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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kopi 

  Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan 

ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab qahwah 

yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan 

berenergi tinggi. Kata qahwah kembali mengalami perubahan menjadi kahveh yang 

berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi koffie dalam bahasa 

Belanda. 

  Penggunaan kata koffie segera diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi 

kata kopi yang dikenal saat ini. Secara umum, terdapat dua jenis biji kopi, yaitu 

arabika (kualitas terbaik) dan robusta. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi 

sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa 

Ethiopia di benua afrika sekitar 3000 tahun (1000 SM) yang lalu. 

  Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman 

paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi per 

tahunnya. 

  Disamping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan 

resiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit 

jantung (kardiovaskuler). [9] 

2.1.2 Kopi Vietnam Drip 

  Seperti Indonesia, Vietnam adalah salah satu negara penghasil kopi di Asia 

Tenggara. Vietnam juga mengekspor kopi ke seluruh dunia karena kopi yang 

dihasilkan negaranya terkenal berkualitas baik dan mampu dinikmati pecinta kopi 

di dunia. 

  Asal mula kopi masuk ke Vietnam tak bisa lepas dari peran seorang pastur 

asal Perancis yang membawa bibit pohon dari kopi arabika pada tahun 1857. Tak 

lama setelah kedatangan pastur tersebut, Vietnam mulai menanam pohon kopi di 
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daerah dataran tinggi (centre highlands) yaitu di daerah Buon Ma Tuot yang sampai 

sekarang merupakan wilayah penghasil kopi terbaik di seantero Vietnam. 

  Vietnamese Coffee sendiri dalam Bahasa Vietnam adalah “cà phê sữa 

nóng” yang berarti brown dark coffee with milk. Sedangkan Vietnamese 

Dripper yang digunakan untuk membuat kopinya disebut “cà phê phin”. Beberapa 

sumber juga mengatakan bahwa metal dripper ini diperkenalkan oleh orang 

Perancis yang datang ke Vietnam. 

  Kehadiran Vietnamese Drip Coffee yang menggunakan sweetened condensed 

milk (susu kental manis) ternyata memiliki sejarah pula. Pada masanya, Vietnam 

kesulitan menemukan susu segar untuk dikonsumsi dan untuk mengganti krim dan 

susu sebagai campuran kopi, masyarakat masa itu menggunakan susu kental manis. 

Budaya minum kopi dengan campuran susu kental manis itu dilakukan turun 

temurun hingga saat ini. 

  Vietnamese Drip Coffee pada awalnya menggunakan dark roast coffee dan 

campuran susu kental manis sebagai penyeimbang rasa pahitnya. Tapi sekarang 

peminum kopi seluruh dunia bereksperimen dengan berbagai jenis kopi dan 

campurannya untuk mendapatkan rasa Vietnamese Coffee sesuai dengan selera 

mereka. Selain Vietnamese Coffee versi hangat, Vietnamese Iced Coffee (ca phe da) 

juga telah menjadi jenis minuman yang disukai di seluruh dunia. [12] 

 

2.2  Programmable Logic Controller (PLC) 

  Programmable Logic Controller (PLC) adalah komputer elektronik yang 

mudah digunakan (user friendly) yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe 

dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Definisi Programmable Logic 

Controller menurut Capiel (1982) adalah : sistem elektronik yang beroperasi secara 

digital dan didisain untuk pemakaian di lingkungan industri, dimana sistem ini 

menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal 

instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti 

logika, urutan, perwaktuan, pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol 

mesin atau proses melalui modul-modul input output (I/O) digital maupun analog. 
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  Berdasarkan namanya konsep PLC adalah sebagai berikut : 

a) Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk 

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah 

fungsi atau kegunaannya. 

b) 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. 

c) Controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur 

proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 

 
Gambar 2.1 Sistem PLC 

  PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay 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 

menghidupkan atau mematikan output-output. Logika 1 menunjukkan bahwa 

keadaan yang diharapkan terpenuhi sedangkan logika 0 berarti keadaan yang 
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diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem 

yang memiliki output banyak. 

  Fungsi dan kegunaan PLC sangat luas. Dalam prakteknya PLC dapat dibagi 

secara umum dan secara khusus. Secara umum fungsi PLC adalah sebagai berikut: 

a) Sekuensial Control. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang 

digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan 

(sekuensial), disini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam 

proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. 

b) Monitoring Plant. PLC secara terus menerus memonitor status suatu sistem 

(misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian) dan mengambil tindakan 

yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya nilai 

sudah melebihi batas) atau menampilkan pesan tersebut pada operator. 

  Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang 

dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan 

tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu menghasilkan 

sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. [3] 

2.2.1 PLC OMRON CPM2A-60CDR-A 

  PLC adalah sebuah perangkat keras dimana pengguna dapat memanipulasi 

fungsi-fungsi untuk membuat berbagai sistem. PLC OMRON CPM2A-60CDR-A 

mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

• Jumlah I/O 60 buah 

• Jumlah input 36 buah 

• Jumlah output 24 buah 

• Power : 100-240 Vac 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.2 PLC Omron CPM2A-60CDR-A 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Komponen PLC Omron CPM2A 

2.2.2 CX-Programmer 

  CX-Programmer merupakan software khusus untuk memprogram PLC 

buatan OMRON. CX-Programmer ini sendiri merupakan salah satu software 

bagian dari CX-One. Dengan CX-Programmer ini kita bisa memprogram aneka 

PLC buatan omron dan salah satu fitur yang saya suka yaitu adanya fitur simulasi 

tanpa harus terhubung dengan PLC, sehingga kita bisa mensimulasikan ladder 

diagram yang kita buat, dan simulasi ini juga bisa kita hubungkan dengan HMI 

PLC Omron yang telah kita buat dengan menggunakan CX-Designer (bagian dari 

CX-One). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Menu utama CX-Programmer 
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Gambar 2.5 Pembuatan ladder diagram pada CX-Programmer 

 

2.3  Human Machine Interface (HMI) 

  Human Machine Interface (HMI) adalah alat yang menghubungkan manusia 

dengan mesin di plant dan digunakan untuk menampilkan, mengawasi, dan 

mengontrol proses yang sedang berlangsung, pengaturan timer, dan pengaturan 

kontrol PID dan lain-lain. [10] 

  Dalam dunia otomasi industri, HMI ditanamkan pada komputer, sebelum 

menggunakannya harus membuat aplikasi (project) terlebih dahulu sesuai dengan 

fungsi yang diinginkan. Aplikasi atau project tersebut dapat berisi gambar-gambar 

yang akan ditampilkan, data-data yang akan dimonitor atau dikontrol dan didaftar, 

alarm-alarm, trending, report dan sebagainya. Project ini dibuat dengan software 

HMI versi ‘development’, dan setelah selesai dapat dijalankan dengan software 

HMI versi ‘run time’ untuk pemakaian sehari-hari oleh operator. 

  Software HMI umumnya memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a) Menampilkan gambaran suatu mesin atau proses yang sedang berlangsung. 

b) Memonitor dan mengontrol data-data secara real time. 

c) Fungsi-fungsi alarm, trending, logging data. 

d) Dapat menerapkan sistem kode akses atau password user. 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sistem monitoring HMI 

  Hampir sebagian besar HMI mengakses data peralatan melalui program 

controller yang dikenal dengan nama Programmable Logic Controller (PLC). HMI 

hanya mengakses data untuk memonitor serta mengontrol, sedangkan alur program 

prosesnya sendiri sudah terprogram dalam PLC. [5] 

2.3.1 HMI OMRON NB7W-TW00B 

  HMI adalah sebuah perangkat keras dimana pengguna dapat memonitor atau 

mengontrol sistem. HMI OMRON NB7W-TW00B mempunyai spesifikasi sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.7 Spesifikasi HMI Omron NB7W-TW00B 
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Gambar 2.8 Sistem konfigurasi HMI Omron NB7W-TW00B 

 
Gambar 2.9 Dimensi HMI Omron NB7W-TW00B 



14 
 

2.3.2 NB-Designer 

  NB-Designer adalah sebuah software HMI buatan Omron yang berfungsi 

untuk memvisualkan kejadian, peristiwa, atau pun proses yang sedang terjadi di 

plant secara nyata sehingga dengan HMI operator lebih mudah dalam melakukan 

pekerjaan. Biasanya HMI digunakan juga untuk menunjukkan kesalahan mesin, 

status mesin, memudahkan operator untuk memulai dan menghentikan operasi, 

serta memonitor beberapa bagian pada mesin produksi. 

 
Gambar 2.10 Menu utama NB-Designer 

 
Gambar 2.11 Pembuatan frame pada NB-Designer 
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2.4 Ladder Diagram (LD) 

  Sebuah diagram tangga atau ladder diagram terdiri dari sebuah garis menurun 

ke bawah pada sisi kiri dengan garis-garis bercabang ke kanan. Garis yang ada di 

sebelah sisi kiri disebut sebagai palang bis (bus bar), sedangkan garis-garis cabang 

(the branching lines) adalah baris instruksi atau anak tangga. Sepanjang garis 

instruksi ditempatkan berbagai macam kondisi yang terhubungkan ke instruksi lain 

di sisi kanan. Kombinasi logika dari kondisi-kondisi tersebut menyatakan kapan 

dan bagaimana instruksi yang ada di sisi kanan tersebut dikerjakan. 

 
Gambar 2.12 Contoh ladder diagram 

  Sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut, sepanjang garis instruksi 

bisa bercabang-cabang lagi kemudian bergabung lagi. Garis-garis pasangan vertikal 

(seperti lambang kapasitor) itulah yang disebut kondisi. Pasangan garis vertikal 

yang tidak ada garis diagonalnya disebut sebagai Normally Open (NO) serta terkait 

dengan instruksi LOAD (LD), AND atau OR. Sedangkan pasangan garis vertikal 

yang ada garis diagonalnya dinamakan Normally Close (NC) serta terkait dengan 

instruksi-instruksi LD NOT, AND NOT atau OR NOT. Angka-angka yang terdapat 

pada masing-masing kondisi di gambar 2.12 tersebut merupakan bit operan 

instruksi. Status bit yang berkaitan dengan masing-masing kondisi tersebut yang 

menentukan kondisi eksekusi dari instruksi berikutnya. [6] 
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2.5 Fungsi Logika Dasar 

  Operasi yang dilakukan oleh peralatan digital seperti PLC pada dasarnya 

berbasis pada tiga fungsi logika dasar: AND, OR dan NOT. Fungsi- fungsi ini 

mengombinasikan variabel-variabel biner sehingga membentuk pernyataan logika. 

Setiap fungsi memiliki aturan yang menentukan hasil keluaran (benar atau salah). 

2.5.1 Logika AND 

  Keluaran gerbang AND akan high (1) jika semua masukan high (1). Jumlah 

dari masukan tidak dibatasi, tetapi hanya terdiri dari satu keluaran. Gambar berikut 

memperlihatkan gerbang AND dua masukan beserta representasi ladder diagram 

PLC dan tabel kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Gerbang AND beserta ladder PLC dan tabel kebenarannya 

2.5.2 Logika OR 

  Keluaran gerbang OR akan high (1) jika salah satu masukan high (1). Seperti 

halnya dengan gerbang AND, jumlah masukan gerbang OR ini juga tidak dibatasi, 

tetapi hanya terdiri dari satu keluaran. Gambar berikut memperlihatkan gerbang OR 

dengan dua masukan beserta representasi ladder diagram PLC dan tabel 

kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Gerbang OR beserta ladder PLC dan tabel kebenarannya 
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2.5.3 Logika NOT 

 Tidak seperti fungsi logika AND dan OR, fungsi NOT ini hanya memiliki 

satu masukan dan satu keluaran. Gambar berikut berturut-turut memperlihatkan 

simbol gerbang, realisasi ladder serta tabel kebenaran dari fungsi NOT. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Gerbang NOT beserta ladder PLC dan tabel kebenarannya 

2.5.4 Logika NAND 

 Pada dasarnya, fungsi logika ini merupakan kebalikan dari logika AND: 

keluaran akan low jika semua masukan high. Gambar berikut ini berturut-turut 

memperlihatkan simbol NAND dua masukan dan tabel kebenarannya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Gerbang NAND beserta ladder PLC dan tabel kebenarannya 

2.5.5 Logika NOR 

 Secara fungsional, logika ini merupakan kebalikan dari logika OR: keluaran 

akan low jika salah satu masukan high. Gambar berikut berturut-turut 

memperlihatkan simbol NOR dua masukan dan tabel kebenarannya. 
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Gambar 2.17 Gerbang NOR beserta ladder PLC dan tabel kebenarannya 

2.5.6 Logika Exclusive OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Gerbang XOR beserta ladder PLC dan tabel kebenarannya 

 Gambar diatas tersebut memperlihatkan simbol gerbang dan tabel kebenaran 

logika XOR. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa keluaran akan high jika salah satu 

masukan high. [8] 

 

2.6 Bluetooth 

 Bluetooth  adalah  standar  spesifikasi  industri dalam  aplikasi  wireless  

personal   area   network (PAN). Bluetooth   juga   dikenal   dengan   nama standar  

IEEE 802.15.1. Bluetooth  menyediakan saluran  untuk  melakukan  pertukaran  

informasi antar  peralatan  seperti  telepon  seluler,  notebook, PC, printer, kamera 

digital dan video game console melalui  saluran  komunikasi  radio  frekuensi jarak 

pendek  bebas  lisensi.  Standar  bluetooth dikembangkan  oleh  bluetooth  spesial  
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interest group. Bluetooth  pada  alat  ini  bekerja  sebagai  pengganti kabel  serial. 

Sehingga format  data  dan  protokol yang  digunakan  adalah  serial. Perbedaan  

hanya terletak pada  fisiknya,  yaitu  bluetooth berkomunikasi  secara  nirkabel  

sedangkan sambungan  serial  biasa  menggunakan  kabel. Jadi bluetooth  pada  

smartphone   Android mensimulasikan  port  serial  untuk  dapat berhubungan  

dengan  modul  bluetooth pada rangkaian. [7] 

 

 

 

 

 

 


