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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini diperlukan beberapa teori penunjang 

yang nantinya digunakan untuk acuan dalam pembuatan sistem maupun teori dasar 

yang melandasi permasalahan dan penyelesaian dalam proyek akhir ini. Berikut 

beberapa teori penunjang tersebut : 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa referensi dari 

jurnal dan laporan Tugas Akhir yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 2 referensi 

yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu : 

Sistem kontrol proses filtrasi air menggunakan Arduino dan monitoring 

kekeruhan air menggunakan sensor kekeruhan SKU SEN:0189 sebagai pendeteksi 

tingkat kekeruhan pada air.[1] 

Pemanfaatan tabung optik bentuk U untuk pengukuran kekeruhan air serta 

pengontrolannya mengunakan programmable logic controller (PLC),  membahas 

tentang monitoring kekeruhan air berbasis Programmable Logic Controller (PLC) 

dan cara kalibrasi sensor kekeruhan air menggunakan satuan NTU (Nephelometric 

Turbidity Units).[2] 

Dari beberapa alat yang sudah dibuat mengenai pendeteksi kekeruhan air 

tersebut secara garis besar membahas tentang sistem otomasi kontrol kekeruhan air, 

hanya saja dari kedua alat tugas akhir tersebut menggunakan komponen dan metode 
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yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu monitoring dan kontrol 

kekeruhan air. 

Agar tidak ada kesamaan dalam pembuatan alat Tugas Akhir ini dengan alat 

yang sebelumnya, maka alat yang akan dibuat oleh penyusun yaitu Sistem Kontrol 

dan Monitoring Kekeruhan Air Laut pada Alat Pembuat Garam berbasis 

Programmable Logic Controller (PLC). Alat ini menggunakan komponen yang 

berbeda diantaranya PLC dan HMI yang sebelumnya tidak ada. Sistem kerja alat 

ini menggunakan metode ON/OFF untuk mengaktifkan pompa air dan solenoid 

valve. Komponen penunjang lainnya adalah modul sensor kekeruhan Stock Keeping 

Unit (SKU) : SEN0189 yang digunakan sebagai pendeteksi kekeruhan air laut pada 

alat pembuat garam. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Catu Daya  

Catu daya adalah perangkat elektronika yang berfungsi menurunkan dan 

mengubah tegangan AC (Alternating Current) menjadi tegangan DC (Dirrect 

Current) yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga peralatan elektronika. 
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Gambar 2.1 Power Supply[7] 

 

2.2.1.1 Prinsip Kerja Catu Daya 

Sebuah DC Power Supply atau Adaptor  pada dasarnya memiliki 4 

bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian 

utama tersebut di antaranya adalah Transformer, Rectifier, Filter dan 

Voltage Regulator. 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Catu Daya[7] 
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Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip kerja DC Power Supply 

(Adaptor) pada masing-masing blok berdasarkan Diagram blok di atas. 

1. Transformator 

Transformator (Transformer) atau disingkat dengan Trafo yang 

digunakan untuk DC Power supply adalah Transformator jenis Step-

down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan 

kebutuhan komponen Elektronika yang terdapat pada rangkaian 

adaptor (DC Power Supply). Transformator bekerja berdasarkan prinsip 

Induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama yang 

berbentuk lilitan yaitu lilitan Primer dan lilitan Sekunder. Lilitan Primer 

merupakan Input dari pada Transformator sedangkan Output-nya 

adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, 

Output dari Transformator masih berbentuk arus bolak-balik (arus AC) 

yang harus diproses selanjutnya. 
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Gambar 2.3 Rangkaian Transformator Stepdown[7] 

 

2. Rectifier (Penyearah Gelombang) 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian Elektronika 

dalam Power Supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah 

gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangannya 

diturunkan oleh Transformator Step down. Rangkaian Rectifier 

biasanya terdiri dari komponen Dioda. Terdapat 2 jenis rangkaian 

Rectifier dalam Power Supply yaitu “Half Wave Rectifier” yang hanya 

terdiri dari 1 komponen Dioda dan “Full Wave Rectiifier” yang terdiri 

dari 2 atau 4 komponen dioda. 
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Gambar 2.4 Penyearah Setengah Gelombang[7] 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Penyearah Gelombang Penuh 2 Dioda [7] 
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Gambar 2.6 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 4 

Dioda[7] 

 

3. Filter (Penyaring) 

Dalam rangkaian Power supply (Adaptor), Filter digunakan untuk 

meratakan sinyal arus yang keluar dari Rectifier. Filter ini biasanya 

terdiri dari komponen Kapasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit 

atau ELCO (Electrolyte Capacitor). 

 

Gambar 2.7 Filter Catu Daya[7] 

 

 

 



16 

 

 

 

4. Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 

Untuk menghasilkan Tegangan dan Arus DC (arus searah) yang 

tetap dan stabil, diperlukan Voltage Regulator yang berfungsi untuk 

mengatur tegangan sehingga tegangan Output tidak dipengaruhi oleh 

suhu, arus beban dan juga tegangan input yang berasal Output 

Filter. Voltage Regulator pada umumnya terdiri dari Dioda 

Zener, Transistor atau IC (Integrated Circuit). 

Pada DC Power Supply yang canggih, biasanya Voltage Regulator 

juga dilengkapi dengan Short Circuit Protection (perlindungan atas 

hubung singkat), Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over 

Voltage Protection (perlindungan atas kelebihan tegangan)[7]. 

 

Gambar 2.8 Rangkaian Dasar IC Pengatur Tegangan[7] 
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2.2.2 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan 

merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat 

Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low 

power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai 

contoh, dengan Relay yang menggunakan Elektromagnet 5V dan 50 mA 

mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

2.2.2.1 Prinsip Kerja Relay 

  Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu: 

1. Elektromagnet (Coil) 

2. Armature 

3. Switch Contact Point (Saklar) 

4. Spring (Pegas). 
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Gambar 2.9 Struktur Sederhana Relay[8] 

  Berdasarkan pada Gambar 2.9 dapat diketahui bahwa 

sebuah besi (Iron Core) yang dililit oleh sebuah kumparan coil yang 

berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan 

coil diberikan arus listrik, maka akan menimbulkan gaya 

Elektromagnetik yang kemudian menarik armature untuk untuk 

berpindah dari posisi awal Normally Close (NC) menjadi ke posisi 

Normally Open (NO), sehingga menjadi saklay yang dapat 

menghantarkan arus listrik pada posisi Normally Open (NO)[8]. 

2.2.3 Pompa Air 

Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan 

cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan 

dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan 

berlangsung secara terus menerus. 
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Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara 

bagian masuk (Suction) dengan bagian keluar (Discharge). Dengan kata lain, 

pompa berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga 

(penggerak) menjadi tenaga kinetis (kecepatan), di mana tenaga ini berguna 

untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang 

pengaliran 

2.2.3.1 Jenis – Jenis Pompa  

1. Pompa Sentrifugal (Centrifugal Pump)  

Sifat dari hidrolik ini adalah memindahkan energi pada 

daun/kipas pompa dengan dasar pembelokan/pengubah aliran 

(fluid dynamics). Kapasitas yang dihasilkan oleh pompa 

sentrifugal adalah sebanding dengan putaran, sedangkan total 

head (tekanan) yang di hasilkan oleh pompa sentrifugal adalah 

sebanding dengan pangkat dua dari kecepatan putaran.  

2. Pompa Desak (Positive Displacement Pumps) 

Sifat dari pompa desak adalah perubahan periodik pada isi dari 

ruangan yang terpisah dari bagian hisap dan tekan yang 

dipisahkan oleh bagian dari pompa.  

3. Sifat dari jets pump 

Sebagai pendorong untuk mengangkat cairan dari tempat yang 

sangat dalam. 
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4. Air lift pumps (mammoth pumps)  

Cara kerja pompa ini sangat tergantung pada aksi dari campuran 

antara cairan dan gas (two phase flow). 

5. Hidrauluc pumps 

Pompa ini menggunakan kinetik energi dari cairan yang 

dipompakan pada suatu kolom dan energi tersebut diberikan 

dorongan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain 

(energi tekan). 

6. Elevator Pump  

Sifat dari pompa ini mengangkat cairan ke tempat yang lebih tinggi 

dengan menggunakan roda timbah. 

Salah satunya yang dipakai disini yaitu pompa air celup 

(Submersible). Sesuai namanya, pompa air listrik ini 

penggunaannya dicelupkan ke dalam air. Pompa jenis ini bertipe 

pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal sendiri prinsip kerjanya 

mengubah energi kinetis (kecepatan) cairan menjadi energi 

potensial (dinamis) melalui suatu impeller yang berputar dalam 

casing.  

Cara kerjanya pun sama seperti pompa air listrik yaitu 

memanfaatkan daya centrifugal dari perputaran kipas impeller untuk 

mendorong air ke atas. Jenis pompa air celup ini cukup banyak 

tergantung keperluannya. 
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Gambar 2.10 Pompa Air Submersible[4] 

Cara peletakkan pompa submersible yang di dalam air ternyata 

memiliki beberapa efek menguntungkan. Beberapa kelebihan 

pompa submersible yaitu:  

1. Secara tata letak, penggunaan pompa submersible lebih praktis 

karena penempatannya berada di dalam air. 

2. Tidak bising karena berada di dalam air maka suara bising 

pompa diredam oleh cairan. 

3. Pompa tidak mudah panas. Cairan (air) memiliki 

kecenderungan memiliki suhu yang relatif dingin dan stabil. 

Karena keberadaan pompa di dalam air, maka pompa 

submersible tidak mudah panas. 
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4. Sistem pompa submersible tidak menggunakan shaft 

penggerak yang panjang dan bearing, jadi permasalahan yang 

biasa terjadi pada pompa permukaan (Jet Pump) seperti 

bearing dan shaft yang aus, tidak terjadi pada pompa 

submersible.  

2.2.4 Solenoid Valve 

Solenoid Valve atau katup listrik merupakan elemen control yang paling 

sering digunakan dalam suatu aliran fluida. Tugas nya adalah untuk shut off, 

release, mengalirkan atau mencampurkan fluida. Solenoid valve ditemukan 

di banyak area aplikasi dunia industri seperti gas, oli, steam, petrokimia, 

pengolahan limbah,  dan sebagainya. 

 

Gambar 2.11 solenoid valve[11] 

http://www.insinyoer.com/category/oil-gas/
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2.2.4.1 Bagian – Bagian Solenoid Valve 

Solenoid valve  mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang 

berfungsi untuk menggerakan piston yang dapat digerakan oleh arus AC 

maupun DC, solenoid valve atau katup (valve) solenoida  mempunyai 

lubang keluaran, lubang masukan dan lubang exhaust, lubang masukan, 

berfungsi sebagai terminal / tempat cairan masuk atau supply, lalu lubang 

keluaran, berfungsi sebagai terminal atau tempat cairan keluar yang 

dihubungkan ke beban, sedangkan lubang exhaust, berfungsi sebagai 

saluran untuk mengeluarkan cairan yang terjebak saat piston bergerak 

atau pindah posisi ketika  solenoid valve bekerja. 

 

Gambar 2.12 Bagian – Bagian Solenoid Valve[11] 
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Berdasarkan Gambar 2.12 dapat diketahui bagian – bagian dari 

solenoid valve adalah sebagai berikut : 

1.      Valve Body 

2.      Terminal masukan (Inlet Port) 

3.      Terminal keluaran (Outlet Port) 

4.      Koil / koil solenoid 

5.      Kumparan gulungan 

6.      Kabel suplai tegangan 

7.      Plunger 

8.      Spring 

9.      Lubang / exhaust 

 

2.2.4.2 Prinsip Kerja Solenoid Valve 

Prinsip kerja dari solenoid valve/katup (valve) solenoida yaitu katup 

listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya  di mana ketika koil 

mendapat supply tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan 

magnet, sehingga menggerakan piston pada bagian dalamnya. Saat piston 

berpindah posisi maka pada lubang keluaran dari solenoid valve akan keluar 

cairan yang berasal dari supply. Pada umumnya solenoid valvemempunyai 

tegangan kerja 100/200 VAC namun ada juga yang mempunyai tegangan 

kerja DC[11]. 
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Gambar 2.13 Prinsip Kerja Solenoid Valve[11] 

2.2.5 Kekeruhan Air 

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar 

untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU (Nephelometrix 

Turbidity Unit) atau JTU (Jackson Turbidity Unit) atau FTU (Formazin 

Turbidity Unit). Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas, yang 

setara dengan 1 mg/liter SiO2. Kekeruhan ini disebabkan oleh adanya benda 

tercampur atau benda koloid di dalam air. Hal ini membuat perbedaan nyata 

dari segi estetika maupun dari segi kualitas air itu sendiri. 

Air yang baik adalah jernih (bening) dan tidak keruh. Batas maksimal 

kekeruhan air bersih menurut PERMENKES RI Nomor 416 Tahun 1990 

adalah 25 skala NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Kekeruhan air dapat 

ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang 

terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan 

industri. Akibatnya bagi budi daya perairan adalah dapat mengganggu 

masuknya sinar matahari, membahayakan bagi ikan maupun bagi organisme 
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makanan ikan. Serta dapat mempengaruhi corak dan sifat optis dari suatu 

perairan. 

Peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi sebanding dengan 

peningkatan konsentrasi kekeruhan dan berbanding terbalik dengan 

kecerahan. Keberadaan total padatan tersuspensi di perairan mempengaruhi 

intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam badan air. Dampak bagi budi 

daya perairan adalah adanya absorsi cahaya oleh air dan bahan – bahan 

terlarut, pembiasan cahaya yang di sebabkan oleh bahan–bahan yang 

melayang. Nilai kecerahan suatu perairan berhubungan erat dengan penetrasi 

cahaya matahari ke dalam badan air[12]. 

 

2.2.5.1 Sensor Kekeruhan 

Sensor kekeruhan adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi 

tingkat kekeruhan suatu zat cair. Sensor kekeruhan menggunakan prinsip 

seperti sensor – sensor yang ada pada proximity atau sensor pada robot 

line follower, yaitu memanfaatkan cahaya. 

Sensor kekeruhan mendeteksi kualitas air dengan mengukur tingkat 

kekeruhan. Sensor kekeruhan menggunakan cahaya untuk mendeteksi 

partikel tersuspensi dalam air dengan mengukur transmitansi cahaya dan 

laju hamburan, yang berubah dengan jumlah total padatan tersuspensi 

dalam air. Ketika jumlah total padatan tersuspensi meningkat, maka 

tingkat kekeruhan cairan meningkat. Sensor kekeruhan digunakan untuk 

mengukur kualitas air di sungai, air limbah, instrumentasi kontrol untuk 
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kolam pengendapan, penelitian transpor sedimen dan pengukuran 

laboratorium. Sensor ini menyediakan mode keluaran sinyal analog dan 

digital. Ambang batas disesuaikan saat masuk mode sinyal digital. 

Pada dasarnya sensor kekeruhan mempunyai dua bagian penting 

yang berfungsi untuk pendeteksian tingkat kekeruhan zat cair, yaitu 

transmitter dan receiver yang keduanya mempunyai hubungan untuk 

pendeteksian. Transmitter pada sensor kekeruhan berfungsi untuk 

mengirimkan cahaya yang akan diterima oleh  receiver, kemudian cahaya 

yang tembus melewati zat cari diterima oleh receiver diubah dalam bentuk 

data analog yang digunakan sebagai data tingkat kekeruhan zat cair. 

 

Gambar 2.14 Modul Sensor Kekeruhan (SKU : SEN0189) [5] 
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Gambar 2.15 Sensor Kekeruhan tampak samping[5] 

 

 

Gambar 2.16 Sensor Kekeruhan tampak Atas[5] 
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Gambar 2.17 Sensor Kekeruhan tampak bawah[5] 

 

 

Gambar 2.18 Rangkaian Sensor Kekeruhan[5] 

 

Dari gambar-gambar di atas tersebut dapat dilihat terdapat dua komponen 

utama yaitu, photo-transistor sebagai receiver dan LED sebagai 
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transmitter yang berupa LED (Light Emitting Diode). Kedua komponen 

tersebut dirangkai, sehingga dapat mendeteksi kekeruhan zat cair[5]. 

2.2.6 PLC 

PLC (Programmable Logic Controller) adalah suatu alat yang digunakan 

untuk menggantikan fungsi sederetan rangkaian relai yang ada pada sistem 

kontrol proses konvensional. PLC ini juga bisa disebut sebagai rangkaian 

relay dengan bentuk compact. Dalam dunia industri, PLC banyak digunakan 

untuk kegiatan otomasi seperti proses pengepakan, penanganan bahan, 

sampai dengan perakitan otomatis. 

Berdasarkan namanya, konsep Programmable Logic Controller adalah 

sebagai berikut : 

1. Programmable, menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program 

yang telah dibuat ke dalam memory, yang dengan mudah dapat diubah-

ubah fungsi atau kegunaannya. 

2. Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik 

dan logic (ALU), 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. 
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Sedangkan menurut National Electrical Manufacturing Assosiation 

(NEMA), PLC didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital 

dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi 

yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti: logika, 

sekuen, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin 

industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. PLC mampu 

mengerjakan suatu proses terus menerus sesuai variabel masukan dan 

memberikan keputusan sesuai keinginan pemrograman sehingga nilai 

keluaran tetap terkontrol. 

PLC pertama kali digunakan sekitar tahun 1960-an untuk menggantikan 

peralatan konvensional yang begitu banyak. Perkembangan PLC saat ini terus 

mengalami peningkatan sehingga bentuk dan ukurannya semakin kecil. Pada 

tahun 1980-an harga PLC masih terhitung mahal, namun saat ini dapat 

dengan mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah. Beberapa 

perusahaan komputer dan elektronik menjadikan PLC sebagai produk produk 

terbesar yang terjual saat itu. Pertumbuhan pemasaran PLC mencapai jumlah 

80 juta dolar di tahun 1978 dan 1 milyar dolar per tahun hingga tahun 

2000 dan angka ini terus berkembang, mengingat penggunaan yang 

semakin luas, terutama dalam proses pengontrolan di industri, pada alat-alat 

kedokteran, dan alat-alat rumah tangga. 

PLC (Programmable Logic Control) dapat dibayangkan seperti sebuah 

personal komputer konvensional (konfigurasi internal pada PLC mirip sekali 

dengan konfigurasi internal pada personal komputer). Akan tetapi dalam hal 
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ini PLC dirancang untuk pembuatan panel listrik (untuk arus kuat). Jadi 

bisa dianggap PLC adalah komputernya panel listrik. Ada juga yang 

menyebutnya dengan PC (programmable controller). 

PLC memiliki keunggulan yang signifikan, karena sebuah perangkat 

pengontrol yang sama dapat digunakan dalam beraneka ragam sistem kontrol. 

PLC serupa dengan komputer namun, bedanya: komputer dioptimalkan untuk 

tugas-tugas perhitungan dan penyimpanan data, sedangkan PLC 

dioptimalkan untuk tugas-tugas pengontrolan dan pengoperasian di dalam 

industri. 

PLC memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Kokoh dan dirancang untuk tahan terhadap getaran, suhu, kelembaban, 

dan kebisingan. 

2. Antarmuka untuk masukan dan keluaran telah tersedia secara built-in. 

3. Mudah diprogram dan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang 

mudah dipahami, yang sebagian besar berkaitan dengan operasi-operasi 

logika dan penyambungan. 

 

2.2.6.1 Dasar Programmable Logic Controller (PLC) 

PLC tersusun atas beberapa komponen dasar yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.19 berupa diagram blok PLC. 
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Gambar 2.19 Diagram Blok PLC[13] 

 

Adapun Penjelasan dari komponen-komponen pada PLC adalah Sebagai 

Berikut : 

1. Central Processing Unit (CPU) 

CPU merupakan bagian utama dan merupakan otak dari PLC. 

CPU ini berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan PC atau 

Console, interkoneksi pada setiap bagian PLC, mengeksekusi 

program-program, serta mengatur input dan ouput sistem 

 

2. Memori 

Memori merupakan tempat penyimpan data sementara dan tempat 

menyimpan program yang harus dijalankan, di mana program tersebut 

merupakan hasil terjemahan dari ladder diagram yang dibuat oleh user. 

Sistem memori pada PLC juga mengarah pada teknologi flash 

memory. 
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Dengan menggunakan flash memory maka akan sangat mudah bagi 

pengguna untuk melakukan programming maupun reprogramming 

secara berulang-ulang. Selain itu pada flash memory juga terdapat 

EPROM yang dapat dihapus berulang-ulang. 

Sistem memori dibagi dalam blok-blok di mana masing-masing blok 

memiliki fungsi sendiri-sendiri. Beberapa bagian dari memori 

digunakan untuk menyimpan status dari input dan output, sementara 

bagian memori yang lain digunakan untuk menyimpan variable yang 

digunakan pada program seperti nilai timer dan counter. 

PLC memiliki suatu rutin kompleks yang digunakan untuk 

memastikan memori PLC tidak rusak. Hal ini dapat dilihat lewat 

lampu indikator pada PLC. 

 

3. Catu Daya PLC  

Catu daya (power supply) digunakan untuk memberikan tegangan 

pada PLC. Tegangan masukan pada PLC biasanya sekitar 24 VDC 

atau 220 VAC. Pada PLC yang besar, catu daya biasanya diletakkan 

terpisah. 

Catu daya tidak digunakan untuk memberikan daya secara langsung 

ke input maupun output, yang berarti input dan output murni 

merupakan saklar. Jadi pengguna harus menyediakan sendiri catu 

daya untuk input dan output pada PLC. Dengan cara ini maka PLC itu 

tidak akan mudah rusak. 

http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=16533648
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4. Rangkaian Input PLC  

Kemampuan suatu sistem otomatis tergantung pada kemampuan 

PLC dalam membaca sinyal dari berbagai piranti input. Untuk 

mendeteksi suatu proses dibutuhkan sensor yang tepat untuk tiap-tiap 

kondisi. Sinyal input dapat berupa logika 0 dan 1 (ON dan OFF) 

ataupun analog. 

Pada Jalur Input terdapat rangkaian antarmuka yang terhubung 

dengan CPU. Rangkaian ini digunakan untuk menjaga agar sinyal-

sinyal yang tidak diinginkan tidak langsung masuk ke dalam CPU. 

Selain itu juga rangkaian ini berfungsi sebagai tegangan dari sinyal-

sinyal input yang memiliki tegangan kerja yang tidak sama dengan 

CPU agar menjadi sama. Contoh Jika CPU menerima input dari sensor 

yang memiliki tegangan kerja sebesar 24VDC maka tegangan tersebut 

harus dikonversi terlebih dahulu menjadi 5VDC agar sesuai dengan 

tegangan kerja CPU. 

 

Gambar 2.20 Rangkaian Input PLC[13] 
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5. Rangkaian output PLC 

Suatu sistem otomatis tidak akan lengkap jika sistem tersebut tidak 

memiliki jalur output. Output sistem ini dapat berupa analog maupun 

digital. Output analog digunakan untuk menghasilkan sinyal analog 

sedangkan output digital digunakan untuk menghubungkan dan 

memutuskan jalur, misalnya piranti output yang sering dipakai dalam 

PLC adalah motor, relai, selenoid, lampu, dan speaker. Seperti pada 

rangkaian input PLC, pada bagian output PLC juga dibutuhkan suatu 

antarmuka yang digunakan untuk melindungi CPU dari peralatan 

eksternal. Antarmuka output PLC sama dengan antarmuka input PLC. 

 

6. Penambahan I/O PLC 

Setiap PLC pasti memiliki jumlah I/O yang terbatas, yang ditentukan 

berdasarkan tipe PLC. Namun dalam Aplikasi seringkali I/O yang ada 

pada PLC tidak mencukupi. Oleh sebab itu diperlukan perangkat 

tambahan untuk menambah jumlah I/O yang tersedia. Penambahan 

jumlah I/O ini dinamakan dengan expansion Unit. 

 

2.2.6.2 Prinsip Kerja PLC 

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

system dan Central Processing unit. 
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Gambar 2.21 Blok diagram dari komponen-komponen utama 

pada CPU[13] 

 

Prinsip kerja PLC sebenarnya cukup sederhana. Sistem antarmuka 

Input/Output dihubungkan dengan field devices. Field devices tersebutlah 

yang nantinya terhubung dengan mesin atau komponen-komponen lain yang 

digunakan untuk mengendalikan suatu proses. Field devices tersebut dapat 

berupa komponen analog atau dapat juga berupa komponen discrete, 

seperti: limit switches, pressure transducers, push buttons, motor starters, 

solenoids, dan lain-lain. Antarmuka I/O menyediakan koneksi antara CPU 

dan komponen yang menyediakan informasi (inputs) dan komponen yang 

dikendalikan (outputs). 

 

Selama operasi, PLC melakukan tiga proses: 

1. PLC membaca atau menerima data dari field devices melalui 

antarmuka input. 
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2. PLC mengeksekusi atau menjalankan program yang tersimpan di 

sistem memorinya berdasarkan data yang diterima dari field devices. 

3. PLC menulis atau memperbarui keadaan dari output devices melalui 

antarmuka output. 

Tiga proses tersebut, membaca masukan, mengeksekusi program, dan 

memperbarui keadaan dari output devices dikenal sebagai scanning. 

 

Gambar 2.22 Ilustrasi Scanning[13] 

Sistem input/output membentuk sistem antarmuka sehingga field 

devices dapat terhubung dengan controller. Tujuan utama dari antarmuka 

adalah untuk mengkondisikan sinyal yang berbeda-beda yang diterima atau 

dikirim ke field devices agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan 

controller. Sinyal-sinyal yang diterima dari sensor-sensor (contoh: push 

http://ndoware.com/antarmuka-masukan-plc.html
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buttons, limit switches, analog sensors, selector switches, dan tumbwheel 

switches) dihubungkan ke terminal yang terdapat pada antarmuka input. 

Sedangkan komponen-komponen yang ingin dikendalikan seperti motor 

starters, solenoid valves, pilot lights, dan position valves, dihubungkan ke 

terminal yang terdapat pada antarmuka output. Power supply menyediakan 

semua tegangan (voltages) yang dibutuhkan selama operasi berjalan. 

 

Gambar 2.23 Input / Output Interface[13] 

Walaupun sebenarnya bukan bagian dari PLC, programming 

devices dibutuhkan untuk memasukkan (download) program ke 

memory PLC. Programming devices dapat berupa sebuah Personal 

Computer atau sebuah unit miniprogrammer yang khusus dibuat 

oleh produsen PLC[6]. 

http://ndoware.com/apa-itu-plc.html
http://ndoware.com/pemrograman-plc-dengan-kode-mnemonic.html
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2.2.6.3 Metode Pemrograman PLC 

Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai peralatan kontrol, PLC 

harus diprogram sesuai dengan fungsi kontrol yang diinginkan. PLC biasa 

diprogram menggunakan ladder diagram pada perangkat lunak 

pemrograman yang dibutuhkan. Pada PLC M221, aplikasi perangkat lunak 

yang digunakan untuk pemrograman adalah SoMachine Basic.  

 

Gambar 2.24 Software SoMachine Basic V1.6 

(sumber : SoMachine Basic Software) 

2.2.6.4 Ladder Diagram 

Ladder Diagram adalah metoda pemrograman yang umum 

digunakan pada PLC. Ladder Diagram merupakan tiruan dari logika yang 

diaplikasikan langsung oleh relay. Ladder Diagram banyak mengurangi 

kerumitan yang dihadapi oleh teknisi untuk menyelesaikan tujuannya. 
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Ladder diagram menggambarkan program dalam bentuk grafik. 

Diagram ini dikembangkan dari kontak-kontak relay yang terstruktur yang 

menggambarkan aliran arus listrik. Dalam ladder diagram ini terdapat dua 

buah garis vertikal. Garis vertikal sebelah kiri dihubungkan dengan sumber 

tegangan positif/rel catu daya aktif sedangkan garis sebelah kanan dengan 

sumber tegangan negatif/rel catu daya pasif. 

Adapaun Elemen program dalam diagram ladder di antara dua garis 

yang dipasang kontak-kontak yang menggambarkan kontrol dari switch, sensor 

atau output. Satu baris dari diagram disebut dengan satu rung. Input 

menggunakan symbol “| |” (kontak, normal open) dan “|/|” (negasi kontak, 

normal closed). Output mempunyai simbol “( )” yang terletak paling kanan 

menempel garis vertikal kanan. 

 

Gambar 2.25 Relay Ladder Diagram 
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Gambar 2.26 Coil Ladder Diagram 

2.2.7 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 

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 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. Tujuan digunakan-nya HMI adalah untuk meningkatkan 

interaksi antara operator dan mesin melalui tampilan di layar monitor. 

Selain itu pada HMI terdapat juga visualisasi pengendali mesin 

berupa push button, input reference dan sebagainya yang dapat 

difungsikan untuk mengontrol atau mengendalikan mesin sebagaimana 

mestinya. Selain itu pada HMI dapat ditampilkan alarm jika terjadi 
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kondisi bahaya di dalam mesin. Sebagai tambahan, HMI dapat juga 

menampilkan data-data rangkuman kerja mesin secara grafik. 

2.2.7.1 Fungsi Human Machine Interface (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). 

 

2.2.7.2 Bagian Human Machine Interface (HMI) 

Bagian-bagian dari Human Machine Interface (HMI) Meliputi ; 

1. Tampilan Statis dan Dinamik 

Pada tampilan HMI terdapat dua macam tampilan yaitu Obyek 

statis dan Obyek dinamik. 

a. Obyek statis, yaitu obyek yang berhubungan langsung 

dengan peralatan atau database. Contoh : teks statis, layout 

unit produksi 
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b. Obyek dinamik, yaitu obyek yang memungkinkan operator 

berinteraksi dengan proses, peralatan atau database serta 

memungkinkan operator melakukan aksi kontrol. Contoh : 

push buttons, lights, charts. 

2. Manajemen Alarm 

Suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai 

dengan banyak alarm. Dengan banyak alarm tersebut dapat 

membingungkan operator, oleh karena itu setiap alarm harus di-

acknowledged oleh operator, agar dapat dilakukan aksi yang 

sesuai dengan jenis alarm. Selain itu juga dibutuhkan suatu 

manajemen alarm dengan tujuan mengeleminir alarm yang tidak 

berarti. Jenis-jenis alarm yaitu;  

a. Absolute Alarm 

i. High dan High-High 

ii. Low dan Low-Low 

b. Deviation Alarm 

i. Deviation High 

ii. Deviation Low 

c. Rote of Change Alarms 

i. Positive Rate of Change 

ii. Negative Rate of Change 
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3. Trending 

Perubahan dari variable proses kontinyu paling baik jika 

dipresentasikan menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik 

yang dilaporkan tersebut dapat secara summary atau historical. 

 

4. Reporting 

Dengan reporting akan memudahkan pembuatan laporan 

umum dengan menggunakan report generator seperti alarm 

summary reports. Selain itu, reporting juga bisa dilaporkan 

dalam suatu database, messaging system, dan web based 

monitoring. Pembuatan laporan yang spesifik dibuat 

menggunakan report generator yang spesifik pula. Laporan 

dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain melalui aktivasi 

periodik pada selang interfal tertentu misalnya kegiatan harian 

ataupun bulanan dan juga melalui operator demand[13]. 

2.2.7.3 Movicon 

Movicon merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

teknologi HMI / Scada yang biasa digunakan untuk platform pengawasan 

dan kontrol industry. Movicon mewakili lebih dari 15 tahun evolusi 

teknologi tegas berdasarkan konsep kesederhanaan, skalabilitas, daya dan 

keterbukaan. Progea eksklusif XML dalam teknologi sekarang melakukan 

kesempurnaan untuk vesi produk 11.4, yang sepenuhnya kompatibel dengan 

versi sebelumnya dan memperbaharui konsep pengawasan berdasarkan 
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modularitas dan keterbukaan mengantisipasi teknologi otomasisasi masa 

depan. 

Progea mempertahankan dan memperluas karakteristik skalabilitas movicon 

11 yang diusulkan pasar sebagai standar platform perangkat lunak untuk 

mereka semua yang beroperasi dalam otomasi industry, remote control dan 

otomatisasi bangunan, sebagai scada software / HMI yang unik untuk semua 

jenis penyebaran dan hardware. 

Movicon juga mengintegrasikan teknologi SoftPLC dengan menyatukan 

kedua lingkungan pemrograman Scada / HMI dan PLC bersama-sama 

sesuai dengan standar IEC-61131. 

Movicon mempunyai beberapa fitur yang didasarkan pada konsep modern 

dan inovatif dan menawarkan pengguna platform scada / HMI kemudahan 

dalam pengunaannya. 

Beberapa Fitur pada Movicon : 

1. Smart Editor 

2. Vectorial Grapichs 

3. Fleksible 

4. Database & Connectivity Tag 

5. History & Analysis 

6. Design Report 

7. Security 

8. Powerfull Solution 
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9. Web Client 

Fitur Fitur di atas dirancang secara cerdas untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna untuk menjadi lebih produktif. 

2.2.8 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 

elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan 

software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri 

2.2.8.1 Arduino Mega 2560 

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[9]. 
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Gambar 2.27 Arduino Mega 2560 
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