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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan perancangan, pembuatan benda kerja dan percobaan 

terhadap Tugas Akhir ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. PLC yang digunakan pada alat pemotong kentang ini menggunakan PLC 

Schneider TM221CE16R dapat melakukan pengendalian proses Input dan 

Output pada sistem kontrol alat pemotong kentang menggunakan sensor 

inframerah dan pneumatik. 

2. Visual basic yang digunakan pada alat pemotong kentang ini menggunakan 

software Vijeo Designer dapat bekerja untuk memonitoring jenis pisau 

pemotong yang digunakan, jumlah kentang yang dipotong dan menampilkan 

kerja alat. 

3. Sensor inframerah mampu mendeteksi adanya kentang di atas silinder 

pneumatik pendorong sejauh 14 cm. Kepekaan sensor ini dipengaruhi oleh 

trimpot, ketika trimpot sudah disesuaikan maka sensor ini dapat bekerja.  

4. Hasil potongan kentang menggunakan pisau pemotong 1 memiliki ukuran 

ketebalan yang hampir sama yaitu 1,1 x 1,2 cm, sedangkan hasil potongan 

kentang menggunakan pisau pemotong 2 memiliki ukuran ketebalan yang 

hampir sama yaitu 0,5 x 0,6 cm, untuk panjang hasil potongan kentang baik 

menggunakan pisau pemotong 1 maupun pisau pemotong 2 bergantung pada 

posisi kentang saat terpotong. 
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6.2. Saran 

Untuk lebih menyempurnakan dan mengembangkan tugas akhir ini 

penyusun menyarankan: 

1. Sebaiknya menggunakan sensor inframerah yang memiliki tingkat kepekaan 

yang lebih baik dan memiliki jarak deteksi lebih jauh (E18-D80NK). 

2. Perencanaan mekanik pada tempat menampung kentang yang akan dipotong 

sebaiknya memiliki ukuran yang lebih besar sehingga dapat menampung 

kentang lebih banyak. 

3. Perencanaan mekanik pada kontruksi pisau pemotong yang lebih baik dalam 

posisi penempatan pada alat, sehingga kentang dapat terpotong dengan baik. 

4. Menjaga kebersihan alat, mengingat alat ini sebagai alat pemotong kentang, 

dimana keadaan alat harus higienis. 

Demikian laporan Tugas Akhir yang berjudul Sistem Kontrol Alat Pemotong 

Kentang Menggunakan Sensor Inframerah Dan Pneumatik Berbasis Programmable 

Logic Controller (PLC) Schneider TM221CE16R Dengan Tampilan Human 

Machine Interface (HMI). Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. 


