
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Sensor-sensor yang digunakan dalam proses WTP merupakan sensor switch 

yang dinyatakan dalam logika “0” dan “1”. Settingan terhadap nilai ini sudah 

menjadi satu paket dalam sensornya. Tugas PLC hanya untuk mengolah data 

masukan “0” dan “1” tersebut menjadi suatu sistem kontrol terpadu. 

2. PLC Omron memiliki tegangan kerja 220 Vac, dan mempunyai karakteristik 

inputan + 24 Vdc. Artinya jika terdapat tegangan input + 24 Vdc, maka 

dianggap sebagai input logika “1”, sedangkan jika pada input bertegangan 0 

Volt, maka dibaca sebagai input logika “0”. 

3. Pada proses perhitungan waktu pengisian tangki pada Raw Water Tank adalah 

kapasitas tanki / kapasitas pengisian. Perhitungan ini digunakan untuk 

memudahkan pada saat pensimulasian agar waktu pengisiannya tidak terlalu 

lama. 

4. DG Transfer Pump belum aktif karena level Degasser Tank masih low, untuk 

mengubah kondisi ini maka switch low pada Degasser Tank harus di toggle. 

Pada saat DG Transfer Pump telah aktif dan mengisi tangki Raw Water 
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hingga mencapai ketinggian 100 dm. Setelah mencapai nilai ini, maka DG 

Transfer Pump stop. 

5. MB Feed Pump mulai running ketika level tangki Raw Water mencapai 

ketinggian 10 dm. Setelah itu air memasuki Mix Bed Filter dan membuka 

valve 3 yang berhubungan dengan jalurnya. Keluaran dari Mix Bed Filter ini 

langsung dimasukkan dalam tangki demin Demineralized Tank. Dan pada 

saat Demin Water Tank mencapai ketinggain isi 100 dm atau 10 meter, maka 

pompa MB Feed Pump menjadi stop.   

 

5.2. Saran 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, maka penulis dapat memberi saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam memilih program PLC hendaknya menggunakan program yang sudah 

lengkap yaitu mengandung program ladder logic, program simulator 

pengganti PLC sungguhan, dan memiliki program Designer, sehingga 

memudahkan dalam simulasi program dan sekaligus dapat memantau 

jalannya program hardware jika dihubungkan dengan PLC sungguhan. 

2. Dalam membuat suatu program logic, hendaknya perancang program benar-

benar memahami terlebih dahulu bentuk dan sifat komponen hardware-nya, 

seperti jenis relay yang digunakan, kontaktor NO atau NC, jenis sensor input-

an, seperti switch level, switch flow, swith temperature, dan switch pressure. 
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Hal ini berfungsi supaya program yang dibuat tidak salah proses dan sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

3. Dalam membuat suatu program logic, hendaknya dibuat sistem ladder logic 

seringkas mungkin (menghemat jumlah Rung) sehingga tidak memperlambat 

proses scanner program pada PC. 

 


