
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Programmable Logic Controller (PLC) 

 

PLC adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan 

rele yang dijumpai pada sistem kendali proses konvensional 
[1]

. 

PLC pada dasarnya adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk 

mengendalikan suatu proses atau mesin. Proses yang dikendalikan ini dapat 

berupa regulasi variable secara kontinyu seperti pada sistem-sistem servo, atau 

hanya melibatkan control dua keadaan (ON/OFF) saja, tetapi dilakukan berulang-

ulang seperti umum dijumpai pada mesin pengeboran, sistem konveyor, dan lain 

sebagainya 
[2]

. 

Sebuah PLC dirancang dengan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Kokoh dan dirancang untuk tahan terhadap getaran, suhu, kelembaban, dan 

kebisingan 

2. Antarmuka untuk masukan dan keluaran built-in di dalamnya 

3. Mudah diprogram dan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah 

dipahami, yang sebagian besar berhubungan dengan operasi-operasi logika dan 

penyambungan
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Pada umumnya, sebuah PLC mempunyai lima komponen dasar yaitu : 

1)  Unit processor atau central processing unit (CPU) yang di dalamnya berisi 

mikroprosesor yang mampu menginterpretasikan sinyal-sinyal masukan dan 

melakukan tindakan-tindakan pengontrolan, sesuai dengan program yang 

tersimpan di dalam memori, lalu mengkomunikasikan keputusan-keputusan 

yang diambilnya sebagai sinyal-sinyal kontrol ke antarmuka keluaran. 

2)  Unit catu daya yang diperlukan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik 

(ac) dari sumber menjadi tegangan arus searah (dc) yang dibutuhkan oleh 

prosesor dan rangkaian-rangkaian di dalam modul-modul antarmuka masukan 

dan keluaran. 

3) Perangkat Pemrograman digunakan untuk memasukan program yang 

dibutuhkan ke dalam memori. Program-program tersebut dibuat dengan 

menggunakan perangkat pemograman dan selanjutnya dipindahkan ke dalam 

unit memori PLC. 

4)  Unit memori  merupakan tempat menyimpan program yang akan digunakan 

untuk melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan yang disimpan 

mikroprosesor. 

5) Bagian masukan dan keluaran merupakan antarmuka dimana prosesor 

menerima informasi dari dan mengkomunikasikan informasi kontrol ke 

perangkat-perangkat diluar. Sinyal-sinyal masukan dapat berasal dari saklar-

saklar, sensor-sensor, dan sebagainya. Sinyal-sinyal keluaran bisa diberikan 

pada alat pengasut motor, katup, lampu, dan sebagainya. 
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Berdasarkan dari pengertian 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 (ALU), 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 rele sekuensial dalam 

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

dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang 

pengoperasian 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 tertentu yang kemudian akan meng-on 

 atau meng-off  kan output-output. 1 menunjukkan bahwa keadaan yang 

diharapkan terpenuhi sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak 

terpenuhi. PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki 

output banyak 
[3]

. 
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Pada masa sekarang PLC dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan bentuk dan 

kemampuannya. Berikut beberapa tipe PLC berdasarkan ukuran dan 

kemampuannya : 

1) Tipe Compact 

PLC ini memiliki beberapa ciri : 

- Seluruh komponen, power supply, CPU, modul input, modul output, 

modul komunikasi menjadi satu 

- Umumnya berukuran kecil (compact) 

- Mempunyai jumlah input dan output yang relatif sedikit dan tidak dapat 

diekspansi 

- Tidak ditambah modul-modul khusus 

2) Tipe Modular 

PLC ini memiliki beberapa ciri : 

- Komponennya terpisah dari modul 

- Berukuran besar 

- Memungkinkan ekspansi yang banyak 

- Memungkinkan penambahan modul-modul khusus 

Dalam merancang suatu sistem kendali dibutuhkan pendekatan-pendekatan 

sistematis dengan prosedur sebagai berikut : 

1.    Rancangan Sistem Kendali 

Dalam tahapan ini si perancang harus menentukan terlebih dahulu 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. 
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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. 

PLC yang digunakan pada perencangan alat ini adalah jenis PLC Omron ZEN-

20C1DR-D-V2. Pada PLC ini terdapat 20 I/O, 12 input dan 8 output. 

 

 

Gambar 2.1. PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2 
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B. Modul Program Perangkat Lunak 

Terdapat beberapa bahasa pemrograman standar untuk menghasilkan bahasa 

pemrograman PLC. Menurut International Electrotechnical Commission (IEC) 

dikenal 5 bahasa pemrograman PLC, yaitu : 

1. Structured Text (ST) 

Teks terstruktur merupakan bahasa tingkat tinggi yang dapat memproses 

sistem logika ataupun algoritma dan memungkinkan pemrosesan sistem lain. 

Perintah umumnya menggunakan if, then, else dan lain-lain. 

2. Instruction ListI (IL) 

Rangkaian instruksi bahasa tingkat rendah berdasarkan atas mnemonics yang 

sering digunakan untuk perintah utama PLC. 

3. Ladder Diagram (LD) 

Adalah bahasa pemrograman yang yang dibuat dari persamaan fungsi logika 

dan fungsi-fungsi lain berupa pemrosesan data atau fungsi waktu dan 

pencacahan. Ladder diagram terdiri dari susunan kontak- kontak dalam satu 

grup perintah secara horizontal dari kiri ke kanan, dan terdiri dari banyak 

grup perintah secara verikal. Contoh dari ladder diagram ini adalah kontak 

normaly open, kontak normaly close, output coil, pemindahan data. 

Garis vertikal paling kiri dan paling kanan diasumsikan sebagai fungsi 

tegangan, bila fungsi dari group perintah menghubungkan 2 garis vertikal 

tersebut maka rangkaian perintah akan bekerja. 
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4. Function Block Diagram (FBD) 

Function block diagram adalah suatu fungsi-fungsi logika yang 

disederhanakan dalam gambar blok dan dapat dihubungkan dalam suatu 

fungsi atau digabungkan dengan fungsi blok lain. 

5. Sequential Function Chart (SFC) 

Bahasa program yang dibuat dan disimpan dalam chart. Bagian-bagian chart 

memiliki fungsi urutan langkah, transisi dan percabangan. Tiap langkah 

memiliki status proses dan bisa terdiri dari struktur yang berurutan. 

Semua bahasa pemrograman tersebut dibuat berdasarkan proses sekuensial yang 

terjadi dalam sistem yang dikendalikan. Semua instruksi dalam program akan 

dieksekusi oleh modul CPU, dan penulisan program itu bias dilakukan pada 

keadaan online maupun offline. 

 

Ladder diagram adalah bahasa pemrograman yang yang dibuat dari persamaan 

fungsi logika dan fungsi-fungsi lain berupa pemrosesan data atau fungsi waktu 

dan pencacahan. Ladder diagram terdiri dari susunan kontak- kontak dalam satu 

grup perintah secara horizontal dari kiri ke kanan, dan terdiri dari banyak grup 

perintah secara verikal. Contoh dari ladder diagram ini adalah kontak normaly 

open, kontak normaly close, output coil, pemindahan data. Garis vertikal paling 

kiri dan paling kanan diasumsikan sebagai fungsi tegangan, bila fungsi dari grup 

perintah menghubungkan 2 garis vertikal tersebut maka rangkaian perintah akan 

bekerja 
[4]

. 
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Zen Support Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat ladder program untuk PLC Omron Zen. Perangkat ini sangat 

compatible untuk PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2. 

 

Gambar 2.2.  Tampilan Zen Support Software 

Berikut ini beberapa contoh instruksi ladder pada perangkat lunak Zen Support 

Software 

1. Program self holding 

 

Gambar 2.3.  Gambar Self Holding 
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2. LD dan LDI 

Perintah LD digunakan untuk memulai setiap baris dengan sambungan 

normally open (NO) sedangkan perintah LDI digunakan untuk memulai setiap 

baris dengan sambungan normally closed (NC) 

LD 

 

Gambar 2.4.  Gambar LD 

 

LDI 

 

Gambar 2.5.  Gambar LDI 

 

3. AND 

Logika AND adalah logika yang menghasilakan keluaran bernilai 1 jika kedua 

input bernilai 1. 
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Gambar 2.6.  Logika AND 

 

4. OR 

Logika OR adalah logika yang menghasilkan keluaran 1 jika salah satu 

masukan bernilai 1. 

 

Gambar 2.7.  Logika OR 

 

5. Kombinasi AND-OR dan OR-AND 

Hubungan logika dasar AND, OR, NOT, dapat disusun ke dalam struktur 

tertentu yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus proses logika. 
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Gambar 2.8.  Logika AND-OR 

 

 

Gambar 2.9.  Logika OR-AND 

6. Timers 

Ada 4 jenis operasi pada timers, yaitu : 

a. On Delay 

Timer akan aktif jika hitungan timer terpenuhi setelah pemicu masukan 

timer aktif. 
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b. Off Delay 

Timer tetap aktif ketika masukan trigger aktif, setelah trigger tidak aktif 

dan setelah hitungan terpenuhi maka timer tidak aktif. 

c. One shoot pulse timer 

Hitungan tetap berlangsung ketika masukan trigger aktif. 

d. Flashing pulse timer 

Selama masukan trigger aktif maka timer akan aktif dan tidak aktif secara 

berulang-ulang sesuai dengan sett hitungan. 

 

Gambar 2.10.  Logika Timers 

 

 

C. Motor DC 

Motor DC adalah motor yang memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan 

jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Berdasarkan 

karakteristiknya, motor arus searah ini mempunyai daerah pengaturan putaran 

yang luas dibandingkan dengan motor arus bolak-balik, sehingga sampai sekarang 
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masih banyak digunakan pada pabrik-pabrik yang mesin produksinya memerlukan 

pengaturan putaran yang luas 
[5]

. 

 

Gambar 2.11.  Motor DC 

Pada motor DC, kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan 

medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. 

Konverter energi baik energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun 

sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik (generator) berlangsung 

melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu sistem ke 

sistem yang lain, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk 

kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainya. Dengan demikian, medan 

magnet disini selain berfungsi sebagi tempat penyimpanan energi juga sekaligus 

proses perubahan energy 
[6]

. 

 

Gambar 2.12.  Proses Konversi Energi Pada Motor DC 
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D. Driver Motor DC 

H Bridge atau jembatan H adalah adalah salah satu rangkaian yang digunakan 

untuk mengendalikan motor DC. Pada penelitian ini digunakan H bridge rele. 

Prinsip kerja rangkaian driver motor menggunakan rele tidak jauh berbeda dengan 

prinsip kerja rangkaian H-Bridge menggunakan transistor. Rele pada rangkaian 

driver motor ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang akan mengatur perputaran 

dari motor. B0 dan B1 merupakan sumber input yang akan mengatur bukaan rele 

sehingga dapat mengatur arah perputaran dari motor. Sumber tersebut dapat 

berasal dari sensor ataupun dari output PLC. 

Rele adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk 

menggerakan sejumlah kontaktor (saklar) yang tersusun. Kontaktor akan tertutup 

(On) atau terbuka (Off) karena efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan 

(induktor) ketika dialiri arus listrik. Berbeda dengan saklar dimana pergerakan 

kontaktor (On/Off) dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. Rele adalah sebuah 

saklar yang dioperasikan secara elektrik. Banyak rele menggunakan 

elektromagnet untuk mengoperasikan mekanisme switching mekanis, tetapi 

prinsip-prinsip operasi lain juga digunakan. Rele digunakan di mana perlu untuk 

mengendalikan rangkaian dengan sinyal daya rendah (dengan isolasi listrik 

lengkap antara kontrol dan sirkuit terkontrol), atau di mana beberapa sirkuit harus 

dikontrol oleh satu sinyal.  
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Gambar 2.13.  Rangkaian H Bridge 

 

 

E. Rele 

Rele merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan pada 

beberapa peralatan elektronik dan di berbagai bidang lainnya. Rele adalah saklar 

elektronik yang dapat membuka atau menutup rangkaian dengan menggunakan 

kendali dari rangkaian lain 
[7]

. 

 

 

Gambar 2.14. Rele 
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Sebuah rele tersusun atas kumparan, pegas, saklar (terhubung pada pegas) dan 2 

kontak elektronik (normally close dan normally open)  

a. Normally close (NC) : saklar terhubung dengan kontak ini saat rele tidak aktif 

atau dapat dikatakan saklar dalam kondisi terbuka. 

b. Normally open (NO) : saklar terhubung dengan kontak ini saat rele aktif atau 

dapat dikatakan saklar dalam kondisi tertutup. 

 

Berdasarkan pada prinsip dasar cara kerjanya, rele dapat bekerja karena adanya 

medan magnet yang digunakan untuk menggerakkan saklar. Saat kumparan 

diberikan tegangan sebesar tegangan kerja rele maka akan timbul medan magnet 

pada kumparan karena adanya arus yang mengalir pada lilitan kawat. Kumparan 

yang bersifat sebagai elektromagnet ini kemudian akan menarik saklar dari kontak 

NC ke kontak NO. Jika tegangan pada kumparan dimatikan maka medan magnet 

pada kumparan akan hilang sehingga pegas akan menarik saklar ke kontak NC. 


