
III. METODOLOGI PENELITIAN 

  

 

 

 

A. Waktu  dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. 

Perancangan dan pembuatan dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kendali 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

 

Tabel 3.1. Time schedule penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

1-2 3-5 6-9 10-11 11-12 

1 Penyediaan komponen           

2 Pembuatan konveyor           

3 Rangkaian elektronika           

4 Program PLC           

5 Uji alat dan data           

 

 

 

 

Keterangan :                Pelaksanaan kegiatan. 

                                     Tidak ada kegiatan 
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B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Komputer digunakan untuk pembuatan ladder program 

2) Kabel serial digunakan untuk komunikasi serial PC dengan PLC 

3) PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2 digunakan sebagai pengendali utama 

4) Motor DC digunakan untuk menggerakkan konveyor pakan, tutup 

konveyor dan pembuka tandem pakan. 

5) Blower sebagai aktuator pengendali suhu 

6) Pemanas sebagai aktuator pengendali suhu 

7) Tandem pakan 1 buah 

8) Konveyor sepanjang 4 meter 

9) Bor PCB digunakan untuk membuat lubang pada papan PCB tempat 

komponen elektronika berada 

10) Solder dan penyedot timah untuk membuat rangkaian alat 

11) Larutan FeCl (Ferric Chloride) digunakan untuk melarutkan jalur 

rangkaian pada PCB 

12) Kabel digunakan sebagai wiring 

13) Seperangkat alat kerja mekanik (tang potong, obeng, dan lain - lain). 

 

2. Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa : 

1) Trafo CT 5A digunakan sebagai stepdown pada rangkaian adaptor 

2) Elco 2200 mikrofarad digunakan sebagai filter pada power supply 

3) IC 7824 dan IC 7812 sebagai regulator adaptor 
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4) Dioda digunakan sebagai penyearah pada rangkaian adaptor 

5) Rele digunakan sebagai saklar on off pada rangkaian dan digunakan untuk 

rangkaian H bridge 

6) Dioda, digunakan pada setiap aktuator 

 

C. Langkah Kerja Penelitian  

 

Langkah  kerja penelitian yang akan dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

                                           Tidak 

                                                                Ya 

 

 

 

                                   Tidak 

                                                Ya 

 

                                                                                         Tidak 

                                              Ya 

                                                             

 

Gambar  3.1. Diagram Alir Penelitian 

 

Mulai

Merancang blok diagram 

Menentukan komponen 

Uji coba rangkaian per blok 

Berhasil

Membuat program ladder dan 

simulasi program 

Menggabungkan software 

dan hardware 

Berhasil

Uji coba keseluruhan 

Berhasil

Selesai 
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Langkah kerja penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Perancangan Diagram Blok 

 

Pembuatan diagram blok rangkaian ini bertujuan untuk memempermudah realisasi 

sistem yang akan dibuat 

2. Implementasi rangkaian 

a. Memilih rangkaian dari masing-masing blok diagram 

b. Menentukan komponen yang digunakan dalam rangkaian 

c. Merangkai dan uji coba rangkaian dari setiap blok dalam papan percobaan 

d. Menggabungkan rangkaian setiap blok 

e. Membuat program dan memasukkan ke PLC 

f. Merangkai komponen dalam PCB 

3. Pengujian Alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan alat yang dibuat. 

5. Analisa dan simpulan, serta pembuatan laporan 

 

D. Rancangan Alat 

Rancangan alat yang dibuat terdiri beberapa blok rangkaian yaitu rangkaian power 

supply, PLC sebagai pengendali utama, rangkaian pengendali motor DC (H 

bridge), rangkaian rele. 
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Secara keseluruhan cara kerja dari sistem ini dapat digambarkan melalui diagram 

blok di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.2. Blok Diagram Sistem 

 

Gambar diatas menjelaskan sistem kerja alat yang akan dibuat pada tugas akhir 

ini. Pada tugas akhir ini menggunakan satu PLC untuk mengendalikan suatu 

plant. PLC yang digunakan pada tugas akhir ini, yaitu PLC Omron ZEN-

20C1DR-D-V2. PLC akan bekerja sesuai dengan instruksi program yang kita 

masukkan ke dalam PLC. Komunikasi antara PC  dengan PLC ini menggunakan 

kabel serial rs 232. Dalam bagian plant terdapat beberapa aktuator, yaitu motor 

penutup/pembuka konveyor, motor tandem pakan, motor konveyor, blower, dan 

pemanas. Pemanas akan hidup pada pukul 20.00 wib – 06.00 wib, sedangkan 

blower akan hidup pada pukul 12.00 wib – 15.00 wib. 

Motor penutup/pembuka 

konveyor 

 

 

 

 

PLC 
Motor Konveyor 

Motor tandem pakan 

Blower 

Pemanas 

ON 

OFF 
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                                                                                   Tidak 

                                                                                                                      

                                                        Ya 

 

                                  Tidak   Tidak                                          

          Ya                                                            Ya 

                                                                         

                                          

 

  Tidak                                                                  Tidak                                                             

    

                                      Ya                                                                           

 

 

 

Gambar  3.3. Diagram Alir Kerja Alat 

 

Mulai

Tombol ON 
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Motor tandem pakan dan 
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bersamaan selama 15 
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berjalan menutup 
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Pemanas 

Hidup 

Proses (1), (2) dan (3) 
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minggu 4 = 5x) 
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Pemanas 

Mati 

Blower 

Mati 



28 

 

Ketika tombol ON diaktifkan, motor pembuka pakan dan motor konveyor secara 

parallel bergerak secara bersamaan selama 15 detik sehingga pakan akan berjalan 

sampai pada konveyor, setelah 15 detik pakan berjalan pada konveyor maka 

motor pembuka pakan dan motor konveyor akan berhenti. Setelah motor pembuka 

pakan dan motor konveyor berhenti maka motor pembuka tutup konveyor akan 

bergerak membuka konveyor selama 3 detik, setelah menunggu sekitar 1 menit 

pakan selesai dimakan oleh ayam maka secara otomatis motor penutup konveyor 

berjalan menutup konveyor selama 3 detik. Proses ini berjalan selama kerja ini 

menggunakan fungsi timer pada PLC yang sudah diprogram sebelumnya.. Begitu 

seterusnya proses ini akan berlangsung sampai hitungan pakan ayam habis sesuai 

jumlah ayam.  

Sedangkan pada pengatur suhu digunakan dua aktuator berupa blower pendingin 

dan pemanas. Terlihat pada diagram alir kerja bahwa blower pendingin akan 

hidup secara otomatis di pukul 12.00 wib - 15.00 wib dan pemanas akan hidup 

secara otomatis di pukul 20.00 wib - 06.00 wib.  

Gambar  3.4. Rancangan Alat 
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1. PLC 

 

Sistem pengendalian utama yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah PLC 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Merek                          : Omron Zen Programmable Relay 

Tipe                             : ZEN-20C1DR-D-V2 

Tegangan suplai          : 12-24 VDC 

Bahasa pemrograman : Ladder diagram menggunakan program ZEN support         

software  

I/0                               : 12 buah masukan (I0 – I11), 8 buah keluaran (Q0 – Q7) 

 

Gambar 3.5 berikut adalah PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2 

 

Gambar 3.5. PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2 

 

Dari gambar 3.5 didapati penggunaan masing-masing I/O dari PLC sebagai 

berikut : 

a. Input (I0) terhubung ke pushbutton ON 

b. Input (I1) terhubung ke pushbutton OFF 
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c. Output (Q0) terhubung ke rangkaian motor DC sebagai penggerak tandem 

pakan  

d. Output (Q1) terhubung ke rangkaian motor DC sebagai penggerak 

konveyor 

e. Output (Q2) terhubung ke rangkaian motor DC sebagai penggerak blower 

pendingin 

f. Output (Q3) terhubung ke rangkaian pemanas 

g. Output (Q4) terhubung ke motor pembuka tutup konveyor 

h. Output (Q5) terhubung ke motor penutup tutup konveyor 

 

2. Rangkaian Power Supply 

Gambar 3.6 berikut ini adalah gambar rangkaian power supply yang akan 

digunakan dalam Tugas Akhir ini 

 

 

Gambar 3.6. Rangkaian Power Supply 
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Trafo yang digunakan adalah trafo 5A jenis CT. Tegangan AC dari sumber 

PLN masuk ke trafo dan selanjutnya trafo ini akan menurunkan tegangan dari 

220VAC menjadi 24VACdan 12 VAC. Selanjutnya nilai tegangan 24VAC dan 

12 VAC ini akan disearahkan oleh diode menjadi tegangan arus searah atau 

DC. Kemudian tegangan 24VDC dan 12 DC ini akan masuk ke elco 2200 uf 

untuk difilter dari riak-riak yang mungkin masih ada, sehingga tegangan yang 

keluar di output adalah 24VDC dan 12 VDC yang bisa digunakan untuk motor 

DC dan PLC. 

 

3. Rangkaian Pengendali Motor DC 

Gambar 3.7 berikut ini adalah gambar rangkaian pengendali motor DC yang 

akan digunakan dalam Tugas Akhir mengendalikan putaran motor penutup 

konveyor searah atau berlawanan arah jarum jam. 

 

 

Gambar 3.7. Perancangan H Bridge 
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H Bridge atau jembatan H adalah adalah salah satu rangkaian yang digunakan 

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

Apabila R1 (rele) yang dikiri aktif dan R1 (rele) yang dikanan aktif maka 

motor DC akan berputar ke arah kanan (searah jarum jam), apabila R2 (rele) 

yang di kiri aktif dan R2 (rele) yang di kanan aktif maka motor DC akan 

berputar ke arah kiri (berlawanan arah jarum jam). 

Gambar 3.8 menunjukkan bentuk rangkaian skematik dari H Bridge 

 

  

Gambar 3.8. Perancangan Skematik H Bridge 

 

 

 

4. Perancangan Perangkat Lunak 

Dalam Tugas Akhir ini penulis menggunakan pemrograman bahasa ladder 

diagram untuk mengendalikan hardware. Bahasa pemrograman yang digunakan 
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kemudian di-download ke PLC menggunakan kabel serial. Dimana sebelumnya 

program PLC disimulasikan menggunakan simulator yang ada pada Zen Support 

Software. 

 

Tabel 3.2 Bit-bit I/O yang Digunakan Dalam Program ZEN 

Simbol Nama 

Nomor bit 

(lihat cat. 

1) 

Dapat 

digunakan 

untuk 

kondisi 

masukan 

(lihat 

catatan 2) 

Dapat 

digunakan 

sbg 

keluaran 

Fungsi 

I Bit-bit 

masukan 

Unit CPU 

0 – 5 Ya Tidak Berkaitan 

dengan 

terminal-

terminal 

masukan 

unit CPU 

dan Ekspansi 

I/O 

 

X Bit-bit 

masukan 

unit 

Ekspansi I/O 

0 – 6 

(lihat cat.3) 

Ya Tidak 

B Saklar-saklar 

tombol 

0 – 3 Ya Tidak ON/OFF 

saat tombol 

ditekan pada 

unit CPU 

selama ZEN 

beroperasi 

A Bit-bit 

pembanding 

Analog 

0 – 3 Ya Tidak Membanding

kan (≥, ≤) I4 

dan I5, I4 

dan suatu 

nilai serta I5 

dan suatu 

nilai. Nilai 
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tersebut: 0,0 

hingga 10,5 

(3 angka 

desimal) 

P Bit-bit 

pembanding 

pewaktu/pen

cacah 

0 – f Ya Tidak Membanding

kan nilia 

pewaktu/pen

cacah saat 

itu dengan 

setingnya 

@ pewaktu 

mingguan 

(lihat cat.5) 

0 – 7 Ya Tidak Pengaturan: 

ON/OFF 

antara hari-

hari dan 

waktu-waktu 

yang 

ditentukan 

* pewaktu 

kalender 

0 – 7 Ya Tidak Pengaturan: 

ON/OFF 

antara 

tanggal-

tanggal yang 

ditentukan 

Q Bit-bit 

keluaran unit 

CPU 

0 – 3 Ya Ya Q dan Y 

berkaitan 

dengan 

terminal-

terminal 

keluaran 

Fungsi: 

dapat 

ditentukan 

keluaran 

normal (I), 

set (S), reset 

(R) atau 

alternatif (A) 

Y Bit-bit 

keluaran 

ekspansi I/O 

0 – b 

(lihat cat.3) 

Ya Ya 

M Bit-bit kerja 0 – f Ya Ya 

H Bit-bit 

Tahan 

(holding, 

lihat cat.6) 

0 – f Ya Ya 

T Pewaktu 0 – 7 Ya Ya Fungsi: 

dapat 
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menentukan 

tundaan ON 

(x), OFF (▪), 

pulsa 

oneshot (o) 

atau pulsa 

berkedip (F) 

Pengaturan: 

00 det 010 

mdetik – 99 

det 990 

mdetik 

00 menit 01 

detik – 99 

menit 59 

detik 

00 jam 01 

menit – 00 

jam 59 menit 

C Pencacah 0 – 7 Ya Ya Fungsi: 

pencacah 

naik atau 

turun 

D Bit-bit 

penampil 

0 – 7 Tidak Ya Fungsi:mena

mpilkan 

string, 

tanggal, jam, 

nilai 

pewaktu, 

nilai 

pencacah 

atau nilai 

konversi 

analog pada 

tampilan 

LCD unit 

CPU. 

D Bit-bit 

penampil 

0 – 7 Tidak Ya Fungsi: 

menampilka

n string, 
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Catatan: 

1. Nomor-nomor bit disajikan dalam format heksadesimal (0, 1, 2, ... , 9, a, b, 

...f). 

2. Bit-bit yang digunakan sebagai kondisi masukan dapat digunakan sebagai 

kondisi normally open atau normally closed. 

3. Jumlah bit yang dapat digunakan tergantung pada konfigurasi koneksi Unit 

Ekspansi I/O. 

4. Bit-bit pembanding analog dapat digunakan pada unit CPU dengan catu daya 

DC (ZEN-20C1DR-D dan ZEN-20C2DR-D). 

5. Pewaktu mingguan (weekly) dan kalender dapat digunakan pada unit CPU 

yang memiliki fungsi kalender dan jam (ZEN-20C1AR dan ZEN-20C1DR-

D). 

6. Jika catu daya dimatikan, pewaktu tahan (holding timer) akan menyimpan 

status ON/OFF dan nilai sebelum catu daya mati. 

a. Mentransfer program  

Langkah-langkah mentransfer program dari PC ke PLC adalah : 

tanggal, jam, 

nilai 

pewaktu, 

nilai 

pencacah 

atau nilai 

konversi 

analog pada 

tampilan 
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1. Menghubungkan PC dengan PLC ZEN menggunakan kabel serial, dengan 

catatan bahwa pengkabelan catu daya, masukan dan keluaran pada PLC harus 

benar 

2. Menghubungkan PC dengan PLC ZEN secara online  

a. Pilih file/propties dari menu bar dan tentukan model PLC ZEN dan 

Expansion units. 

b. Mengklik tombol go online pada toolbar atau pilih zen/go online dari 

menu bar, kemudiak klik ok. 

3. Untuk mentransfer program dari PC ke PLC ZEN 

Mengklik tombol transfer to ZEN pada toolbar atau pilih 

ZEN/transfer/transfer to ZEN dari menu bar. Jendela transfer to ZEN akan 

tampil. Pilih ok. 

Catatan : 

a. Aktifkan the setting are downloaded too pada jendela konfirmasi transfer 

to ZEN untuk men-download ZEN setting pada Zen support software pada 

waktu yang sama. 

b. Aktifkan Protection is set pada jendela konfirmasi transfer to ZEN jika 

ingin mengaktifkan password proteksi program. 

4. Untuk mentransfer program dari PLC ZEN ke PC 

Mengklik tombol transfer from ZEN pada toolbar atau pilih 

ZEN/Transfer/Transfer from ZEN dari menu bar. Jendela konfirmasi transfer 

from ZEN akan tampil, klik ok. 

5. Untuk memonitoring program yang berjalan dengan PC 
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Untuk memonitoring program yang berjalan dengan PC, PLC ZEN dan PC 

harus terkoneksi online dengan ZEN support software harus dibuka. Gunakan 

langkah 1-2, kemudian langkah 3 atau 4. Kemudian klik tombol Toogle 

Monitoring pada toolbar atau pilih ZEN/Monitor dari menu bar. 

 

E.   Spesifikasi Alat 

Spesifikasi alat yang dirancang adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan sumber tegangan 24 VDC untuk mengaktifkan motor DC 

2. Personal computer untuk membuat program dan simulasi, kemudian 

memasukkan program yang telah dibuat ke dalam PLC (download) 

3. Menggunakan PLC Omron ZEN-20C1DR-D-V2 dengan sumber tegangan 12 

VDC dan mempunyai 20 I/O, sebagai komponen pengendali yang bertugas 

memberikan instruksi kepada motor untuk berjalan atau berhenti. 

4. Menggunakan relay 12 VDC sebagai sambungan ke aktuator 

5. Motor DC 24 VDC, sebagai penggerak pada setiap aktuator 

6. Menggunakan fungsi timer pada pemrograman ladder diagram PLC 

 

F.   Pembuatan Alat 

Dalam tahapan ini dilakukan realisasi dari skematik yang telah dibuat. Realisasi 

skematik rangkaian dilakukan pertama kali dengan menggunakan project board, 

jika rangkaian telah bekerja sesuai rancangan maka rangkaian dibuat pada bentuk 

Printed Circuit Board (PCB). Namun jika ada beberapa fungsi yang tidak bekerja 
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maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap rancangan rangkaian, baik itu 

berupa peninjauan rangkaian maupun peninjauan komponen. 

Berikut langkah-langkah pembuatan alat : 

1. Membangun konstruksi konveyor  

2. Uji coba jalannya konveyor 

3. Menggambar rangkaian PCB 

4. Melarutkan PCB yang sudah di-design ke dalam larutan ferry chloride 

5. Melakukan pengeboran pada PCB sesuai dengan rule 

6. Memasang komponen pada PCB 

7. Menuliskan program ladder diagram pada zen support software 

8. Me-download program yang telah di buat ke PLC 

9. Menguji semua blok yang sudah dibuat 

 

G.   Pengujian Alat 

Pengujian terhadap hasil perancangan dan realisasi alat ini dilakukan terhadap 

rangkaian dan program. Pada pengujian perangkat keras dilakukan dua kali 

pengujian, yaitu perblok dan secara keseluruhan. Dilakukan pengujian perblok 

agar diketahui kesalahan secara rapih dan cepat. Pengujian secara keseluruhan 

dilakukan agar diketahui apakah alat yang terealisasi sesuai dengan rancangan dan 

berjalan dengan baik atau tidak. 

 

 


