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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan jaman, pembangunan di segala bidang harus 

diperhatikan. Salah satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa adalah 

dengan pembangunan industri, baik yang menghasilkan suatu produk jadi 

maupun produk mentah untuk diolah lebih lanjut. Pembangunan industri-

industri ini sangat penting, karena dapat mengurangi ketergantungan 

Indonesia terhadap industri luar negeri, yang pada akhirnya akan dapat 

mengurangi pengeluaran devisa untuk mengimpor bahan tersebut, termasuk 

di antaranya garam dapur. Garam merupakan salah satu kebutuhan pelengkap 

dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. 

Walaupun Indonesia termasuk negara maritim, namun usaha meningkatkan 

produksi garam belum diminati, termasuk dalam usaha meningkatkan 

kualitasnya. Di lain pihak untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik 

(mengandung kalsium dan magnesium) Indonesia masih mengandalkan 

impor dari luar negeri, terutama dalam hal ini garam beryodium serta garam 

industri. 

  Proses produksi garam yang dilakukan petani garam masih 

menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara menguapkan air laut 

menggunakan sinar matahari hingga menjadi “air tua” dan selanjutnya 

dikristalisasi. Sebagian petani menguapkan air laut di atas meja-meja 

kristalisasi garam dan sebagian menguapkannya di atas lahan garam yang 

yang sudah dilapisi (penguapan air dilakukan dalam satu areal kristalisasi), 
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sehingga petani hanya memperoleh garam dengan kadar NaCl yang rendah 

dan cenderung kotor, untuk itu diperlukan suatu alat yang dapat membuat 

garam secara modern tanpa menggunakan sinar cahaya matahari dan dengan 

waktu yang relatif singkat 

 Pada proses pembuatan garam diperlukan panas untuk melakukan 

penguapan pada airlaut , sehingga dapat menghasilkan garam. Dengan sistem 

pemanasan yang masih dilakukan petani garam yaitu dengan menggunakan 

cahaya matahari, faktor cuaca sangat berpengaruh dalam proses ini, sehingga 

petani membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penguapan 

pada air laut.  

Dengan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk membuat 

suatu alat dengan judul “PENGATURAN SUHU PEMBUATAN GARAM 

MENGGUNAKAN DS18B20 SERTA MONITORING 

MENGGUNAKAN HMI PADA PROSES PEMBUATAN GARAM 

BERBASIS  PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER”. Dengan 

adanya alat ini diharapkan dapat memudahkan dalam proses pemanasan air 

laut agar menjadi kristal garam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Bagaimana cara menghasilkan garam yang baik secara modern ? 

2. Bagaimana cara membuat sistem pemanasan air laut pada alat pembuat 

garam ?  

 

1.3   Tujuan 

Tujuan penyusun pada pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah:  

1. Memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan dan 

memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Teknik 

Elektro Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas 

Diponegoro Semarang. 

2. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan dipelajari selama menempuh 

pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik Elektro Departemen 

Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 

3. Membuat alat pembuat garam yang dapat menghasilkan garam secara 

modern 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembuatan laporan Tugas Akhir dapat terarahkan, penyusun 

membatasi permasalahan yang akan dibahas pada laporan Tugas Akhir ini. 

Dalam laporan ini penyusun membahas masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Alat prototype Tugas Akhir ini disimulasikan untuk pembuatan garam. 

2. Programmable Logic Controller (PLC) Modicon M221 Tipe 

TM221CE16R digunakan sebagai sistem kontrol pada alat pembuatan 

garam berbasis Programmable Logic Controller (PLC). 

3. Software Movicon digunakan di laptop/PC sebagai sistem monitoring pada 

rancang bangun pembuatan garam berbasis Programmable Logic 

Controller (PLC). 

4. Power Window 12 VDC digunakan sebagai penggerak keran pada  alat 

pembuatan garam berbasis Programmable Logic Controller (PLC). 

5. Sensor suhu DS18B20 sebagai input ke PLC pada alat pembuatan garam 

berbasis Programmable Logic Controller (PLC). 

6. Suhu yang di ukur yakni saat proses pemanasan air laut pada tangki 

pemanas. 

7. Power supply digunakan sebagai sumber tegangan pada alat alat 

pembuatan garam berbasis Programmable Logic Controller (PLC).  

8. PLC membutuhkan sumber tegangan dari power supply sebesar 24 VDC. 
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1.5     Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat penyusunan dan pembuatan Tugas Akhir ini adalah:  

1. Bagi Penyusun 

a. Memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan dan 

memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Teknik Elektro 

Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas 

Diponegoro Semarang. 

b. Dapat mempelajari prinsip kerja serta pengaplikasian tentang 

Programmable Logic Controller (PLC) dan Human Machine Interface 

(HMI) untuk kebutuhan pekerjaan rumah maupun industri. 

c. Dapat mempelajari serta memahami jenis bahasa pemprograman yang 

digunakan untuk PLC dan HMI. 

2. Bagi Masyarakat 

Alat ini dapat membantu petani garam mengembangkan hasil garamnya 

dan tidak membutuhkan waktu yang lama pada proses pembuatannya, 

sehingga dapat menghasilkan garam dengan kualitas yang baik. 

3. Bagi Industri 

Alat pembuatan garam berbasis Programmable Logic Controller (PLC) 

dapat digunakan untuk pembuatan garam dalam industri kecil dan 

menengah  serta cara alternatif dalam pembuatan garam. 
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1.3. Sistematika Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memaparkan hasil rancangan 

dan pengujian sistematis yang dibuat. Untuk mempermudah pemahaman 

hasil rancangan tersebut. Tugas Akhir ini di buat dalam beberapa bab, yang 

mana setiap bab mempunyai hubungan yang saling terkait dengan bab yang 

lain, seperti di bawah ini: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang melatar belakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Tujuan, Batasan Masalah, Metode Penulisan, 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai tinjauan pustaka sebagai 

referensi pembuatan alat dan teori dasar dari masing-masing bagian yang 

menjadi panduan atau dasar, untuk menunjang perancangan dan pembuatan  

Tugas Akhir ini. 

BAB III  PENGATURAN SUHU MENGGUNAKAN DS18B20 SERTA 

MONITORING MENGGUNAKAN HMI PADA HASIL PEMBUATAN 

GARAM BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah kerja blok diagram 

keseluruhan, rangkaian per blok, rangkaian keseluruhan dan flowchart pada 

alat simulasi tersebut. 

BAB IV PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PENGATURAN SUHU 

MENGGUNAKAN DS18B20 SERTA MONITORING 

MENGGUNAKAN HMI PADA HASIL PEMBUATAN GARAM 

BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) 

Pada bab ini membahas mengenai proses perancangan, perakitan, dan 

pembuatan benda kerja serta bahan dan alat yang dipergunakan.  

BAB V PENGUKURAN DAN PENGUJIAN ALAT PENGATURAN 

SUHU MENGGUNAKAN DS18B20 SERTA MONITORING 

MENGGUNAKAN HMI PADA PROSES PEMBUATAN GARAM 

BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) 

Dalam bab ini akan membahas tentang uji coba apakah rangkaian telah 

berjalan sesuai dengan yang diminta, hasil pengujian dan analisa. 
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BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dalam perancangan dan 

pembuatan Tugas Akhir ini serta saran-saran yang ingin disampaikan oleh 

penyusun. 


