cara grafis dan terstruktur.[11] 

 

Gambar 2.14 Blok Diagram Pemprosesan PLC Schneider 

Sumber :  Schneider Electric (2018) 

2.2.6 Human Machine Interface (HMI) 

HMI (Human Machine Interface) adalah perangkat lunak antarmuka 

berbasis komputer berupa tampilan penghubung antara manusia dengan 

mesin atau peralatan yang dikendalikan. HMI dapat membuat visualisasi dari 
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teknologi atau sistem secara nyata, visualisasi tersebut dilengkapi dengan data 

– data yang nyata dan sesuai dengan keadaan di lapangan.  Selanjutnya 

visulisasi tersebut ditampilkan pada monitor – monitor diruang kendali secara 

realtime bahkan sudah dapat diakses secara online melalui peralatan 

elektronik dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan internet. Untuk 

proses sekala kecil seperti di sub sistem maka HMI yang digunakan dapat 

berupa tampilan touchscreen yang lebih sederhana. HMI akan memberikan 

suatu gambaran kondisi mesin yang berupa peta mesin produksi dimana disitu 

dapat dilihat bagian mesin mana yang sedang bekerja. Pada HMI juga 

terdapat visualisasi pengendali mesin berupa tombol, slider dan sebagainya 

yang dapat difungsikan untuk mengontrol atau mengendalikan mesin 

sebagaimana mestinya. Selain itu dalam HMI juga ditampilkan alarm jika 

terjadi kondisi bahaya dalam sistem. Sebagai tambahan, HMI juga 

menampilkan data-data rangkuman kerja mesin termasuk secara grafik. 

2.2.6.1 Movicon Scada HMI 

Movicon ™ 11 merupakan teknologi mutakhir dalam teknologi 

perangkat Movicon ™ Scada / HMI, sebuah platform untuk pengawasan 

dan kontrol industri. Movicon mewakili lebih dari 15 tahun evolusi 

teknologi dengan kuat berdasarkan konsep kesederhanaan, skalabilitas, 

kekuatan, dan keterbukaan. Teknologi "XML-inside" Progea yang eksklusif 

sekarang bekerja dengan sempurna dalam versi produk 11,3, yang 

sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya, dan memperbarui konsep 
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pengawasan berdasarkan modularitas dan keterbukaan mengantisipasi 

teknologi otomasi masa depan.   

Dengan mempertahankan dan memperluas karakteristik 

skalabilitasnya, Movicon ™ 11 diusulkan di pasar sebagai standar platform 

perangkat lunak untuk semua yang beroperasi di otomatisasi industri, 

remote control dan otomatisasi bangunan, sebagai perangkat lunak Scada / 

HMI yang unik untuk semua jenis penyebaran dan perangkat keras.  

Movicon ™ 11 juga mengintegrasikan teknologi SoftPLC menyatukan 

lingkungan pemrograman Scada / HMI dan PLC bersama-sama sesuai 

dengan standar IEC-61131. 

 

2.2.6.2 Fungsi HMI 

1. Memberikan informasi plant yang up-to-date kepada operator melalui 

graphical user interface. 

2. Menerjemahkan instruksi operator ke mesin. 

3. Memonitor keadaan yang ada di plant. 

4. Mengatur nilai pada parameter yang ada di plant. 

5. Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. 

6. Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika 

terjadi sesuatu yang tidak normal. 

7. Menampilkan pola data kejadian yang ada di plant baik secara real time 

maupun historical (Trending history atau real time). 
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2.2.6.3 Prinsip Kerja HMI sebagai tampilan kerja alat 

1. Berikut ini adalah deskripsi cara kerja sistem pengangkutan material 

pada prototype konveyor secara umum: 

2. Sistem terdiri dari dua bagian yaitu bagian plant (perangkat keras) dan 

bagian aplikasi (perangkat lunak).  

3. Proses dapat dimulai dengan menekan tombol on pada plant di monitor 

Dalam proses pengangkutan material, sensor yang aktif akan dapat di 

lihat dari aplikasi. Kondisi barang merah dan hijau yang masuk akan 

terhitung jumlahnya  

4. Bagian aplikasi dapat mengirimkan perintah dan menerima data dari 

bagian alat dan mengolahnya menjadi data yang dibutuhkan oleh user.  

5. Bagian aplikasi akan  mengambil data pada sensor yang digunakan. 

Data tersebut digunakan untuk mempermudah proses maintenance. 
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