
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  LOGIKA 

 

Logika adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal, dalam hal ini berhubungan 

dengan keteknikan. Logika diimplementasikan dalam bentuk simbol, yang dikenal 

dengan logic gate (gerbang logika). Simbol tersebut tidak menyatakan alat, hanya 

menyatakan fungsinya saja. Adapun jenis gerbang logika dasar, yaitu: 

 1. Gerbang NOT 

 Gerbang NOT adalah logika yang berfungsi menginvert suatu masukan 

artinya jika terdapat masukan Ya, maka keluaran logika tersebut adalah 

Tidak. Berikut adalah simbol gerbang NOT : 

 

Gambar 2.1. Simbol Gerbang NOT 

 

  Adapun tabel kebenarannya, yaitu : 

Tabel 2.1. Tabel Kebenaran Gerbang NOT 

Input Output 

0 1 

1 0 
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 Logika hanya mempunyai dua nilai yaitu “0” yang berarti “off” dan “1” 

yang berarti “on”. Sehingga dari tabel di atas berarti jika inputnya “off” 

maka outputnya “on”, dan jika inputnya “on” maka outputnya “off”. 

 

 2. Gerbang OR 

 Gerbang OR adalah gerbang logika yang mempunyai arti jika inputnya 

bernilai “1” atau keduanya maka outputnya “1”, dan jika kedua inputnya 

berlogika “0” maka outputnya “0”. Berikut adalah simbol gerbang OR : 

                                                                             

 

Gambar 2.2. Simbol Gerbang OR 

  

 Dari gambar di atas, terlihat bahwa gerbang OR memiliki minimal 2 input, 

yaitu A dan B. Berikut adalah tabel kebenarannya : 

 

Tabel 2.2. Tabel Kebenaran Gerbang OR 

INPUT A INPUT B OUTPUT 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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 3. Gerbang AND 

 Gerbang AND adalah gerbang logika yang mempunyai arti output bernilai 

logika “1”, jika dan hanya jika kedua inputnya berlogika “1”. Sama halnya 

dengan gerbang OR, gerbang AND mempunyai 2 minimal input. Berikut 

adalah simbol gerbang AND : 

                                                                                      

 

 

Gambar 2.3. Simbol Gerbang AND  

 

  

 Berikut adalah tabel kebenarannya : 

Tabel 2.3. Tabel Kebenaran Gerbang AND 

INPUT A INPUT B OUTPUT 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 

2.2.  SWITCH 

 

Switch adalah komponen elektrikal yang berfungsi untuk memberi sinyal atau 

untuk memutus atau menyambung suatu sistem kontrol. Switch berupa komponen 

kontaktor mekanik yang digerakkan karena suatu kondisi tertentu, seperti contoh: 
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pressure switch, kontaktornya akan bergerak karena adanya tekanan mekanik 

yang melebihi tekanan normalnya. Contoh lain adalah temperature switch, 

kontaktornya akan bergerak karena adanya pertambahan panjang yang disebabkan 

oleh panas.  

 

Limit Switch adalah salah satu contoh switch yang digunakan untuk memutus atau 

memberi isyarat suatu sistem kontrol karena lengan switchnya tersentuh suatu 

objek. Biasanya digunakan untuk pengontrol titik maksimum dan minimum dari 

pergerakan benda, contohnya lengan Disconnecting Switch, Belt Conveyor, dan 

lain-lain. 

Switch terdiri dari satu set atau lebih kontaktor yang terdiri dari Common 

Normally Open (NO) dan Normally Close (NC). Berikut adalah gambar 

komponen limit switch : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Komponen Limit Switch 
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Prinsip kerja dari limit switch adalah pada kondisi normal, batang kontaktor tidak 

tersentuh pergerakan objek maka common terhubung dengan NC (Normally 

Close), dan pada saat batang kontaktor tersentuh pergerakan objek, maka common 

terhubung dengan NO (Normally Open). Adapun jenis limit switch dibedakan 

berdasarkan kemampuan kontaktornya mengalirkan arus, contohnya limit switch 

1 Ampere, 10 Ampere, dan seterusnya. 

 

Jenis switch yang lain adalah selector switch. Switch ini berfungsi untuk memilih 

jalur mana yang akan diaktifkan. Sering digunakan dalam pemilihan kontrol lokal, 

atau Remote. Pengoperasiannya adalah dengan menggunakan putaran manual 

tangan. Berikut adalah gambar selector switch : 

  

  

 

Gambar 2.5. Selector Switch 

 

2.3.  KONTAKTOR 

Kontaktor adalah komponen elektrikal yang berfungsi untuk memutus atau 

menyambung arus daya (arus beban). Sistem kerja kontaktor sama seperti relay, 

yang membedakan adalah kemampuan batang kontaktor lebih besar dalam 

mengalirkan arus daripada relay. Di dalam kontaktor terdapat komponen 

elektromagnetik (coil magnetic), dan lengan-lengan kontaktor. 
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Kontaktor mempunyai titik kontak NO (Normally Open) dan NC (Normally 

Close). Dimana pada saat coil tidak teraliri arus, titik Common terhubung dengan 

NC dan pada saat coil teraliri arus, maka Common terhubung dengan NO. 

 

Berikut adalah gambar komponen kontaktor (gambar 2.6) dan bentuk fisik 

kontaktor (gambar 2.7) : 

 

Gambar 2.6. Komponen Kontaktor 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Bentuk Fisik Kontaktor 

 

2.4.  KONTROL MOTOR 3 PHASE 

 

Motor 3 phase adalah salah satu jenis motor listrik yang bekerja menggunakan 

sumber tegangan 3 phase yaitu R, S, T, dan N. Adapun nilai tegangan antara 
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phase R, S, dan T adalah 380 Volt, sedangkan nilai tegangan antara phase dengan 

Netral adalah 220 Volt. Motor 3 phase dapat bekerja dalam 2 arah, yaitu forward 

dan reverse. Cara mengontrol arah putaran motor ini yaitu dengan mengatur 

hubungan coil motor dengan sumber listrik. Untuk arah putar forward, 

menggunakan konfigurasi R, S, T dengan U, V, W. Berikut adalah gambar 

rangkaiannya : 

 

 

 

Gambar 2.8. Rangkaian Arah Putar Forward 

 

Sedangkan untuk arah putaran reverse, konfigurasinya adalah : R, S, T dengan U 

,W, V; atau R, S, T dengan W, V, U. Berikut adalah gambar rangkaiannya : 

 

 

 

Gambar 2.9. Rangkaian Arah Putaran Reverse 

 

2.5.  PANEL ELEKTRIKAL 

 

Panel Elektrikal adalah suatu komponen kompleks dari sistem kontrol yang 

berfungsi untuk memutus atau mengalirkan arus listrik yang dibutuhkan oleh 

beban yang berupa motor dan lain-lain. Di dalam panel elektrikal ini terdiri dari :  
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1. Rangkaian relay yang berfungsi sebagai intermediate relay, yaitu relay 

peralihan dari kontrol PLC (+24Vdc) kepada relay daya motor yang berupa 

kontaktor DC (+220Vdc). 

2. Rangkaian relay yang berfungsi sebagai indikasi kondisi panel tersebut, yaitu 

dalam kondisi remote/lokal, trip/normal, fault/normal, running/stop. 

3. Rangkaian proteksi elektrikal yang terdiri dari CT (Current Transformer) 

Over Current, dan Over Load. 

4. tombol lokal dan indikasi lokal. 

 

Berikut adalah gambar rangkaian pada panel elektrikal
8
 : 

 

Gambar 2.10. Rangkaian Panel Elektrikal 

                                                           
7 PT. PLN (Persero). 2011. WTP MCC. Semacom Integrated Published. 
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Pada gambar 2.10 di atas terlihat bahwa panel elektrikal mempunyai fasilitas : 

1. LCS (Local Control System), yang berfungsi  sebagai kontrol running dan 

stop motor atau pompa. Pada LCS terdapat 2 switch yaitu switch local dan 

switch remote. Pada posisi switch local, motor hanya dapat dioperasikan pada 

kondisi running atau stop oleh tombol local. Sedangkan pada posisi switch 

remote, maka motor hanya dapat dioperasikan oleh PLC. 

2. Command Closed / Trip DCS (berupa PLC) yaitu fasilitas yang berfungsi 

untuk memberikan perintah closed yang berarti motor running, dan command 

trip yang berarti motor stop, yang hanya dapat dilakukan oleh DCS/PLC 

ketika posisi switch lokal/remote pada posisi remote. 

 

Gambar 2.11. Panel Elektrikal ke DCS
8 

Pada gambar 2.11. terlihat bahwa panel elektrikal juga mempunyai fasilitas : 

 
7 PT. PLN (Persero). 2011. WTP MCC. Semacom Integrated Published. 
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indikasi closed atau running, dan stop, indikasi trip yang disebabkan oleh 

Over Current dan Over Load. Indikasi remote selected yang berfungsi 

sebagai indikasi switch remote/local. Dan indikasi kontrol circuit failur yang 

berfungsi sebagai indikasi jika tegangan dan arus kontrol DC yang 

menggerakkan relay rusak atau tidak berfungsi. Tegangan yang digunakan 

sebagai indikasi dan perintah dari PLC menuju relay di panel elektrikal 

adalah +24Vdc, dan tegangan yang mengaktifkan kontaktor pada panel 

tersebut adalah + 220 Vdc.  

 

2.6.  SOLENOID VALVE 

 

Solenoid Valve adalah komponen elektrikal yang berfungsi untuk menggerakkan 

valve udara bertekanan untuk menggerakkan valve mekanik. Solenoid valve 

menggunakan tegangan kerja DC, yaitu : 12 Volt, 24 Volt, 48 Volt dan 110 VDC. 

 

 

 

Gambar 2.12. (a) Solenoid Valve pada saat inlet on 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. (b) Solenoid Valve pada saat inlet off 
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Pada gambar di atas, terlihat sebuah solenoid valve actuator memiliki dua inlet 

yaitu inlet on dan inlet off. Berikut sistem kerjanya, yaitu : 

a)  pada saat coil magnet teraliri arus (on), maka solenoid valve tertarik 

menuju coil magnet dan inlet hole terbuka dan udara tekan masuk 

menekan batang actuator menggerakkan valve actuator on. 

b) pada saat coil magnet tidak teraliri arus (off), maka solenoid valve 

terdorong menjauh dari coil magnet karena adanya pegas pembalik dan 

outlet hole terbuka dan udara tekan masuk menekan batang actuator 

menggerakkan valve actuator off. 

 

Sistem coil magnetic pada solenoid valve ini sama seperti relay. Solenoid valve 

hanya mempunyai 2 kondisi, yaitu energized (kondisi on) dan de-energized 

(kondisi off). Solenoid valve membutuhkan tekanan angin untuk bekerja 

menggerakkan valve actuator yang nilai tekanannya disesuaikan dengan jenis 

actuator valve tersebut. Responsibilitas jenis valve type solenoid ini sangat cepat. 

Sehingga sangat cocok digunakan pada sistem kontrol yang membutuhkan 

kecepatan reaksi tinggi. 

 

Solenoid valve digunakan untuk mengendalikan hidrolik, pneumatik, dan aliran 

air. Solenoid valve ini cocok digunakan untuk aliran dalam satu arah saja dengan 

tekanan yang diberikan pada bagian atas dari piringan saluran.  
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2.7.  AKTUATOR 

Aktuator adalah komponen mekanik yang berfungsi sebagai gerbang aliran udara 

atau air dalam suatu pipa atau ruang aliran air atau udara. Aktuator dapat berupa 

valve yang bergerak menutup jalur aliran air atau udara, maupun bergerak 

membuka. Aktuator dikombinasikan dengan solenoid valve. Dimana pada saat 

solenoid valve energized, maka aktuator bergerak membuka, dan pada saat 

solenoid deenergized, maka aktuator bergerak menutup.  

Berikut adalah gambar penampang aktuator : 

Aliran udara/air

Pipa aliran

Aktuator

Aktuator 

energized

Ada aliranAliran udara/air

Pipa aliran

Aktuator

Aktuator 

deenergized

Tidak ada aliran

                        

Gambar 2.13. Aktuator deenergized   Gambar 2.14. Aktuator energized  

                                                                          

 

Pada gambar di atas, sistem kerja aktuator dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pada kondisi solenoid valve ter-energized, aktuator bergerak 90
0
 membuka 

pipa aliran udara atau air (gambar 2.14), sehingga aliran udara atau air dapat 

terus mengalir. 
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2. Pada kondisi solenoid valve deenergized, maka aktuator bergerak 90
0
 menutup 

pipa aliran udara atau air (gambar 2.13), sehingga aliran udara ataupun air dari 

input tidak dapat mengalir. 

 

Didalam suatu aktuator (valve), terdapat dua buah limit switch, yaitu limit switch 

titik maksimal buka (open) dan limit switch titik maksimal tutup (close), yang 

berfungsi sebagai penunjuk atau monitor posisi mekanik dari aktuator tersebut. 

Berikut adalah gambar rangkaian limit switch terhadap aktuator : 

Limit Switch Open

Limit Switch Close

+24 Vdc

+24 Vdc

Energized

Deenergized

Aktuator

 

Gambar 2.15. Limit Switch pada Aktuator 

 

2.8.  STANDAR KUALITAS AIR 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan bahan baku air laut yang 

mengandung garam yang diproses menjadi air tawar yang layak digunakan untuk 

proses penguapan yang selanjutnya digunakan untuk memutar turbin. Adapun 

standar dari kualitas air menurut Dokumen Kontrak PLTU Lampung 2 x 100 
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MW. 2007. Instrument and Control System. PLTU Sebalang. Lampung Selatan
4
. 

adalah sebagai berikut : 

 1. Konduktiviti atau daya hantar listrik air kurang dari 0,5 mikro-mho, 

 2. Kandungan silica kurang dari 0,015 ppm, 

 3. pH antara 6.5 sampai 7, 

 4. Disolved Oksigen (DO2) kurang dari 0,3 ppm. 

  

2.9.  TRANSMITTER 

 

Transmitter adalah suatu komponen elektrikal yang berfungsi untuk memberikan 

kondisi tertentu pada suatu objek yang diukur. Biasanya transmitter mengeluarkan 

tegangan yang konstant 24 Volt DC dan arus yang bervariasi, mulai dari 4 mA 

sampai 20 mA bergantung pada nilai resistansi komponen ukur tersebut. Sebagai 

contoh transmitter pressure (Pressure Transmitter), dengan range kerja 0 sampai 

100 bar, maka pada saat media yang diukur bertekanan 0 bar, maka keluaran 

transmitter mengeluarkan arus sebesar 4 mA dan pada saat media tersebut 

bertekanan 100 bar, maka transmitter akan mengeluarkan arus sebesar 20 mA. 

Adapun jenis transmitter adalah sebagai berikut : 

1. Transmitter suhu (Thermo Transmitter) sebagai pengukur suhu. 

2. Transmitter tekanan (Pressure Transmitter) sebagai pengukur tekanan. 

3. Transmitter aliran (Flow Transmitter) sebagai pengukur aliran. 

4. Transmitter level (Level Transmitter) sebagai pengukur ketinggian air. 

4
 Dokumen Kontrak PLTU Lampung 2 x 100 MW. 2007. Instrument and Control System. PLTU 

Sebalang. Lampung Selatan. 
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5. Transmitter analyzer : Conductivity Transmitter, pH Transmitter, Silica 

Analizer.  

Berikut adalah contoh transmitter : 

 

      

Gambar 2.16. Transmitter tipe pressure 

 

Transmitter dapat disetting switchnya sesuai dengan yang diinginkan, dan dalam 

tampilan lokal terlihat nilai pressure yang terukur pada suatu tangki atau pipa. 

Pada nilai pressure dibawah dari angka setting, maka transmitter mengirimkan 

logika “0” kepada PLC. Sedangkan jika nilai pressure diatas nilai setting, maka 

transmitter akan mengirimkan data logika “1” kepada PLC atau bertegangan 

+24Vdc. 

 

Berikut adalah gambar hubungan transmitter pada nilai kadar kimia dengan PLC : 

pH Analyzer

Setting : logika “1” < 6,5,

          logika “0” > 7

Sensor pH

Pipa

Aliran air

+24Vdc

Input PLC

 

Gambar 2.17. Hubungan Transmitter Pada Nilai kadar Kimia dengan PLC 
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Pada gambar 2.17 adalah salah satu jenis transmitter, terlihat bahwa pada saat pH 

analyzer mendapat input pH kurang dari 6,5 maka transmitter analyzer pH akan 

mengeluarkan output logika “1” (+24Vdc) ke PLC untuk diolah lebih lanjut untuk 

me-runningkan injector peningkat pH. Dan pada saat pH bernilai lebih dari 7, 

maka akan mengeluarkan output logika “0” (0 Vdc) kepada PLC untuk diolah 

lebih lanjut untuk menghentikan pompa injektor peningkat pH agar tidak bekerja. 

 

2.10. DIGITAL COMMUNICATION 

 

Pada suatu rancangan sistem digital yang kompleks, diperlukan satu alat yang 

mengkomunikasikan informasi-informasi digital dari jarak jauh dan 

keperlengkapan lainnya. Salah satu keunggulan informasi digital adalah 

kecendrungannya menjadi jauh lebih tahan akan salah transmisi dan interpretasi 

daripada informasi yang disimbolkan suatu media analog
1
. 

 

Andai kita diberi tugas untuk memantau level tangki air utama dari jarak jauh. 

Pertama merancang sistem untuk mengukur level air dalam tangki dan mengirim 

informasi ini agar dapat dimonitor dari jarak jauh. Mengukur level tangki tidaklah 

sulit dan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda, misalnya dengan 

float switches, pressure transmitters, ultrasonic level detectors, capacitance 

probes, strain gauges, atau radar level detectors. 

 
1
 Dokumen PT. PLN (Persero). 2010. Digital Communication. Pusdiklat Udiklat PLTU Suralaya. 

Cilegon.  
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Untuk memudahkan ilustrasi ini, digunakan alat pengukur level analog dengan 

sinyal output 4-20 mA. 4 mA menyatakan level tangki 0%, 20 mA menyatakan 

level tangki 100%, dan setiap harga antara 4 and 20 mA menyatakan level tangki 

yang sebanding antara 0% and 100%. Jika diinginkan, sinyal arus analog 4-20 mA 

ini dapat dengan mudah ke lokasi pemantauan jarak jauh dengan menggunakan 

sepasang kabel tembaga untuk menggerakkan sejenis meteran panel yang 

skalanya menyatakan tinggi air pada tangki sesuai satuan yang diinginkan. 

 

Gambar 2.18. Analog tank-level measurement “loop” 

 

Sistem komunikasi analog ini sederhana dan mudah. Tetapi bukanlah satu-satunya 

cara untuk penerapan teknilogi digital. Ada metode lain untuk memonitor tangki 

hypothetical ini, meskipun metoda analog diatas merupakan yang paling praktis. 

 

Sistem analog yang sederhana ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah 

masalah interferensi sinyal analog. Karena level air pada tangki dinyatakan dalam 

besaran arus listrik DC pada rangkaian, maka setiap perubahan/gangguan arus 

(noise) akan diterjemahkan sebagai perubahan level air. Tanpa noise, grafik arus 
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terhadap waktu pada level air yang tetap 50% akan menjadi seperti gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 2.19. Plot of signal at 50% tank level 

 

Jika sistem analog rangkaian ini terlalu dekat dengan kabel bertegangan listrik AC 

60 Hz misalnya terlalu dekat dengan kopling kapasitif dan induktif, dapat 

menyebabkan sinyal palsu (noise) pada rangkaian. 

 

Gambar 2.20. Plot of signal at 50% tank level with 60 Hz interference  

 

Contoh diatas menegaskan bahwa setiap electrical noise pada sistem pengukuran 

analog akan diinterpretasikan sebagai perubahan besaran yang diukur. Salah satu 

cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkodekan level tangki air dengan 

menggunakan sinyal digital sebagai ganti sinyal analog. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengganti peralatan ukur analog dengan serangkaian level switch yang 

dipasang pada ketinggian yang berbeda pada tangki. 
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Gambar 2.21. Tank level measurement with switches  

 

Setiap level switch disambungkan ke rangkaian tertutup, mengirimkan arus ke 

lampunya masing-masing yang terpasang pada panel dilokasi pemantauan. Setiap 

switch yang menutup, lampunya akan menyala, dan setiap yang memperhatikan 

panel akan melihat lima lampu yang merepresentasikan level tangki. 

 

Sesungguhnya setiap rangkaian lampu adalah digital yang alami, tak masalah 

apakah 100% on atau 100% off. Interferensi elektrikal dari kabel lain sepanjang 

jalur menyebabkan pengaruh yang sangat rendah terhadap keakuratan pengukuran 

pada pemantauan terjauh dibanding sistem sinyal analog. Diperlukan interferensi 

yang luar biasa untuk menyebabkan sinyal off terinterpretasikan sebagai sinyal 

on, demikian juga sebaliknya. Ketahanan relative terhadap interferensi elektrikal 

adalah keuntungan utama setiap bentuk komunikasi digital dibanding analog. 
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2.11.  SISTEM PROGRAM 

 

Pemrograman adalah suatu sistem pembuatan kontrol dengan menggunakan 

komputer (mikrokontroler) yang jauh lebih praktis digunakan daripada 

menggunakan perangkat hardware, seperti : relay, timer, contaktor, counter, dan 

lain-lain. Bahasa yang digunakan adalah bahasa mnemonic atau bahasa 

heksadesimal mesin komputer. Di dalam mesin komputer telah terdapat 

komponen yang sangat lengkap dan berjuta-juta jumlahnya. Baik counter, 

register, relay, contaktor dalam bentuk software, dan dapat digunakan 

berinteraksi dengan hardware luar. 

Dalam proses pembuatan program terkandung : 

 1.  Penentuan alamat input, yang berupa data digital dan data analog. 

 2.  Penentuan alamat output, yang berupa data digital dan analog. 

 3. Logic diagram, yang berupa bahasa mnemonic untuk menyatakan logic 

OR, AND, NOT, Timer, Counter, Kontaktor, dan Relay. 

 4. Data Base, yaitu suatu data yang dimasukkan kedalam program sebagai 

data referensi atau pembanding suatu data masukan.  

 5. HMI (Human Machine Interface), yaitu simbol-simbol pada tampilan 

display yang mudah dipahami oleh pengguna. 

 

2.12. PLC (Programmable Logic Controllers) 

 

Programmable Logic Controllers (PLC) adalah komputer elektronik yang 

mudah digunakan (user friendly) yang memiliki fungsi kendali untuk 

berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam.  
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Definisi Programmable Logic Controller menurut Capiel (1982) adalah 

sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan di desain 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
3
.
 

 

Berdasarkan namanya konsep PLC adalah sebagai berikut : 

1.    Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk 

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah 

fungsi atau kegunaannya. 

2.    Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara 

aritmatik dan logic, yakni melakukan operasi membandingkan, 

menjumlahkan, mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, 

dan lain sebagainya. 

3.    Controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur 

proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan.   

 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sequensial dalam 

suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan 

dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan dibidang pengoperasian  

 
3
 Dokumen PT. PLN (Persero). 2010. PLC. Pusdiklat Udiklat PLTU Suralaya. Cilegon.     
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komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah 

dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan 

menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang digunakan sudah 

dimasukkan. 

 

Alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada dan tergantung dari keadaan 

pada suatu waktu yang kemudian akan membuat kodisinya ON atau OFF pada 

setiap output-outputnya. 1 menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan 

terpenuhi sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga 

dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memilki output banyak. 

 

2.12.1. Keuntungan dan Kerugian PLC 

PLC sangat dibutuhkan terutama untuk menggantikan sistem wiring atau 

pengkabelan yang sebelumnya masih digunakan dalam mengendalikan suatu 

sistem. 

 

Adapun keuntungan dalam menggunakan PLC adalah sebagai berikut : 

1. Fleksibel 

Pada masa lalu, tiap perangkat elektronik yang berbeda dikendalikan dengan 

pengendalinya masing-masing. Misalnya sepuluh mesin membutuhkan sepuluh 

pengendali, tetapi sekarang hanya dengan satu Program, yaitu program PLC, 

Interface, Control, CNC, Controller, dan Machine Tool. PLC kesepuluh mesin 

tersebut dapat dijalankan dengan programnya masing-masing.  
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2. Perubahan dan pengkoreksian kesalahan sistem lebih mudah 

Bila salah satu sistem akan diubah atau dikoreksi maka pengubahannya hanya 

dilakukan pada program yang terdapat di komputer, dalam waktu yang relatif 

singkat, setelah itu didownload ke PLC-nya. Apabila tidak menggunakan PLC 

misalnya relay maka perubahannya dilakukan dengan cara mengubah 

pengkabelannya. Cara ini tentunya memakan waktu lama. 

 

3. Jumlah kontak yang banyak 

Jumlah kontak yang dimiliki oleh PLC pada masing-masing coil lebih 

banyak dari pada kontak yang dimiliki oleh sebuah relay. 

 

4. Harganya lebih murah 

PLC mampu menyederhanakan banyak pengkabelan dibandingkan dengan sebuah 

relay. Maka harga dari sebuah PLC lebih murah dibandingkan dengan harga 

beberapa buah relay yang mampu melakukan pengkabelan dengan jumlah yang 

sama dengan sebuah PLC. PLC mencakup relay, timers, counters, sequencers, 

dan berbagai fungsi lainnya. 

 

5.  Pilot running 

PLC yang terprogram dapat dijalankan dan dievaluasi terlebih dahulu di kantor 

atau laboratorium. Programnya dapat ditulis, diuji, diobserbvasi dan dimodifikasi 

bila memang dibutuhkan dan hal ini menghemat waktu bila dibandingkan dengan 

sistem relay konvensional yang diuji dengan hasil terbaik di pabrik. 
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6.  Observasi visual 

Selama program dijalankan, operasi pada PLC dapat dilihat pada layar CRT. 

Kesalahan dari operasinya pun dapat diamati bila terjadi. 

7.  Kecepatan operasi 

Kecepatan operasi PLC lebih cepat dibandingkan dengan relay. Kecepatan PLC 

ditentukan dengan waktu scannya dalam satuan millisecond. 

 

8.  Metode Pemrograman Ladder atau Boolean 

Pemrograman PLC dapat dinyatakan dengan pemrograman ladder bagi teknisi 

atau aljabar Boolean bagi programmer yang bekerja di sistem kontrol digital atau 

Boolean. 

 

9.  Sifatnya tahan uji 

Solid state device lebih tahan uji dibandingkan dengan relay dan timers 

mekanik atau elektrik. PLC merupakan solid state device sehingga bersifat lebih 

tahan uji. 

 

10. Menyederhanakan komponen-komponen sistem kontrol 

Dalam PLC juga terdapat counter, relay, dan komponen-komponen lainnya, 

sehingga tidak membutuhkan komponen-komponen tersebut sebagai tambahan. 

Penggunaan relay membutuhkan counter, timer ataupun komponen-komponen 

lainnya sebagai peralatan tambahan. 
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11.  Dokumentasi 

Print out dari PLC dapat langsung diperoleh dan tidak perlu melihat blueprint 

circuitnya. Tidak seperti relay yang printout sirkuitnya tidak dapat diperoleh. 

 

12.  Keamanan 

Pengubahan pada PLC tidak dapat dilakukan kecuali PLC tidak dikunci dan 

diprogram. Jadi tidak ada orang yang tidak berkepentingan dapat mengubah 

program PLC selama PLC tersebut dikunci. 

 

13.  Dapat melakukan pengubahan dengan pemrograman ulang 

Karena PLC dapat diprogram ulang secara cepat, proses produksi yang bercampur 

dapat diselesaikan. Misal bagian B akan dijalankan tetapi bagian A masih dalam 

proses, maka proses pada bagian B dapat diprogram ulang dalam satuan detik. 

 

14.  Penambahan rangkaian lebih cepat 

Pengguna dapat menambah rangkaian pengendali sewaktu-waktu dengan cepat  

tanpa memerlukan tenaga dan biaya yang besar seperti pada pengendali 

konvensional. 

 

Selain keuntungan yang telah disebutkan di atas maka ada kerugian yang dimiliki 

oleh PLC, yaitu: 

1. Teknologi yang masih baru 

Pengubahan sistem kontrol lama yang menggunakan ladder atau relay ke konsep 

komputer PLC merupakan hal yang sulit bagi sebagian orang. 
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2. Kurang bagus untuk aplikasi program yang tetap 

Beberapa aplikasi merupakan aplikasi dengan satu fungsi. Sedangkan PLC dapat 

mencakup beberapa fungsi sekaligus. Pada aplikasi dengan satu fungsi jarang 

sekali dilakukan perubahan bahkan tidak sama sekali, sehingga penggunaan PLC 

pada aplikasi dengan satu fungsi akan memboroskan (biaya). 

 

3. Pertimbangan Lingkungan 

Pertimbangan pada lingkungan mungkin dapat mengalami pemanasan yang tinggi 

pada saat pemrosesan pada PLC. Vibrasi antara kontak langsung dengan alat-alat 

elektronik di dalam PLC dan hal ini bila terjadi terus-menerus dapat mengganggu 

kinerja PLC sehingga tidak berfungsi optimal. 

 

4. Operasi Dengan Rangkaian Yang Tetap 

Jika rangkaian pada sebuah operasi tidak diubah maka penggunaan PLC lebih 

mahal dibanding dengan peralatan kontrol lainnya. PLC akan menjadi lebih 

efektif bila program pada proses tersebut di upgrade secara periodik. 

 

2.12.2. Rangkaian Start-Stop 

Banyak sistem mempunyai sebuah sistem master control relay untuk safety 

shutdown pada operasi PLC. Ketika ON, safety shutdown mengizinkan PLC untuk 

beroperasi. Ketika di deenergize, maka PLC tidak akan beroperasi. Tipe sistem 

master shutdown,  jika tombol start di tekan (ON) maka coil MCR akan ter-

energize sehingga anak relay MCR akan terenergize pula sehingga PLC akan 

beroperasi. Walaupun tombol start kembali ke posisinya semula (OFF), coil MCR 
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tetap terenergize karena adanya anak relay MCR lain paralel dengan tombol start. 

Ketika tombol stop ditekan (OFF), maka rangkaian menjadi terbuka yang 

menyebabkan tidak ada lagi aliran arus ke coil MCR, sehingga coil MCR tidak 

terenergize lagi. Karena coil MCR tidak terenergize lagi maka dua anak relaynya 

akan OFF sehingga PLC akan OFF (tidak beroperasi). 

 

2.12.3. Komponen PLC 

Sistem PLC terdiri dari lima bagian pokok, yaitu: 

1. Central Processing Unit (CPU) 

Bagian ini merupakan otak atau jantung PLC, karena bagian ini merupakan bagian 

yang melakukan operasi/pemrosesan program yang tersimpan dalam PLC. 

Disamping itu CPU juga melakukan pengawasan atas semua operasional kerja 

PLC, transfer informasi melalui internal bus antara. 

 

2. PLC, memory dan unit I/O 

Bagian CPU ini antara lain adalah : 

a) Power Supply, power suply mengubah suply masukan listrik menjadi suply 

listrik yang sesuai dengan CPU dan seluruh komputer. 

b) Alterable Memory, terdiri dari banyak bagian. Intinya bagian ini berupa chip 

yang isinya di letakkan pada chip RAM (Random Access Memory) tetapi isinya 

dapat diubah dan dihapus oleh pengguna/pemrogram. Bila tidak ada suply 

listrik ke CPU maka isinya akan hilang. Oleh sebab itu bagian ini disebut 

bersifat volatile, tetapi ada juga bagian yang tidak bersifat volatile. 
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c) Fixed Memory, berisi program yang sudah diset oleh pembuat PLC. Dibuat 

dalam bentuk chip khusus yang dinamakan ROM (Read Only Memory) dan 

tidak dapat diubah atau dihapus selama operasi CPU, karena itu bagian ini 

sering dinamakan memori non-volatile yang tidak akan terhapus isinya 

walaupun tidak ada listrik yang masuk ke dalam CPU.  

d) Modul EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 

yang ditujukan untuk back up program utama RAM prosesor sehingga prosesor 

dapat diprogram untuk meload program EEPROM ke RAM jika program di 

RAM hilang atau rusak. 

e) Processor, adalah bagian yang mengontrol supaya informasi tetap 

jalan dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Bagian ini berisi 

rangkaian clock sehingga masing-masing transfer informasi ke tempat lain 

tepat sampai pada waktunya. 

f) Battery Backup, umumnya CPU memiliki bagian ini. Bagian ini berfungsi 

menjaga agar tidak ada kehilangan program yang telah dimasukkan ke dalam 

RAM PLC jika catu daya ke PLC tiba-tiba terputus. 

g) Programmer/monitor, Pemrograman dilakukan melalui keyboard sehingga alat 

ini dinamakan Programmer. Dengan adanya Monitor maka dapat dilihat apa 

yang diketik atau proses yang sedang dijalankan oleh PLC. Bentuk PM ini ada 

yang besar seperti PC, ada juga yang berukuran kecil yaitu hand-eld 

programmer dengan jendela tampilan yang kecil, dan ada juga yang berbentuk 

laptop. PM dihubungkan dengan CPU melalui kabel. Setelah CPU selesai 

diprogram maka PM tidak dipergunakan lagi untuk operasi 
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proses PLC, sehingga pada bagian ini hanya dibutuhkan satu buah PLC untuk 

banyak CPU. 

h) Modul Input / Output (I/O), Input merupakan bagian yang menerima sinyal 

elektrik dari sensor atau komponen lain dan sinyal itu dialirkan ke PLC untuk 

diproses. Ada banyak jenis modul input yang dapat dipilih dan jenisnya 

tergantung dari input yang akan digunakan. Jika input adalah limit switches dan 

pushbutton dapat dipilih kartu input DC. Modul input analog adalah kartu input 

khusus yang menggunakan ADC (Analog to Digital Conversion) dimana kartu 

ini digunakan untuk input yang berupa variable seperti temperatur, kecepatan, 

tekanan, dan posisi. Pada umumnya ada 8-32 input point setiap modul 

inputnya. Setiap point akan ditandai sebagai alamat yang unik oleh prosesor. 

Output adalah bagian PLC yang menyalurkan sinyal elektrik hasil pemrosesan 

PLC ke peralatan output. Besaran informasi/sinyal elektrik itu dinyatakan 

dengan tegangan listrik antara 5 - 15 volt DC dengan informasi diluar sistem 

tegangan yang bervariasi antara 24 – 240 volt DC maupun AC. Kartu output 

biasanya mempunyai 6-32 output point dalam sebuah single module. Kartu 

output analog adalah tipe khusus dari modul output yang menggunakan DAC 

(Digital to Analog Conversion). Modul output analog dapat mengambil nilai 

dalam 12 bit dan mengubahnya ke dalam signal analog. Biasanya signal ini 0-

10 volts DC atau 4-20 mA. Signal Analog biasanya digunakan pada peralatan 

seperti motor yang mengoperasikan katup dan pneumatic position control 

devices. Bila dibutuhkan, suatu sistem elektronik dapat ditambahkan untuk 

menghubungkan modul ini ke tempat yang jauh. Proses operasi sebenarnya di 

bawah kendali PLC mungkin saja jaraknya jauh, dapat saja ribuan meter. 
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2.12.4. Konsep Perancangan Sistem Kendali dengan PLC   

Dalam merancang suatu sistem kendali dibutuhkan pendekatan-pendekatan 

sistematis dengan prosedure sebagai berikut : 

1.   Rancangan Sistem Kendali 

Dalam tahapan ini terlebih dahulu menentukan sistem apa yang akan 

dikendalikan dan proses bagaimana yang akan ditempuh. Sistem yang 

dikendalikan dapat berupa peralatan mesin ataupun proses yang terintegrasi 

yang sering secara umum disebut dengan controlled system. 

2.  Penentuan I/O 

Pada tahap ini semua piranti masukan dan keluaran eksternal yang akan 

dihubungkan PLC harus ditentukan. Piranti masukan dapat berupa saklar, 

sensor, valve dan lain-lain sedangkan piranti keluaran dapat berupa solenoid 

katup elektromagnetik dan lain-lain. 

3.  Perancangan Program (Program Design) 

Setelah ditentukan input dan output maka dilanjutkan  dengan proses 

merancang program dalam bentuk ladder diagram dengan mengikuti aturan 

dan urutan operasi sistem kendali. 

4.  Pemrograman (Programming) 

5.  Menjalankan Sistem (Run The System) 

Pada tahapan ini perlu dideteksi adanya kesalahan-kesalahan satu persatu 

(debug), dan menguji secara cermat sampai kita memastikan bahwa sistem 

aman untuk dijalankan. 

 



36 
 

Berikut adalah jenis PLC Programming berdasarkan IEC-61131-3. Ada lima 

bahasa pemrograman yang diakui oleh standar ini : 

- Ladder Diagram (LD) 

- Function Block Diagram (FBD) 

- Instruction List (IL) 

- Structure Text (ST) 

- Sequential Function Chart (SFC) 

 

2.13. CX ONE PROGRAM PLC 

 

PLC omron adalah produk dari jepang. Omron sudah terkenal di kalangan industri 

dengan PLC yang murah dan handal. Bagi pemula yang ingin mempelajari 

program PLC, sofware CX-Programmer bisa menjadi referensi yang tepat untuk 

memulainya. Program CX-Programmer merupakan program yang tidak gratis, 

harganya sekitar 3-9 juta. Software CX-One memungkinkan pengguna untuk 

membangun, mengkonfigurasi dan memprogram sejumlah perangkat seperti PLC, 

HMI dan sistem gerak-kontrol dan jaringan yang menggunakan hanya satu paket 

perangkat lunak dengan satu instalasi dan nomor lisensi. Hal ini sangat 

mengurangi kompleksitas konfigurasi dan memungkinkan sistem otomatisasi 

untuk diprogram atau dikonfigurasi dengan pelatihan yang minimal
7
. 

 

 

 
6 
Yaskawa. 2008. Software Cx-One Pro. Omron Published. 
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2.13.1. Installation Program CX One V8.0 

 

 

 

Gambar 2.22. Simbol layar utama installing CX One V8.0 

 

 

Gambar 2.23. Layar fasilitas install CX One V8.0 

 

- Pilih Semua fasilitas lalu Klik NEXT. 

 

 

Gambar 2.24. Layar Install Shield Wizard 

http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydHu4v9hPI/AAAAAAAAAM8/O-GOGCGrLQI/s1600-h/gambar2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydHvGVA8WI/AAAAAAAAANE/Kwkrnc9UeJo/s1600-h/gambar3.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydHunFTexI/AAAAAAAAAM0/rnEJYSCY-b0/s1600-h/gambar1.bmp
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-  Klik Finish, Program CX Programmer telah terinstal. dalam preview instalasi 

program ini diperingkat karena anda pasti sudah terbiasa dalam instal 

menginstal program.  

 

2.13.2. Running Program, dan Menjalankan CX-Programmer 

 

 

Gambar 2.25. Layar All Program pada Windows 

 

- Klik icon CX Programmer. 

 

 

Gambar 2.26. Tampilan awal program 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydHvYv496I/AAAAAAAAANM/eWm8a06NdcQ/s1600-h/gambar4.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydHvkYFXEI/AAAAAAAAANU/-ylzjQw1td8/s1600-h/gambar5.bmp
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- Klik new program.  

 

Gambar 2.27. Tampilan pilihan jenis PLC dan tipe CPU-nya 

 

- Buat program dengan nama latihan atau apa saja, Lalu pilih device type 

CS1G-H dengan CPU 24, saya memilih type ini karena type PLC ini dapat 

kita simulasikan dan akan di bahas pada bab berikutnya, untuk type 

network pilih eternet dikarenakan kecepatan data yang cepat, bila sudah 

selesai klik ok untuk memulai program. 

 

 

Gambar 2.28. Tampilan menu dasar CX One Programmer 

 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydIzffMz5I/AAAAAAAAANc/H-bICdwXi48/s1600-h/gambar6.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydIzgFrkxI/AAAAAAAAANk/y8CcUOWih0U/s1600-h/gambar7.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydIzylxwII/AAAAAAAAANs/RBdQ64eyTUs/s1600-h/gambar8.bmp
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Title Bar  : Menunjukan nama file yang akan di save di CX-

Programmer 

Menu   : Untuk memilih menu item 

Tolbar  : Berisi tools untuk mengedit ladder, View, dan menu 

standar lainnya. 

Project Tree   : Mengatur program dan data, dapat mencopy program atau     

dapat drag dan drop untuk di copy antara project yang 

berbeda atau yang sama. 

Ladder Windows  :  Layar untuk menulis dan mengedit prgram ladder 

Status Bar  :  Menunjukan Status PLC Online/Offline, nama PLC, dan 

lokasi active sel. 

Output windows  : Menampilkan Error compilling, menampilkan pencarian 

contact dan menampilkan error ketika program sedang 

berjalan. 

Informasion Windows : Menampilkan shortcut program, informasi ini dapat di 

hide atau unhide. 

symbol Bar  :  Menampilkan nama address atau nilai suatu contact atau 

coil dari penunjukan kursor CX-SIMULATOR. 

 

Program CX-Simulator merupakan program untuk simulasi CX-Programmer. 

Instalasi program CX-Simulator sering mengalami kegagalan karena program CX-

Server yang belum terinstal. Program CX-Server merupakan program yang harus 

di instal dahulu sebelum CX-Simulator. Untuk bisa menjalankan program CX-
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Simulator harus menginstal program CX-Server terlebih dahulu, program CX-

Server terdapat pada program waktu instal program.  

 

2.13.3. Konfigurasi CX-One dengan Simulator 

Sebelum kita membuat program kita terlebih dahulu mengkonfigurasi sofware 

untuk dapat disimulasikan pada CX-Simulator, karena CX-Simulator ini ada 

beberapa konfigurasi yang tidak boleh berbeda dengan konfigurasi CX- 

Programmer. Langkah-langkah konfigurasi : 

1. Jalankan program CX-Simulator untuk menjalankan program yang akan di 

simulator. 

 

Gambar 2.29. Tampilan menu dasar select PLC 

 

- Klik Ok untuk membuat Create new PLC. 

http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydJj3ClGZI/AAAAAAAAAOU/xX_IHA6gWaA/s1600-h/gambar13.bmp
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              Gambar 2.30. Tampilan menu dasar select PLC 

- Klik Next. 

 

Gambar 2.31. Tampilan jenis PLC 

 

- Pilih tipe CPU CS1G-CPU42, Klik Next. 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydJkIBdj3I/AAAAAAAAAOc/YDDdEoKM2ng/s1600-h/gambar14.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydJkrhbPDI/AAAAAAAAAOk/odPRakpDMG8/s1600-h/gambar15.bmp
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Gambar 2.32. Tampilan register PLC 

 

- Klik Next dengan configurasi tertulis. 

 

Gambar 2.33. Tampilan Network Communication 

 

- Klik Next untuk virtuall communication. 

http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydKQKW-ogI/AAAAAAAAAOs/yCt35Sid1go/s1600-h/gambar16.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydKQesuy2I/AAAAAAAAAO0/imgoyldO8k0/s1600-h/gambar17.bmp
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Gambar 2.34. Tampilan Serial Communication 

 

- Klik Next. 

 

 

Gambar 2.35. Tampilan Content List 

 

- Klik Finish untuk mengakihiri configurasi. 

http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydKQ5HJQqI/AAAAAAAAAO8/zCrfeU-eDio/s1600-h/gambar18.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydKRMaVRiI/AAAAAAAAAPE/-U-A3Z0DhD8/s1600-h/gambar19.bmp
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Gambar 2.36. Tampilan Network Address dan Node Address  

 

- Setelah konfigurasi selesai klik connect untuk mendapatkan network address 

dan node address. 

- Setelah Simulator dan Ladder berhasil link, maka dapat dimulai membuat 

program laddernya. 

 

Gambar 2.37. Tampilan Network Address dan Node Address  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydKRWgg-mI/AAAAAAAAAPM/cw1Y3Ke8U2g/s1600-h/gambar20.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydLAijchGI/AAAAAAAAAPU/L47eOTKRCiw/s1600-h/gambar21.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydMnieBwBI/AAAAAAAAAP8/jiXLfXym43c/s1600-h/gambar26.bmp
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2.13.4. Program Ladder 

Program ladder merupakan program yang implementasi dari wiring kontrol 

konvensional, apabila terbiasa merancang kontrol konvensional, maka untuk 

memahami program ladder tidak akan mengalami kesulitan, malah bisa dikatakan 

program ladder lebih gampang karena kita tidak memikirkan jumlah kontak dan 

jumlah relai untuk mengkontrol. 

Langkah-langkah pembuatan program : 

1. Menjalankan program CX-Programmer dan CX-Simulator yang telah 

terkonfigurasi seperi postingan sebelumnya. 

 

Gambar 2.38. Tampilan Dasar Program 

 

- Klik Connect untuk mencoba konfigurasi sesuai dengan simulator. 

 

Gambar 2.39. Layar dasar CX Programmer yang sudah link dengan Simulator-nya 

 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydMn06W2tI/AAAAAAAAAQE/KFIAmTYfi-U/s1600-h/gambar27.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydMoPT_DzI/AAAAAAAAAQM/zXVYP7w5spY/s1600-h/gambar28.bmp
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- Apabila tampil pesan berikut perlu di teliti apakah type PLC sudah sesuai 

dengan CX-Simulator dan program CX-Simulator sudah di jalankan atau 

network address CX-Programmer tidak sesuai dengan CX-Simulator. 

 

 

- Pesan berikut terjadi apabila Network type tidak sesuai dengan CX-

Programmer. 

 

 

 

- Pesan Berikut apabila type CPU PLC tidah sesuai dengan CPU CX-

Simulator. Setelah anda berhasil komunikasikan PLC dengan Simulator, kita 

akan mencoba membuat program sederhana. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydMomJw-2I/AAAAAAAAAQc/DAzxOMVd1Fk/s1600-h/gambar30.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydNSooYuTI/AAAAAAAAAQk/ilCQgQ1MmmM/s1600-h/gambar31.bmp
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- Buat sebuah kontak NO (Normaly Open) dan beri nama Start dengan alamat 

input PLC yaitu 0.00. 

 

 

- Buat kontak NC sebagai Stop dengan alamat input 0.01. 

 

 

 

- Buat sebuah Output pada akhir ladder, beri alamat pada 10.00. 

http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydNS010j2I/AAAAAAAAAQs/64g_o2uGQ-8/s1600-h/gambar32.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydNTMS0QBI/AAAAAAAAAQ0/fB-Hvr_RzLk/s1600-h/gambar33.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydNTecb_qI/AAAAAAAAAQ8/YeeQJfIFK3s/s1600-h/gambar34.bmp
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- Beri alamat 10.00 untuk membuat rangkaian interlocking. Apabila rangkaian 

sudah terbuat kita akan mencoba simulasi program. 

 

 

 

- Klik OK untuk mendownlod Program, Symbol dan Comment. 

 

 

- Klik Yes. 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydNTjG3HtI/AAAAAAAAARE/DIs2X1Oz824/s1600-h/gambar35.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydOO8N1AuI/AAAAAAAAARM/ZZDzHKFjYGY/s1600-h/gambar36.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydOPAMilII/AAAAAAAAARU/gKYVoOh6isE/s1600-h/gambar37.bmp
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- Klik Ok. 

 

 

- Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya program kita force input dengan nilai 

1. 

 

 

2.40. Rangkaian Terkunci untuk mematikan force stop dengan nilai 1 

 

- Dengan dasar rangkaian dapat berimprovisasi membuat rangkaian yang lebih 

komplex dan mencoba intruksi-intruksi lainnya. Sekarang dijelaskan intruksi 

http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydOPYf5C2I/AAAAAAAAARc/Xa_dK5_Ekuw/s1600-h/gambar38.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydOPsShoMI/AAAAAAAAARk/_wbNNHrgSog/s1600-h/gambar39.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydOP4JZGzI/AAAAAAAAARs/ItsbgomAgOc/s1600-h/gambar40.bmp
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dasar CX-Programmer dari Timer dan Counter disini saya ajarkan step-by 

step bagi pemula bagaimana caranya mempelajari sofware PLC yang pada 

dasarnya semua sama saja, cuma bagaimana trik supaya cepat memahami. 

Perlu diperhatikan untuk menulis program tiap-tiap PLC mempunyai standar 

masing-masing untuk mengetahui lihat di HELP, seperti cara berikut : 

 

 

 

- Ketika ingin mencari intruksi timer sering mengalami kesulitan standar 

penulisannya, untuk itu klik detail. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydPoy41-hI/AAAAAAAAAR0/haSFHBCQI7I/s1600-h/gambar41.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydPpEiH1uI/AAAAAAAAAR8/tfICVdkaAyI/s1600-h/gambar42.bmp
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 Dari Instruction Help dapat diketahui bagaimana cara penulisan yang benar, 

pada layar Edit Instruction terdapat 2 operand untuk timer number dan nilai 

waktu timer, untuk timer no masukan angka 1 dan nilai timer #100. 

 

 

 

Apabila output 10.00 berkerja set value dari timer mnghitung mundur, kontak 

T000 berkerja apabila nilai timer mencapai angka 0. Berikutnya buat intruksi 

counter dengan nilai hitungan 10.  

 

 

 

Input 0.02 untuk menghitung mundur nilai dari set value, input 0.03 untuk 

mereset set value counter C000 adalah output counter apabila bernilai 0 maka 

10.02 ON Setelah selsai membuat program maka download program dan 

simulasikan. Untuk merubah alamat secara cepat kita dapat merubah address 

selagi kita online, seperti dibawah ini. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydPpX2cZ0I/AAAAAAAAASE/sVWTApPzHOw/s1600-h/gambar43.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydPpqwECmI/AAAAAAAAASM/VbzRYtSCiLE/s1600-h/gambar44.bmp
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http://1.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydPp_B8cxI/AAAAAAAAASU/GjraFGRmkyw/s1600-h/gambar45.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydQr1HLbDI/AAAAAAAAASc/3F2u_mSQpFk/s1600-h/gambar46.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_quwn-H6rGMU/SydQsCAmKHI/AAAAAAAAASk/qPrmFHptmjc/s1600-h/gambar47.bmp
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2.14. WATER TREATMENT PLANT (WTP) 

 

Seperti telah dijelaskan dalam Bab I, bahwa untuk menghasilkan sistem uap yang 

baik pada suatu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) maka diperlukan suatu 

sistem atau treatment untuk memproses air laut (Sea Water) yang memiliki unsur-

unsur yang dapat merusak logam (peralatan pembangkit) menjadi air demineral 

(air murni) yang uapnya layak digunakan untuk menggerakkan Turbin 

Pembangkit. Dalam bahasa pembangkit disebut sebagai proses Water Treatment 

Plant (WTP). Adapun komponen Water Treatment Plant (WTP) dapat dilihat dari 

blok diagram berikut : 

 

Gambar 2.41. Komponen Pemrosesan Water Treatment Plant (WTP) 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa komponen pemrosesan air laut menjadi air 

demineralisasi, adalah sebagai berikut : 

1. Sea water, yaitu air laut sebagai bahan utama. 

2. Komponen kimia pengendap, yaitu bahan kimia yang berfungsi untuk 

mengikat partikel-partikel yang terdapat pada air laut. Komponen kimia ini 

terdiri dari : 

 a) Sodium hipochloride berfungsi untuk mengusir biota laut, 
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 b) Coagulant berfungsi untuk mengikat unsur kimia padat seperti minyak 

dan zat kimia yang terkandung dalam air laut, 

 c) Floculant yang berfungsi menggumpalkan zat yang sudah terikat dalam 

larutan floculant. 

3. Multi Grade Filter (MGF), yaitu suatu sistem penyaringan ringan yang 

terdiri dari batu kuarsa untuk menyaring endapan-endapan hasil pengikatan 

komponen pengikat. 

4. Komponen Kimia, yaitu komponen zat kimia yang berfungsi untuk 

membersihkan lebih lanjut partikel-partikel yang masih terlewat dari MGF 

yang terdiri dari : HCL berfungsi untuk membunuh biota laut yang 

mungkin masih terkandung dalam air laut. 

5. SWRO (Sea Water Reverse Osmosis), yaitu sistem pembebasan air dari 

partikel-partikel garam yang terdapat dalam air yang masih lewat pada 

proses MGF dengan cara memberi tekanan tinggi, sehingga menghasilkan 

spray water. Keluaran dari SWRO ini sudah berupa air tawar. 

6. BWRO (Break Water Reverse Osmosis), yaitu proses pemisahan lebih 

lanjut komponen air dengan gas hasil reaksi SWRO. 

7. Raw Water Tank, yaitu tempat penyimpanan hasil proses BWRO, 

8. Mix Bed, yaitu tempat pengukuran kadar garam dan caustic yang terdapat 

dalam air, sehingga dalam Mix Bed ini terdapat komponen-komponen kimia 

Acid dan Caustic, 

9. Demin Tank, yaitu tempat penyimpanan hasil akhir dari proses water 

treatment ini yang selanjutnya digunakan untuk proses pembangkitan listrik 

uap. 


