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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai bulan April 2015, 

bertempat di Laboratorium Fisika Instrumentasi, Laboratorium Fisika Dasar 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, PDAM 

Way Rilau dan kolam ikan Jurusan Budi daya Perairan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian. 

1. Komputer berfungsi sebagai pemrosesan keseluruhan program yang akan 

dikompile ke PLC OMRON. 

2. Multimeter berfungsi sebagai pembaca nilai tegangan listrik, arus listrik dan 

hambatan listrik. 

3. Solder berfungsi sebagai pematri antara komponen dengan papan PCB. 

4. Turbidimeter sebagai alat pengukur tingkat kekeruan.  

Bahan yang digunakan pada penelitian. 

1. PLC ( Programmable Logic Control ) OMRON CPM 1A. 

2. Relay berfungsi sebagai saklar otomatis. 
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3. Printed Circuit Board (PCB) berfungsi sebagai tempat meletakkan dan 

menyambungkan eksternal yang akan dirangkai. 

4. Selang sebagai saluran air untuk sirkulasi air aquarium. 

5. Pompa akuarium berfungsi mengganti air atau alat pensirkulasi air 

6. Aquarium. 

7. LED RGB sebagai transmitter. 

8. Sensor LDR sebagai receiver. 

9. Lampu neon sebagai bahan optik yang digunakan untuk sensor kekeruhan. 

10. Solder dan timah solder. 

11. Lem tembak. 

12. Batrai sebagai sumber tegangan. 
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C. Langkah Kerja Penilitian 

1. Langkah kerja penelitian  

Langka kerja penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini. 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian. 
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2. Blok diagram penelitian  

Diagram blok penelitian dapat dilihat pada Gambar  3.2. 

 
Gambar 3.2 Diagram blok penelitian 

Penjelasan dari diagram blok tersebut yaitu keluaran sensor kekeruhan berupa 

tegangan dibandingkan dengan komparator kemudian dijadikan sebagai input 

PLC untuk mengkeksekusi program PLC yaitu menghidupkan pompa pengisian 

dan pengosongan kolam. Apabila kekeruhan air kolam telah mencapai referensi 

pompa pengisian dan pengosongan air berhenti.  

 

D. Rancangan Sistem  

Rancangan sistem pada penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pembuatan sistem kontrol kekeruhan dengan PLC Omron CPM1A. Seperti 

Gambar 3.3 blok diagram rancangan sistem berikut. 
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Gambar 3.3 Diagram alir rancangan sistem 

Diagram alir rancangan sistem pada Gambar 3.3 adalah sebagai berikut. Saat 

sistem dihidupkan sensor kekeruhan  memberikan tegangan. Tegangan dari sensor 

kekeruhan dibandingkan dengan tegangan referensi. Apabila tegangan input 

mencapai referensi maka PLC mengeksekusi program yaitu mengaktifkan pompa 

pengisian dan pengosongan air sehingga terjadi sirkulasi air. Jika kekeruhan air 

menurun hingga tegangan referensi maka sistem akan berhenti. Gambar 3.4 

merupakan gambar sistem keseluruhan. 
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Gambar 3.4 Prototype kolam budi daya ikan dari akuarium 

Referensi kekeruhan air untuk perkembangan pada budi daya ikan umumnya yaitu 

berkisar antara 25-400 NTU pada penelitian ini 400 NTU menjadi refernsi nilai 

kekeruhan budi daya ikan. Berikut adalah tabel 3.1 input dan output PLC  

Tabel 3.1 Input dan output PLC  

Input Alamat  keterangan Output  Alamat  Keterangan 

Saklar 

power 

ON 

00.00 menghidupkan 

atau 

mematikan 

sistem  

 

Pompa 1 

Pompa 2 

10.00 Pompa mengisi 

dan 

mengosongkan 

kolam ikan 

Sensor 

LDR 

(relay) 

00.01 Mendeteksi 

kekeruhan 

   

 

E. Rancangan sensor  

Sensor kekeruhan terbuat dari lampu neon berbahan optik bentuk U yang 

diperoleh dari lampu yang tidak terpakai. Adapun komponen pada sensor 

kekeruan ini yaitu LED sebagai transmitter dan LDR sebagai receiver. Sumber 

cahaya menggunakan LED berwarna merah,  hijau dan biru. Dalam pengukuran 

kekeruhan dilakukan dengan tingkat kekeruhan 25 NTU, 50 NTU, 100 NTU, 200 
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NTU, 300 NTU dan 400 NTU. Sebelum tegangan dari sensor kekeruhan di 

inputkan ke PLC dibuat rangkain tambahan seperti gambar 3.5 rangkaian relay 

dengan komparator. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian sensor kekeruhan dengan komparator 

Rangkaian komparator dibutukan untuk membandingkan tegangan keluaran 

sensor dengan refrensi, yang akan mengaktifkan relay. Keluaran sensor kekeruhan 

berupa tegangan dengan demikian dibutuhkan pengkalibrasian antara keluaran 

sensor dengan tingkat kekeruhan yaitu NTU, seperti pada gambar 3.6 

pengkalibrasisan keluaran sensor kekeruhan  dengan turbidimeter. 

 

Gambar 3.6 Blok diagram pengkalibrasian sensor kekeruhan dengan turbidimeter. 

Sampel air dengan tingkat kekeruhan yang berbeda di ukur dengan dengan 
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kekeruhan yang sudah diukur menggunakan turbidimeter. Sehingga keluaran 

sensor sebanding dengan dengan nilai pada turbidimeter. Gambar 3.7 merupakan 

desain sensor kekeruhan dari bahan optik. 

 

Gambar 3.7 Desain sensor kekeruhan tabung U 

F. Rancangan Data Pengamatan 

Setelah perancangan dan pembuatan sistem selesai, selanjutnya adalah 

pengambilan data penelitian. Tabel 3.2 berikut merupakan tabel rencana data 

pengamatan.  

Tabel 3.2. Data pengujian karakteristik sensor kekeruhan  

Turbidity (NTU) Tegangan (Volt) Resistensi (Ohm) 

25   

50   

100   

200   

300   

400   

 

Penutup (lakban hitam) 

Lengkungan kaca yang 

tidak tertutupi 


