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BAB VI 

 

PENUTUP 

6.1   Kesimpulan 

  Setelah melakukan perancangan, pembuatan benda kerja dan 

percobaan terhadap Tugas Akhir ini, maka penyusun dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. PLC Schneider Modicon M221 (TM221CE16R) digunakan sebagai pusat 

dari sistem kontrol kinerja prototype Alat Tugas Akhir ini karena PLC tipe 

Logic Controllers M221 ini memiliki fleksibilitas ketika dibutuhkan untuk 

menambahkan modul khusus untuk jalur I/O serta perangkat lunak 

pemrograman yang Intuitif dalam menghemat waktu untuk menangani 

semua fungsi pemrograman, visualisasi, dan commissioning pada 

SoMachine Basic. 

2. Software Movicon digunakan sebagai sistem monitoring yang berfungsi 

mengontrol suhu pemanasan pada proses pembuatan garam Berbasis 

Programmable Logic Controller. 

3. Motor Power Window DC digunakan sebagai penggerak keran pada tangki 

pemanas, keran akan mengalirkan hasil pemanasan menuju tahap 

selanjutnya yakni pengeringan. 

4. Power supply yang digunakan sebagai sumber tegangan pada alat 

pembuatan garam berbasis Programmable Logic Controller (PLC) adalah 

power supply 5 VDC, 12 VDC, dan 24 VDC. Tegangan input pada semua 
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power supply adalah 228 VAC, sementara tegangan output pada power 

supply 5 VDC adalah 5,03 V, power supply 12 VDC adalah 12,2 V, dan 

power supply 24 VDC adalah 23,9 V. 

5. Pemanasan air laut menggunakan alat ini terhitung lebih cepat 

dibandingkan pemanasan konvensional yang masih menggunakan cahaya 

matahari. Proses pemanasan kurang lebih 3 jam untuk 1,5 liter air. 

6.2   Saran 

  Guna melengkapi kesempurnaan alat ini maka penyusun sarankan sebagai 

berikut : 

1. Menggunakan Solenoid Valve Zero Gravity agar hasil rebusan air laut dapat 

mudah jatuh ke dalam tangki pengeringan. 

2. Menggunakan bahan konduktor yang lebih baik dari besi sebagai filamen 

pemanas dan lebih tahan korosi, seperti contohnya perak, atau alumunium. 

3. Menggunakan tangki pemanasan dengan luas penampang lebih lebar agar 

proses pemanasan air laut dapat lebih cepat 

4. Menggunakan Android agar kontrol dan monitoring dapat dilakukan 

dengan jarak jauh menggunakan smartphone. 

Penyusun menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna keperluan pembuatan 

laporan dimasa mendatang. 


