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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi  digital  saat  ini  kian  meluas termasuk mencakup 

pada kegiatan sehari-hari. Otomatisasi merupakan  sebuah  trend  di  masyarakat  

untuk  mempermudah kegiatan manusia. Efisiensi dan efektifitas menjadi hal 

mutlak dalam konsep  otomatisasi.  Mikrokontroler  merupakan  salah satu  contoh  

perangkat  digital  yang  dapat  difungsikan  untuk pengendali  otomatis. [11] 

Saat  membuat  minuman  yang membutuhkan  pembubuhan  bahan,  baik  gula, 

teh,  maupun  kopi,  tentu  membutuhkan  waktu dalam  proses  pembuatannya,  

sementara berbagai  aktifitas  yang  lebih  penting  telah menunggu. Berdasarkan  

pola  aktifitas tersebut,  maka sebaiknya  diperlukan  alternatif  mengganti aktifitas  

tersebut,  misalnya  dengan menyediakan  mesin  pembuat  minuman otomatis. 

Kemajuan  teknologi  otomatis  sekarang berkembang  pesat,  pengendali  otomatis  

yang terprogram,  misalnya  menggunakan mikrokontroler,   memiliki  karakter  

mampu melakukan  perintah  yang  dibuat  melalui program  bahasa  mesin  seperti  

assembly  dan bahasa  pemrograman  visual  basic  6.0  sesuai dengan apa yang 

diingingkan oleh manusia. [9] 

Minuman  kopi  diminati  oleh  hampir semua  golongan  masyarakat.  Seiring  

tingginya kesibukan  masyarakat,  segala  sesuatu  dituntut serba instan dan efisien. 

Mesin pembuat kopi berbasis  mikrokontroler  ini  dirancang  untuk mengatasi 

kebutuhan masyarakat akan kopi dengan proses  penyajian  yang  efisien. Mesin  ini  

ditujukan  untuk penggunaan  pada  perkantoran,  coffee  shop,  mini  market  dan  

pasar swalayan. [4]  

Dalam pengoperasian suatu peralatan atau mesin listrik kadang kita 

menemukan  berbagai kendala,  karena rumitnya  proses  pengaturan  atau 

pengontrolannya.  Maka  dari  itu  untuk mendapatkan  pengontrolan  yang efisien,  

mudah,  dan  handal  kita memerlukan  suatu  sistem  kontrol otomatis,  cepat  dan  

akurat  yaitu dengan  menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) dan 

Human Machine Interface (HMI). 
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PLC sudah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi untuk menggantikan 

fungsi relay, aplikasinya banyak dijumpai pada area industri proses, automobile, 

dan manufacture. Dengan adanya PLC proses pengontrolan yang semakin 

kompleks dan rumit dapat dilakukan serta dengan terintegritas Personal Computer 

(PC) dengan berbagai macam sisten kontrol seperti PLC didalam dunia otomasi, 

telah menjadikan fungsi – fungsi monitor dan pengontrolan menjadi lebih mudah. 

Sementara itu HMI masih bekerja dalam lingkup Supervisiory Control And Data 

Aqquisition (SCADA) yang melakukan kontrol pada wide area pada remote 

locations dan supervised pada master location dan Remote Terminal Unit (RTU) 

pada pengumpul data. SCADA dapat melakukan automatic control oleh controller, 

manual controller oleh operator dimana proses pengontrolan melalui HMI. [1] 

Sementara itu dalam study case Omron PLC dan HMI ini mengenai alat 

pembuat kopi Vietnam Drip otomatis dimana alat ini dirancang untuk mengatasi 

kebutuhan masyarakat akan kopi dengan proses penyajian yang efisien. Masukan 

pada alat ini adalah berupa kopi bubuk dengan kehalusan sedang (medium),  coklat 

cair manis, susu kental manis dan air panas dengan suhu 90 oC – 96 oC dimana 

bahan-bahan ini dapat diolah menjadi beberapa jenis minuman yang dapat dipilih 

dengan bahan dasar kopi. 

Alat pembuat kopi Vietnam Drip otomatis berbasis PLC dan HMI ini 

merupakan sebuah alat yang dibuat untuk memudahkan manusia dalam pembuatan 

kopi Vietnam Drip dalam kondisi panas. Alat ini dapat berjalan sendiri atau secara 

otomatis dengan hanya menyentuh pilihan menu kopi yang diinginkan, beberapa 

saat kemudian kopi telah siap dan konsumen dapat menikmati kopi pilihannya.  

Pada proses yang lain adalah cara kerja dari proses pencampuran variasi rasa 

kopi, penyeduhan hingga pengadukan dimana gelas yang terletak pada conveyor 

akan berjalan melewati jalurnya dan akan berhenti di tempat - tempat yang telah 

ditentukan. 

Penelitian ini bertujuan melakukan rancang bangun dan menguji sistem kendali 

berbasis PLC dan HMI untuk mengontrol serta memonitor proses pembuatan kopi 

Vietnam Drip otomatis mulai dari pemilihan jenis minuman kopi sampai proses 

pengadukan kopi. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana membuat program untuk mengendalikan alat pembuat kopi 

otomatis menggunakan PLC dan HMI. 

b) Bagaimana membuat sistem program untuk memonitor alat pembuat kopi 

otomatis menggunakan PLC dan HMI. 

c) Bagaimana membuat pengaturan program pada HMI dan PLC agar dapat 

saling bertukar data. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian rancang bangun alat pembuat kopi otomatis 

menggunakan PLC dan HMI, adalah: 

a) Membuat program untuk mengendalikan alat pembuat kopi otomatis 

menggunakan PLC dan HMI. 

b) Membuat sistem program untuk memonitor alat pembuat kopi otomatis 

menggunakan PLC dan HMI. 

c) Membuat pengaturan program pada HMI dan PLC agar dapat saling 

bertukar data. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

a) Perancangan dan analisa menggunakan software CX-Programmer dan NB-

Designer. 

b) Menggunakan bahasa pemrograman ladder diagram (LD). 

c) Membuat desain user interface HMI menggunakan software NB-Designer. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 
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BAB II   DASAR TEORI 

  Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen – komponen yang dipakai. 

BAB III   PERANCANGAN  DAN PEMBUATAN SISTEM 

  Berisi tentang perencanaan rangkaian PLC dan HMI secara terpisah 

berdasarkan blok diagram perancangannya. 

BAB IV   PENGUJIAN DAN ANALISIS 

  Berisi tentang pengujian hasil respon alat  dan analisa terhadap data yang 

diperoleh dari lapangan. 

BAB V   PENUTUP 

  Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 


