
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laboratorium merupakan unsur pelaksana teknis penunjang pelaksanaan tugas

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu cabang

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan keperluan bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kesenian tertentu. Disamping sebagai tempat

praktikum mahasiswa dan tempat dosen atau peneliti melakukan penelitian,

laboratorium juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk membantu memecahkan

suatu permasalahan tertentu (Tim penjaminan mutu UNILA, 2005).

Di dalam sebuah laboratorium umumnya terdapat peralatan dan zat-zat tertentu

yang memerlukan penanganan khusus, sehingga segala bentuk penyalahgunaan

peralatan dan zat-zat tersebut dapat menimbulkan resiko terjadinya kecelakaan

kerja yang amat serius. Kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang mungkin saja

dapat terjadi selama proses penelitian di dalam laboratorium, sehingga diperlukan

solusi yang tepat untuk mengantisipasi segala bentuk kecelakaan kerja yang

mungkin dapat terjadi. Adanya peralatan untuk keselamatan dan keamanan,

merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium.

Peralatan P3K, pemadam kebakaran, dan peralatan keselamatan kerja lainnya

merupakan komponen-komponen yang harus tersedia dengan jumlah yang sesuai
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dengan kebutuhan laboratorium. Namun adanya peralatan dan perlengkapan

tersebut masih dirasakan belum cukup, sehingga diperlukan suatu sistem

keamanan laboratorium terpadu yang mampu mengintegerasikan komponen-

komponen tersebut. Tujuan utama dari adanya sistem keamanan tersebut adalah

untuk menciptakan dan menjaga kondisi yang aman dan terkendali untuk

melaksanakan penelitian dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya di dalam

laboratorium dan melindungi aset-aset penting di dalamnya (Muchtaridi,2004).

Perkembangan teknologi dan teknik pengendalian otomatis telah banyak

diaplikasikan secara luas dalam bidang industri, pertahanan, keamanan dan

bidang-bidang lainnya. Dengan usaha menerapkan prinsip-prinsip pengendalian

otomatis dan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fisika, penulis berkeinginan untuk

menciptakan suatu sistem keamanan laboratorium yang mampu mendeteksi

bahaya secara dini, sehingga mampu mencegah resiko terjadinya kecelakaan kerja

di dalam laboratorium serta mampu menciptakan kondisi yang aman dan

terkendali untuk melaksanakan kegiatan di dalam laboratorium.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan PLC Siemens LOGO! 230 RC sebagai

komponen yang berfungsi sebagai pengendali utama sistem. Sistem ini dilengkapi

dengan dua buah sensor optik pendeteksi infra merah yang berfungsi sebagai

komponen pengaman ruangan laboratorium dari kemungkinan masuknya pencuri,

detektor asap dan sensor suhu sebagai komponen pengaman laboratorium dari

kemungkinan terjadinya musibah kebakaran. Selain itu sistem ini juga dilengkapi

dengan modul alarm yang berfungsi sebagai indikator kondisi bahaya atau

darurat, modul pemadam api yang berfungsi untuk memadamkan api apabila
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terjadi kebakaran, kipas angin yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi udara

serta lampu penerangan yang dapat dikendalikan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini adalah bagaimana menciptakan

sebuah sistem pengaman laboratorium yang bekerja secara otomatis menggunakan

PLC Siemens LOGO! 230 RC sebagai pengendali utama yang dilengkapi dengan

komponen-komponen pendukung lainnya. Sistem ini diharapkan mampu

mendeteksi secara cepat segala hal yang berpotensi menimbulkan gangguan

keamanan dan keselamatan serta mampu menanggulangi gangguan tersebut

dengan baik, sehingga mampu mencegah resiko terjadinya kecelakaan kerja dan

kondisi-kondisi berbahaya lainnya serta mampu menciptakan suatu kondisi yang

aman dan terkendali untuk melaksanakan kegiatan di dalam laboratorium.

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini dibatasi pada:

1. Besaran fisis yang digunakan sebagai variabel yang digunakan dalam

sistem keamanan laboratorium ini adalah intensitas cahaya, konsentrasi

asap dan suhu ruangan.

2. Keluaran yang dihasilkan sebagai tanggapan sistem berupa modul alarm

yang berfungsi sebagai indikator kondisi darurat, modul pemadam api

yang berfungsi untuk memadamkan api, kipas angin yang berfungsi

sebagai pengatur sirkulas dan lampu yang berfungsi sebagai penerangan

ruangan.
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3. Komponen pengendali utama yang digunakan adalah PLC Siemens

LOGO! 230RC.

D. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menciptakan sistem pengaman laboratorium yang mampu bekerja secara

otomatis menggunakan PLC Siemens LOGO! 230 RC.

2. Menerapkan prinsip pengendalian sederhana terhadap variabel-variabel

fisis yang digunakan, dalam upaya menciptakan keamanan dan

kenyamanan di dalam laboratorium.

3. Mengetahui tanggapan fototransistor, LDR dan LM35 terhadap perubahan

besaran fisis yang dideteksi.

4. Mencegah resiko terjadinya kecelakaan kerja di dalam laboratorium serta

memberikan kondisi yang aman, nyaman dan terkendali dalam

melaksanakan kegiatan di dalam laboratorium.

5. Meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan di dalam laboratorium.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Terciptanya suatu sistem pengaman laboratorium yang mampu bekerja

secara otomatik menggunakan PLC Siemens LOGO! 230 RC.

2. Mencegah resiko terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di

dalam laboratorium.

3. Terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan terkendali di dalam

laboratorium.


