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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada pembuatan alat yang bertema pemanas air ini sudah pernah 

dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, antara lain yaitu oleh Pradestya 

Ari Prinoho dan Masulyatul Chamidah (2014) yang membuat alat pemanas 

air otomatis menggunakan sensor HC-SR04 dan RTD PT-100 sebagai 

sensor suhu dengan prinsip kerja memanaskan air secara otomatis 

menggunakan kontrol PLC Modicon dan monitoring menggunakan Human 

Machine Interface. Pada dasarnya alat ini bisa memanaskan hingga 70ºC 

dan alat ini digunakan tombol sakelar untuk mengaktifkan pompa air dan 

elemen pemanas untuk memanaskan air. Sistem kerja alat ini menggunakan 

metode ON/OFF untuk mengaktifkan pompa air dan elemen pemanas air 

Adiel Megido dan Dianti (2013) juga pernah membuat alat pemanas 

air tetapi dengan metode yang berbeda dengan yang lain. Pada alat mereka, 

menggunakan metode PID yang dikenal sebagai Proportional Integral 

Deritative Controller yaitu kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem 

instrumentasi dengan karakteristik ada umpan balik pada sistem tersebut. 

Kontrol pusat keseluruhan, alat ini di menggunakan Arduino Uno dan juga 

sudah terpasang Driver AC untuk menjalankan PID nya. 

Dalam alat lain pernah dibuat oleh Sakti Indra Waspada dan Danang 

Aji Wibowo (2012) dalam tugas akhir mereka membuat pemanas air dengan 
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sistem kerja alat tersebut menggunakan sensor WLC (Water Level Control) 

sebagai kontaktor untuk menyalakan pompa air dan sensor suhu RTD PT-

100 sebagai alat yang menyelakan kontaktor elemen pemanas. WLC ini 

dibuat dengan konduktor yang terpasang secara bertingkat sebagai level-

level ketinggian air. Skala memanaskan air pada alat ini cukup tinggi yaitu 

mencapai lebih dari 100º C. Kontrol keseluruhan alat ini menggunakan PLC 

CPIE-NA20DR-A dan monitoring nya dengan menggunakan HMI Omron 

NB7W-TW00B. 

Dengan adanya beberapa Tugas Akhir tersebut, agar tidak terjadi 

kesamaan dalam pembuatan Tugas Akhir maka akan dibuat pemanas air 

menggunakan sensor Water Level dengan tipe yang berbeda yaitu Liquid 

Water Level Sensor dan sensor suhu RTD PT-100 sebagai sensor pendeteksi 

suhu. Liquid Water Level Sensor ini adalah sensor ketinggian level air yang 

memberikan level air disetiap ketinggiannya. Pada pembuatan alat ini 

menggunakan kontrol yang berbeda yaitu PLC Schneider TM221CE16R 

dengan HMI yang diaplikasikan dengan software Vijeo Designer. Sistem 

kerja alat ini dengan menggunakan dua pompa air. Pompa pertama untuk 

mengisi tangki air dan memanaskannya dalam tangki tersebut dan dialirkan 

ke wadah mandi. Pompa kedua mengalirkan air yang normal ke wadah 

mandi agar sesuai dengan suhu yang dibutuhkan manusia dengan cara 

melalui input suhu pada Human Machine Interface (HMI). 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Catu Daya (Power Supply) 

Catu Daya adalah bagian dari setiap perangkat elektronika 

yang berfungsi sebagai sumber tenaga. Catu daya sebagai sumber 

tenaga dapat berasal dari; baterai, accu, solar cell dan adaptor. 

Komponen ini akan mencatu tegangan sesuai dengan tegangan yang 

diperlukan oleh rangkaian elektronika. Power Supply atau yang 

disebut juga dengan catu daya adaptor adalah perangkat elektronika 

yang berfungsi menurunkan dan mengubah tegangan AC 

(Alternating Current) menjadi tegangan DC (Dirrect Current) yang 

dapat di gunakan sebagai sumber tenaga pada  peralatan 

elektronika.[1] 

Sebuah Power Supply yang baik memiliki bagian-bagian 

seperti pada blok diagram berikut ini:  

 
Gambar 2.1 Diagram Blok Catu Daya Adaptor [1] 

Gambar 2.2 Skema Rangkaian Catu Daya [1] 
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 Penjelasan singkat mengenai prinsip kerja catu daya pada Gambar 2.1 

pada setiap masing-masing blok adalah sebagai berikut: 

2.2.1.1  Transformator Stepdown (Transformator Penurun Tegangan) 

  Bagian ini terdiri dari sebuah transformator. Komponen ini 

berfungsi menurunkan tegangan AC 110/220V menjadi tegangan AC 

yang lebih rendah menjadi tegangan yang diperlukan (5V, 9V, 12V, 

dll). Komponen utama penyusun transformator adalah kumparan kawat 

berisolasi (kawat email berdiameter tertentu) dan inti besi. 

Transformator terbagi menjadi dua bagian kumparan, yaitu kumparan 

primer dan kumparan sekunder. [1] 

2.2.1.2 Rectifier (Penyearah) 

 Rectifier atau penyearah merupakan suatu rangkaian dalam catu 

daya yang berfungsi menyearahkan tegangan AC menjadi tegangan DC. 

Komponen pada rangkaian penyearah adalah dioda. Dioda merupakan 

komponen pertemuan (junction) antara semikonduktor tipe p dan tipe n. 

Gambar 2.3 merupakan struktur dari dioda. [1] 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Dioda [2] 

 Dioda semikonduktor hanya dapat melewatkan arus pada satu arah 

saja, yaitu ketika dioda memperoleh catu arah maju (forward bias). 

Dalam kondisi ini dikatakan dioda dalam keadaan konduksi/menghantar 
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dengan tahanan dalam yang relatif kecil. Sebaliknya jika dioda diberi 

reverse bias, maka arus akan sulit mengalir disebabkan tahanan dalam 

dioda yang besar. Penyearah yang digunakan terdiri dari dioda bridge, 

yaitu empat buah dioda yang dirangkai membentuk sebuah jembatan. 

Dioda bridge digunakan sebagai penyearah arus bolak-balik satu 

gelombang penuh, sehingga dihasilkan tegangan searah dengan lebih 

sedikit noise. [1] 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Penyearah Gelombang (Rectifier) [2] 

 Prinsip kerja penyearah jembatan yakni selama setengah siklus 

positif tegangan sekunder trafo, dioda D2 dan D3 akan di bias forward 

sedangan dioda D1 dan D4 bias reverse, oleh sebab itu arus beban ke 

arah kiri. 

2.2.1.3  Filter (Penyaring)  

Setelah berbentuk gelombang DC maka arus akan melewati 

kapasitor. Komponen elektronika ini dapat menyimpan muatan listrik. 

Kapasitor berfungsi sebagai Filter (Penyaring) untuk meratakan sinyal 

arus yang keluar dari rectifier atau penyearah atau menyaring arus DC 

yang masih berdenyut sehingga menjadi rata. Seperti yang kita ketahui, 
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tegangan DC yang dihasilkan oleh rectifier masih memiliki ripple yang 

sangat besar. Untuk mendapatkan tegangan DC yang rata (low ripple), 

maka diperlukan kapasitor sebagai filter, sehingga tegangan yang 

dihasilkan memiliki ripple yang sangat kecil mendekati DC murni. [1] 

 

Gambar 2.5 Penyaring (Filter) [2] 

2.2.1.4  Stabilizer (Penstabil)  

Bagian ini berfungsi menstabilkan tegangan DC agar tidak 

terpengaruh oleh tegangan beban. Stabilizer adalah bagian yang terdiri 

dari komponen dioda zener, transistor, komponen IC atau kombinasi 

dari ketiga komponen tersebut. Komponen ini berfungsi sebagai 

penstabil dan pengatur tegangan (regulator) yang berasal dari rangkaian 

penyaring.  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Rangkaian Catu Daya Penstabil (Stabilizer) [1]  
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2.2.1.5 Regulator (Pengatur) 

Bagian ini berfungsi menstabilkan arus yang mengalir ke 

rangkaian. Komponen yang digunakan merupakan gabungan dari 

transistor, resistor dan kapasitor. Regulator bekerja dengan cara 

mengendalikan arus basis pada transistor melalui dioda zener 1N4736 

dan resistor 680 ohm sehingga penguatan tegangan pada output 

transistor mengalami penurunan sesuai dengan pengaturan tegangan 

kemudi pada arus basis yaitu sebesar 5V DC. 

Regulator tegangan berfungsi sebagai filter tegangan agar sesuai 

dengan keinginan. Oleh karena itu biasanya dalam rangkaian power 

supply regulator tegangan selalu dipakai untuk menstabilkan output 

tegangan. Berikut susunan kaki IC regulator tersebut. [1] 

  
Gambar 2.7 Susunan Kaki IC Regulator [2] 

 

Misalnya seri IC Regulator 78XX contoh regulator adalah IC 

7816 dan 7826 adalah regulator untuk mendapat tegangan +16 volt, 

7826 mendapat tegangan +26 volt dan seterusnya. Sedangkan seri IC 

79XX contohnya adalah IC 7918 dan 7928 yang berturut-turut adalah 

regulator tegangan -18 dan -28 volt.  
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Tabel 2.1 Spesifikasi IC Regulator [1] 

Tipe V Out 

(V) 

I Out (A) V in (V) 

78xxC 78Lxx 78Mxx Min Max 

7805 5 1 0,1 0,5 7,5 20 

7806 6 1 0,1 0,5 8,6 21 

7808 8 1 0,1 0,5 10,6 23 

7809 9 1 0,1 0,5 11,7 24 

7810 10 1 0,1 0,5 12,7 25 

7812 12 1 0,1 0,5 14,8 27 

7815 15 1 0,1 0,5 18 30 

7818 18 1 0,1 0,5 21 33 

7824 24 1 0,1 0,5 27,3 38 

 

Untuk membuat bagian regulator tidak perlu membeli transistor, 

diode zener, resistor dan komponen lainnya untuk merealisasikan 

rangkaian regulator seperti di atas. Sebab IC regulator tegangan sudah 

dikemas menjadi satu komponen. 

 

2.2.2. Programable Logic Controller (PLC) 

 Definisi Programmable Logic Controller menurut Capiel (1982) 

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 [4]. 

Programmable Logic Controller adalah sebuah komputer 

elektronik yang dapat mengerjakan berbagai fungsi kontrol pada level-
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level yang kompleks. PLC dapat diprogram, dikontrol dan dioperasikan 

oleh operator yang tidak berpengalaman dalam mengoperasikan 

komputer. PLC umumnya digambarkan dengan garis dan peralatan pada 

suatu diagram ladder. Gambar tersebut pada komputer menggambarkan 

wiring/hubungan yang diperlukan untuk suatu proses. PLC akan 

mengoperasikan semua sistem yang mempunyai output apakah harus on 

atau off. Dapat juga dioperasikan suatu sistem dengan output yang 

bervariasi. PLC dapat dioperasikan dengan input yang berupa on/off atau 

peralatan input yang variable. 

PLC merupakan perangkat elektronik yang didesain untuk 

digunakan pada industri yang mengontrol suatu sistem ataupun 

sekelompok sistem baik data I/O analog atau digital. Pada awalnya, PLC 

digunakan untuk menggantikan fungsi relay yang banyak digunakan 

pada lingkungan industri. Pemahaman berdasarkan namanya PLC itu 

sendiri adalah:  

 Programmable, menunjukkan kemampuannya dapat diubah-ubah 

sesuai program yang dibuat dan kemampuannya dalam hal memori 

program yang telah dibuat.  

 Logic, menunjukkan kemampuannya dalam memproses input 

secara aritmatik, yakni melakukan operasi negasi, mengurangi, 

membagi, mengalikan, menjumlahkan dan membandingkan.  

 Controller, menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol dan 

mengatur proses sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. 
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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 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 secara bahasa berarti pengontrol logika yang dapat 

diprogram, tetapi pada kenyataannya, PLC secara fungsional tidak lagi 

terbatas pada fungsi-fungsi logika saja. Sebuah PLC dewasa juga dapat 

melakukan perhitungan-perhitungan aritmatika yang relatif kompleks, 

fungsi komunikasi, dokumentasi dan lain sebagainya. PLC banyak 

digunakan pada aplikasi-aplikasi industri, misalnya pada proses 

pengepakan, perakitan otomatis dan lain-lain. Hampir semua aplikasi 

kontrol listrik membutuhkan PLC. Alasan utama perancangan PLC 

adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian 

sistem kontrol mesin berbasis relay. Adapun ciri atau karateristik PLC 

memiliki beberapa aspek sebagai berikut :  

 PLC sebenarnya suatu sistem berbasis mikroprosesor yang memiliki 

fungsi-fungsi dan fasilitas utama dari sebuah mikro komputer. 

 PLC diprogram melalui programming unit yang bisa berupa terminal 

komputer dengan VDU (Video Display Unit) dan keyboard atau 

dengan terminal portable khusus (mirip kalkulator dengan tampilan 
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LCD). Pada saat ini PLC dapat di program melalui PC. 

 PLC mengontrol suatu alat berdasarkan status masukan/keluaran 

suatu alat dan program. 

2.2.2.1. Dasar Programmable Logic Controller (PLC) 

PLC sendiri telah banyak digunakan di industri pada saat 

sekarang ini. tidak seperti layaknya komputer biasa, PLC diciptakan 

dengan memiliki I/O yang dapat dihubungkan dengan sensor dan 

aktuator sebagai pemicu pada proses kontrol, seperti yang ditunjukan 

pada Gambar 2.8. Proses otomatisasi pada PLC dapat diprogram sesuai 

dengan keinginan programmer. 

 
Gambar 2.8 Diagram Blok PLC [6] 

Dasar PLC itu sendiri adalah sebuah CPU (Central Proccessing 

Unit) yang merupakan pusat control dari sebuah PLC, elemen-elemen 

input/output (I/O) yang terhubung akan diolah CPU berdasarkan 

program PLC yang telah dirancang, jenis input device tediri dari 

bermacam-macam field device, seperti: sensor tinggi dan sensor suhu. 

Sedangkan untuk output device seperti: pompa air, pemanas air, dan 

relay. Input device terbagi dengan dua jenis data tipe, yaitu digital input 
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dan analog input. Begitu halnya juga dengan output device yang juga 

terbagi atas dua jenis data tipe yaitu digital output dan analog output. 

Gambar 2.9 merupakan sebuah pengontrol logika terprogram. 

 
Gambar 2.9 Blok Pengontrol Logika Terprogram [4] 

 

 Dalam pemogramannya pada umumnya PLC mengarah kepada 

standar yang diciptakan oleh produsen PLC masing-masing, namun 

tersedia juga pilihan pengoperasian berdasarkan standar dari IEC 

(International Electrotechnical Commision) yang merupakan suatu 

standarisasi internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, 

dan teknologi lain yang terkait secara kolektif atau dikenal dengan 

elektro teknologi. Sehingga jika seorang pengguna PLC dihadapkan 

dengan masalah banyaknya tipe dari PLC maka pengguna dapat 

berpedoman pada standar pengoperasian yang telah ditetapkan oleh 

IEC. Dikarenakan banyaknya ragam dan merk PLC yang berbeda-beda, 

protokol ini disebut sebagai I/O Server. Tentunya tiap-tiap perusahaan 

produsen dan pengembang PLC mempunyai aturan-aturan mereka 

masing masing. Oleh karena banyak macam jenis protokol yang bisa 

digunakan untuk media komunikasi antara kedua device. Gambar 2.10 

merupakan skema umum komunikasi PC-PLC. 
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Gambar 2.10 Keberadaan I/O Server Sistem Komunikasi PC-PLC [4] 

2.2.2.2. Prinsip Kerja PLC 

Data-data berupa sinyal dari peralatan intput luar (external input 

device) diterima oleh sebuah PLC dari sistem yang dikontrol. Peralatan 

input luar tersebut antara lain berupa saklar, tombol, sensor, dan lain-

lain. Data-data masukan yang masih berupa sinyal analog akan diubah 

oleh modul input A/D (analog to digital input module) menjadi sinyal 

digital. Selanjutnya oleh unit prosesor sentral atau CPU yang ada di 

dalam PLC sinyal digital dan disimpan di dalam ingatan (Memory). 

Keputusan diambil CPU dan perintah yang diperoleh diberikan melalui 

modul output D/A (digital to analog output module) sinyal digital itu 

bila perlu diubah kembali menjadi menggerakkan peralatan output luar 

(external output device) dari sistem yang dikontrol seperti antara lain 

berupa kontaktor, relay, pompa, pemanas air dimana nantinya dapat 

untuk mengoperasikan secara otomatis sistem proses kerja yang 

dikontrol tersebut [5]. Pada Gambar 2.11 ditunjukkan diagram prinsip 

kerja dari sebuah PLC: 



23 
 

 

 
Gambar 2.11 Diagram Prinsip Kerja PLC [4] 

2.2.2.3. 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. Pada perangkat lunak ini terdapat tiga pilihan 

bahasa pemrograman berdasarkan IEC61131-3 Programming 

Languages, yaitu: 

 IL (Instruction List) 

 Sistem pemrograman ini bersifat tekstual. Singkatan-

singkatan khusus yang disebut mnemonic digunakan untuk 

mengidentifikasi perintah yang berbeda yang sedang dijalankan 

ataupun tidak. Bahasa yang biasa digunakan adalah OR, AND, 

NAND, XOR, dan sebagainya seperti pada Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 Contoh Instruction List [7] 

 LD (Ladder Diagram). 

   Dalam pemrograman PLC ini, bahasa yang digunakan dapat 

dipilih salah satu baik IL ataupun LD. Diagram tangga atau ladder 

diagram adalah instruksi yang terkait dengan kondisi-kondisi di 

dalam diagram tangga. Instruksi-instruksi tangga, baik yang 

independen maupun kombinasi atau gabungan dengan blok instruksi 

berikutnya atau sebelumnya, akan membentuk kondisi eksekusi [8]. 

Contoh diagram tangga dapat dilihat pada gambar 2.13 

 
Gambar 2.13 Contoh Ladder Diagram [7] 
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2.2.2.4. Struktur Unit PLC 

 Secara umum PLC terdiri dari dua buah komponen utama yaitu: 

 Central Processing Unit (CPU) 

 Unit processor atau Central Processing Unit (CPU) adalah 

unit yang berisi mikroprosessor yang mengolah sinyal-sinyal input 

dan melaksanakan pengontrolan, sesuai dengan program yang 

disimpan di dalam memori, lalu mengkomunikasikan keputusan-

keputusan yang diambilnya sebagai sinyal-sinyal kontrol ke 

interface output. Fungsi CPU adalah mengatur semua proses yang 

terjadi pada PLC. Ada tiga buah komponen utama penyusun CPU 

ini yaitu processor, memory dan power supply. 

 Sistem Interface Input/Output 

 Pada umumnya informasi data pada PLC dinyatakan dalam 

bentuk tegangan listrik antara 5-15 VDC, sedangkan sistem 

tegangan di luar bervariasi antara 24-240 VDC maupun AC. Unit 

I/O dimaksudkan untuk interfacing antara besaran kedua tersebut. 

Adapun komponen utama PLC ditunjukkan pada Gambar 2.14 di 

bawah ini.  

 

. Gambar 2.14 Blok Diagram PLC [6] 

Blok diagram PLC. Konfigurasi fisik PLC terbagi menjadi dua 

yaitu sebagai berikut [6] :  
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a) Fixed Terdiri dari bagian processor, masukan-keluaran, catu daya 

dalam satu unit. 

b) Modular PLC modular terdiri dari chassis di mana catu daya, CPU dan 

semua modul masukan dan keluaran sebagai perangkat keras yang 

dapat dipasang dan dilepas secara terpisah. Untuk mengetahui blok 

diagram keseluruhan PLC ditunjukkan pada Gambar 2.15: 

 

Gambar 2.15 Blok Diagram Keseluruhan PLC [5] 

Dalam proses pengolahan data di dalam memori PLC, PLC dapat 

memberikan sinyal-sinyal troubleshooting melalui indikator lampu 

atau kondisi error pada ladder diagram pada PLC. Adapun 

troubleshooting dalam PLC yaitu faults indicators, Run/stop 

indicators, dan Input/output status indicator. 

2.2.2.5. Data dan Memory PLC 

Aturan penulisan memori PLC adalah: 

 Word atau channel yang terdiri dari 16 bit, ditulis XXX. 

 Bit atau contact yang terdiri dari 1 bit, ditulis XXXXX. 

 Dua angka paling belakang (di garis bawahi) menunjukkan nomor 

contact dan, sisa angka di depan menunjukkan nomor channel. 
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Memori juga merupakan elemen yang terdapat pada CPU yang berupa 

IC (integrated circuit). Karateristik memori ini mudah dihapus dengan 

mematikan catu daya. Seperti halnya sistem komputer, memory PLC 

terdiri atas RAM dan ROM. Kapasitas memory antara satu PLC dengan 

yang lain berbeda-beda tergantung pada type dan pabrik pembuatnya. 

Beberapa pabrik menyatakan ukuran memory dalam byte, ada juga 

yang kilobyte, dan ada pula yang dinyatakan dengan jumlah instruksi 

yang dapat disimpan: 

1. Random Acces Memory 

 Random Acces Memory mempunyai singkatan kode RAM. 

Program yang ditulis umumnya disimpan dalam RAM yang ada 

di dalam PLC sehingga dapat diubah/diedit melalui 

programming unit. Kerugian penyimpanan di RAM adalah 

program dan data akan hilang ketika power supply mati. Untuk 

mengatasi hal ini, RAM dapat di back-up dengan battery 

lithium, sehingga meskipun power supply mati, program dan 

data tidak hilang. Umumnya bila battery tidak rusak, program 

dan data disimpan selama 5 tahun. 

2. Read Only Memory 

 Read Only Memory mempunyai singkatan kode ROM. 

Semua data yang ada dapat dibaca, tetapi tidak dapat ditulisi, 

karena termasuk data non volatile yang tersedia secara 

permanen. 
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 Supaya program dalam RAM bisa dieksekusi harusada operating 

system) PLC. Operating system ini dibuat oleh pabrik pembuat PLC 

yang disimpan dalam ROM dan hanya dapat dibaca oleh processor. 

Dalam beberapa PLC tidak menggunakan ROM tetapi EPROM atau 

EEPROM. Pengguna dapat juga menyimpan program di sebagian 

tempat di EEPROM atau dikenal sebagai flash memory. Sehingga 

secara garis besar ada tiga fungsi memory yaitu untuk menyimpan 

informasi yang diperlukan untuk menjalankan program, untuk 

menyimpan program (program storage), untuk menyimpan pesan 

(program message). 

2.2.2.6. Power Supply PLC 

 Unit ini berfungsi untuk memberikan sumber daya pada PLC. 

Kebanyakan PLC bekerja dengan catu daya 24 VDC atau 220 VAC. 

Sumber tegangan yang dibutuhkan oleh CPU, memori dan rangkaian 

lain adalah sumber tegangan DC, umumnya untuk komponen digital 

diperlukan tegangan searah 5 volt. Port power supply PLC ditunjukkan 

pada Gambar 2.16 di bawah ini. 

 

Gambar 2.16 Port Power Supply PLC [5] 
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2.2.2.7. Input/Output Modul PLC 

 Modul input mempunyai beberapa fungsi di antaranya: 

a. Mendeteksi ketika sinyal diterima dari sensor. 

b. Mengkonversi sinyal input menjadi level tegangan yang bisa 

diterima processor. 

c. Mengirim sinyal ke indikator input PLC sehingga bisa 

diketahui input mana yang sedang menerima sinyal. 

 Modul output mempunyai beberapa fungsi di antaranya: 

a. Output unit pada PLC juga berfungsi sebagai interface terhadap 

peralatan luar. 

b. Output PLC bertindak sebagai switch terhadap power supply 

untuk mengoperasikan peralatan output (misal : relay, solenoid 

valve dan lain-lain) 

c. Komponen yang biasa dipakai PLC sebagai bagian output unit 

adalah relay untuk AC/DC, TRIAC untuk AC saja, dan 

transistor atau FET untuk DC saja 

 

2.2.3. Human Machine Interface (HMI) 

Human Machine Interface (HMI) adalah media komunikasi antara 

manusia dan teknologi mesin dari suatu sistem. HMI membantu operator 

secara lebih dekat untuk mengontrol suatu plan sistem dan operasi PLC 

pada setiap tahap pengoperasian plan sebagai basis proses visualisasi 

sistem yang menghubungkan semua komponen dalam sistem dengan 
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baik. Sistem HMI biasanya bekerja secara online dan realtime dengan 

membaca data yang dikirimkan melalui I/O yang digunakan oleh sistem 

kontrolnya. Dengan menggunakan HMI sebagai console operator, 

operator bisa menyajikan berbagai macam analisa grafis, hystorical 

information, database, data login untuk keamanan, dan animasi ke dalam 

bentuk software [5].  

2.2.3.1.  Vijeo Designer  

Dalam membuat tampilan pada sebuah HMI digunakan 

sebuah software yang bernama Vijeo Designer yang telah dibuat 

dan dikembangkan oleh Schneider Electronic Industries  (SAS). 

Software ini dapat dijalankan diberbagai macam komputer, 

platform, dan bermacam tempat kebutuhan. Semua fasilitas yang 

terdapat pada Vijeo Designer dapat kita ciptakan melalui 

tampilan layar dengan beberapa fungsi grafik dan animasi yang 

diperlukan. Bahkan dengan permintaan dari yang paling 

sederhana hingga paling rumit dapat dijalankan melalui software 

[6]. 

  
Gambar 2.17 Prinsip Kerja HMI [6] 
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2.2.3.2. Fungsi Dari 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) [6]. 

2.2.3.3. Bagian dari HMI 

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

1. Tampilan Statis dan Dinamik 

Pada bagian ini terdapat dua macam tampilan yaitu obyek statis dan 

obyek dinamis: 

 Obyek Statis yaitu obyek yang berhubungan langsung dengan 

peralatan atau database. Contoh: teks statis, layout unit 

produksi. 

 Obyek Dinamik yaitu obyek yang memungkinkan operator 

berinteraksi dengan proses, peralatan atau database serta 

memungkinkan operator melakukan aksi kontrol. Contoh: push 

button, lights, charts. 
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2. Manajemen Alarm 

 Suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai dengan 

banyak alarm dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan 

operator. Setiap alarm harus di-acknowledged oleh operator agar 

dapat dilakukan aksi yang sesuai dengan jenis alarm. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu manajemen alarm dengan tujuan mengeleminir 

alarm yang tidak berarti. Jenis-jenis alarm yaitu: 

1. Absolute Alarm, (High dan High-High, Low dan Low-Low) 

2. Deviation Alarm (Deviation High, Deviation Low) 

3. Rote of Change Alarms (Positive Rate of Change, Negative Rate 

of Change) 

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 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 
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melalui aktivasi periodik pada selang interfal tertentu misalnya 

kegiatan harian atau bulanan dan juga melalui operator demand [4]. 

 

2.2.4. Relay . 

 Relay adalah komponen elektronika yang berupa saklar (switch) 

elektrik yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut 

sebagai komponen electromechanical atau elektromekanikal yang terdiri 

dari dua bagian utama yaitu elektromagnet (coil) dan mekanikal (kontak 

saklar/switch). Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik 

sebagai penggerak kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus 

listrik yang kecil atau low power, dapat menghantarkan arus listrik yang 

yang memiliki tegangan lebih tinggi. Biasanya ukuran spesifikasi tertera 

pada body relay.  

 Misalnya relay 12VDC/4A 220V, artinya tegangan yang 

diperlukan untuk control sebesar 12 VDC dan mampu men-switch arus 

listrik maksimal sebesar 4A dengan tegangan 220V. Berikut adalah 

gambar dan juga simbol dari komponen relay. 

 

 
Gambar 2.18 Simbol Relay [3] 
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2.2.4.1.  Prinsip Kerja Relay 

 Perlu diketahui bahwa bagian penting pada relay terdiri dari 

4 komponen yang penting yaitu; Electromagnet (Coil), Armature, 

Switch Contact Point (Saklar) dan Spring. Berikut ini merupakan 

gambar dari komponen relay yang sudah disebutkan diatas: 

 
Gambar 2.19 Struktur Komponen Relay [3] 

 

Berdasarkan gambar diatas, sebuah besi (Iron Core) yang 

dililit oleh sebuah kumparan Coil yang berfungsi untuk 

mengendalikan Besi tersebut. Apabila Kumparan Coil diberikan 

arus listrik, maka akan timbul gaya Elektromagnet yang kemudian 

menarik Armature untuk berpindah dari Posisi sebelumnya (NC) 

ke posisi baru (NO) sehingga menjadi Saklar yang dapat 

menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana 

Armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN 

atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, Armature 

akan kembali lagi ke posisi Awal (NC). Coil yang digunakan oleh 

Relay untuk menarik Contact Point ke Posisi Close pada umumnya 

hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil [3]. 

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu: 
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 Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan 

selalu berada di posisi CLOSE (tertutup). 

 Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan 

selalu berada di posisi OPEN (terbuka). 

2.2.4.2. Fungsi dan Keuntungan Penggunaan Relay 

Beberapa fungsi Relay yang telah umum diaplikasikan kedalam 

peralatan elektronika diantaranya adalah: 

1. Relay digunakan untuk menjalankan Fungsi Logika (Logic Function). 

2. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi Penundaan Waktu (Time 

Delay Function). 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan Sirkuit Tegangan Tinggi dengan 

bantuan dari Sinyal Tegangan Rendah. 

4. Relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan dan hubung singkat (short). 

 Beberapa keuntungan penggunaan relay yang diaplikasikan ke 

dalam peralatan elektronika diantaranya adalah: 

1. Menggunakan arus yang lebih kecil untuk mengendalikan peralatan 

yang arusnya besar. 

2. Dengan sebuah sinyal dapat mengendalikan lebih dari satu kontak. 

3. Dapat menghidupkan dan mematikan peralatan yang sulit dijangkau. 

4. Rangkaian tegangan tinggi dapat dikendalikan oleh rangkaian 

tegangan rendah sehingga menjauhkan bahaya tegangan tinggi oleh 

manusia. [3]. 
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2.2.4.3. Arti Pole dan Throw pada Relay 

 Karena relay merupakan salah satu jenis dari saklar, maka istilah 

Pole dan Throw yang dipakai dalam saklar juga berlaku pada relay. 

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai Istilah “Pole and 

Throw”: 

 Pole: Banyaknya Kontak (Contact) yang dimiliki oleh sebuah relay. 

 Throw: Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah Kontak 

(Contact) 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, 

maka relay dapat digolongkan menjadi: 

 Single Pole Single Throw (SPST) adalah relay golongan yang 

memiliki 4 Terminal, 2 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya 

lagi untuk Coil. 

 Single Pole Double Throw (SPDT) adalah relay golongan yang 

memiliki 5 Terminal, 3 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya 

lagi untuk Coil. 

 Double Pole Single Throw (DPST) adalah relay golongan yang 

memiliki 6 Terminal, diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 

Pasang Terminal Saklar sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. 

Relay DPST dapat dijadikan 2 Saklar yang dikendalikan oleh 1 

Coil. 

 Double Pole Double Throw (DPDT) adalah relay golongan yang 

memiliki Terminal sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal 
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yang merupakan 2 pasang Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 

(single) Coil. Sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. 

 Terdapat relay-relay yang Pole dan Throw-nya melebihi dari 2 

(dua). Misalnya 3PDT (Triple Pole Double Throw) ataupun 4PDT 

(Four Pole Double Throw) dan lain sebagainya [11]. Untuk lebih jelas 

mengenai penggolongan relay berdasarkan jumlah Pole dan Throw, 

silakan lihat gambar dibawah ini: 

 
Gambar 2.20 Jenis Relay Berdasarkan Pole dan Throw [3] 

 

2.2.4.4. Fungsi-Fungsi dan Aplikasi Relay 

Beberapa fungsi Relay yang telah umum diaplikasikan kedalam 

peralatan Elektronika diantaranya adalah: 

1. Relay digunakan untuk menjalankan Fungsi Logika (Logic 

Function). 

2. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi penundaan waktu (Time 

Delay Function). 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan Sirkuit Tegangan tinggi 

dengan bantuan dari Signal Tegangan rendah. 

4. Ada juga Relay yang berfungsi untuk melindungi Motor ataupun 

komponen lainnya dari kelebihan Tegangan ataupun hubung singkat 

(Short) [3]. 
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2.2.5. Rangkaian Pembagi Tegangan 

 Pembagi Tegangan atau disebut dengan Voltage Divider adalah suatu 

rangkaian sederhana yang mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang 

lebih kecil. Fungsi dari Pembagi tegangan ini pada rangkaian elektronika adalah 

untuk membagi tegangan input menjadi satu atau beberapa tegangan output 

yang diperlukan oleh komponen lainnya didalam rangkaian. Hanya dengan 

menggunakan dua buah resistor atau lebih dan tegangan input. Contoh 

rangkaian dasar pembagi tegangan dengan output V output dari tegangan 

sumber VI menggunakan resistor pembagi tegangan R1 dan R2 seperti 

pada Gambar 2.21 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Rangkaian Pembagi Tegangan [2] 

Dari rangkaian pembagi tegangan di atas dapat dirumuskan 

tegangan output V output. Arus (I) mengalir pada R1 dan R2 sehingga 

nilai tegangan sumber VI adalah penjumlahan VS dan Voutput  sehingga 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

        𝑉𝐼 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑜 = 𝑖. 𝑅1 + 𝑖. 𝑅2 .................................................... (2.11) 

Nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian (Vs, V 
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output). Masing-masing sebanding dengan harga resistor yang dikenai 

tegangan tersebut. Sehingga besarnya V output dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

           𝑉𝑜 = V1 
R2

R1+R2
..................................................................... (2.12) 

 

2.2.6. Pompa Air 

Pompa adalah suatu alat mekanik yang digerakan oleh tenaga 

mesin digunakan untuk memindahkan suatu cairan (fluida) dari satu 

tempat ke tempat lain dengan media berupa pipa. Pemindahan tersebut 

dilakukan dengan menambahkan energi pada cairan sehingga cairan 

dapat mengalir secara kontinyu (berlangsung secara terus menerus) 

karena memiliki tekanan. 

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), dimana 

tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan 

yang ada sepanjang pengaliran [4].  

2.2.6.1  Pompa Sentrifugal  

Pompa sentrifugal yang prinsip kerjanya mengubah 

energi kinetis (kecepatan) cairan menjadi energi potensial 

(dinamis) melalui suatu impeller yang berputar dalam casing.  



40 
 

 

Secara umum bagian-bagian utama pompa sentrifugal dapat dilihat 

seperti gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Bagian‐Bagian Pompa Sentrifugal [9] 

A. Stuffing Box berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah dimana 

poros pompa menembus casing.  

B. Packing digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari 

casing pompa melalui poros. Biasanya terbuat dari asbes atau teflon.  

C. Shaft (poros) berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak 

selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian 

berputar lainnya.  

D. Shaft sleeve berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi dan 

keausan pada stuffing box. Pada pompa multi stage dapat sebagai leakage 

joint, internal bearing dan interstage atau distance sleever. 

E. Vane adalah sudu dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada 

impeller.  
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F. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai 

pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan diffusor (guide vane), 

inlet dan outlet nozel serta tempat memberikan arah aliran dari impeller 

dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis 

(single stage).  

G. Eye of Impeller adalah bagian sisi masuk pada arah isap impeller. 

H. Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi 

energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinyu, sehingga 

cairan pada sisi isap secara terus menerus akan masuk mengisi kekosongan 

akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya.  

I. Wearing Ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang 

melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller, dengan 

cara memperkecil celah antara casing dengan impeller.  

J. Bearing (bantalan) berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari 

poros agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban axial. 

Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar 

dan tetap pada tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil. 

K. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai 

pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan diffusor (guide vane), 

inlet dan outlet nozel serta tempat memberikan arah aliran dari impeller 

dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis [9].  
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2.2.7. Elemen Pemanas 

Elemen pemanas adalah suatu alat yang mengubah energi listrik 

menjadi energi panas melalui proses Joule Heating. Perubahan ini terjadi 

pada kawat elemen teraliri arus listrik sehingga elemen akan 

menghasilkan listrik. Komponen dasar pada alat pemanas listrik adalah 

berupa kawat/besi nikelin yang diatur sedemikan rupa sehingga membuat 

sebuah spiral. Kawat nikelin ini akan berubah menjadi panas jika pada 

kawat nikelin dialiri arus listrik. 

Panjang elemen pemanas yang digunakan menentukan besar 

kecilnya daya pada elemen tersebut. Semakin besar daya yang dimiliki 

maka waktu pemanasan relatif cepat.  Persyaratan elemen pemanas yaitu:  

1. Harus tahan lama pada suhu yang dikehendaki.  

2. Sifat mekanisnya harus kuat pada suhu yang dikehendaki. 

3. Koefisien muai harus kecil, sehingga perubahan bentuknya pada suhu 

yang dikehendaki tidak terlalu besar.  

4. Tahanan jenisnya harus tinggi.  

5. Koefisien suhunya harus kecil, sehingga arus kerjanya sedapat 

mungkin konstan. [11] 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Bentuk Elemen Pemanas [11] 
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2.2.8. Sensor 

Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi suatu 

besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat di analisa dengan 

rangkaian listrik tertentu. Transduser dapat didefinisikan sebagai suatu 

piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. 

Bagian masukan dari transduser ini disebut dengan sensor. Sensor 

merupakan bagian dari transduser yang berfungsi melakukan sensing 

atau merasakan adanya perubahan perubahan energi yang masuk ke 

bagian input sehingga perubahan energi segera dikirim dari transduser 

menjadi energi listrik. [10] 

 

Gambar 2.24 Masukan dan Keluaran Transduser [2] 

 

2.2.8.1. Pengertian Liquid Water Level Sensor    

  Sensor Water Level adalah sebuah sensor yang berfungsi 

untuk mendeteksi ketinggian suatu aliran baik berupa bahan liquid 

(cair). Fungsi level sensor pada dasarnya adalah memberikan 

informasi baik berupa data maupun sinyal karena adanya 

perubahan ketinggian dalam tanki dikarenakan adanya perubahan 

aliran dari material tersebut. Pengukuran ketinggian atau level ini 

bisa dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan  
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  ketinggian dari fluida maupun untuk mengukur ketinggian dari 

material pada titik tertentu baik itu pada level rendah, menengah 

maupun level puncak menggunakan water level sensor. Jenis Level 

Sensor ini bermacam-macam disesuaikan dengan aplikasi dari material 

yang dideteksi dan wadah dari wadah yang tertutup berupa tanki, silo, 

ataupun ketinggian yang berubah seperti danau, sungai dan laut. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.25 Liquid Water Level Sensor [12] 

 

2.2.8.2. Pengertian Sensor RTD  

Resistance Temperature Detector (RTD) atau dikenal dengan 

Detektor Temperatur Tahanan adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

menentukan nilai atau besaran suatu temperatur/suhu dengan 

menggunakan elemen sensitif dari kawat platina, tembaga, atau nikel 

murni, yang memberikan nilai tahanan yang terbatas untuk masing-

masing temperatur di dalam kisaran suhunya. Semakin panas benda 

tersebut, semakin besar atau semakin tinggi nilai tahanan listriknya, 

begitu juga sebaliknya. PT100 merupakan tipe RTD yang paling 

populer yang digunakan di industri. 
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Resistance Temperature Detector merupakan sensor pasif, karena 

sensor ini membutuhkan energi dari luar. Elemen yang umum 

digunakan pada tahanan resistansi adalah kawat nikel, tembaga, dan 

platina murni yang dipasang dalam sebuah tabung guna untuk 

memproteksi terhadap kerusakan mekanis. Resistance Temperature 

Detector (PT100) digunakan pada kisaran suhu -200°C sampai dengan 

650°C. 

Prinsip dasar RTD adalah jika  pada tahanan listrik dari logam 

yang bervariasi sebanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini 

adalah presisi dengan tingkat konsisten/kestabilan yang tinggi pada 

pendeteksian tahanan. Platina adalah bahan yang sering digunakan 

karena memiliki tahanan suhu, kelinearan, stabilitas dan 

reproduksibilitas. [10]. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Kontruksi Sensor RTD [10] 
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