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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Sebuah valve mengalami peningkatan, dari valve mekanikal standart atau 

valve manual menjadi valve yang dimodifikasi menjadi motorized valve. Dengan 

demikian maka sistem kontrol otomatis diperlukan dalam mengendalikan sebuah 

motorized valve tersebut. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan alat kontrol dunia 

Industri dengan process plant pengelolaan air, mengalami perkembangan dengan 

sistem terotomtisasi dari semula menggunakan kontrol sederhana hingga sistem 

kontrol yang dapat mengakomodasi setiap prosesnya secara penuh atau 

keseluruhan. Salah satunya pada sistem kontrol ball valve input nozzle pada turbin 

air, dimana unit pengontrol ball valve dapat menjaga frekuensi dan tegangan beban 

dengan sistem kerja ball valve membuka serta menutup dengan otomatis sesuai 

yang diharapkan[1]. 

  Perkembangan pada dunia Industri ini tidak hanya sampai pada alat kontrol 

saja, adanya perkembangan dalam dunia perindustrian ini terjadi karena adanya 

kekurangan tertentu, dalam hal ini mengenai sistem pengontrolan untuk 

monitoring keadaan kenyataan di lapangan oleh operator untuk mengetahui 

kesalahan ataupun mempermudah dalam hal pengontrolan.[2] Dengan demikian 

dalam pengoperasian suatu peralatan yang pengontrolannya terotomatisasi yang 

bertujuan meningkatkan keakuratan dan efisiensi, maka di gunakan sistem kontrol 

PLC dan Human Machine Interface (HMI) [3]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Didasari oleh latar belakang yang telah penulis lampirkan diatas, penulis 

memberikan beberapa garis masalah yang menjadi acuan untuk pembahasan tugas 

akhir ini:  

1. Bagaimana menentukan sudut valve agar mampu melakukan 

pengontrolan secara otomatis melalui PLC ? 

2. Bagaimana membaca ketinggian air pada reservoir menggunakan 

sensor infrared melalui PLC secara real ? 

3. Bagaimana merancang sistem agar posisi sensor dan servo dapat 

ditampilkan dalam bentuk tampilan pada interface HMI ? 
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1.3 BatasanMasalah 

Agar di dapat tujuan yang diharapkan, maka batasan masalah dari Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan valve jenis ball valve dengan motor servo analog.

2. Menggunakan Human Machine Interface (HMI) tipe Omron 7’

NB7W – TW00B.

3. Menggunakan kaca pembuatan reservoir dengan ukuran reservoir 70

cm x 100 cm x 75 cm.

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari implementasi pembuatan valve otomatis. 

1. Menentukan level ketinggian air menggunakan sensor infrared.

2. Merancang desain layout pada HMI.

3. Merancang sebuat proses plant dengan sistem vale motor otomatis

berbasis PLC dengan interface HMI.

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Memiliki isian yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi teori yang mendukung dan menjadi dasar dalam penelitian yang 

penulis akan lakukan pada tugas akhir ini.  

BAB III METODELOGI PENELITIAN  

Merupakan langkah-langkah perancangan dan pembuatan sistem sebuah 

penelitin. 

BAB IV HASIL DAN ANALISA  

Merupakam hasil pengujian dari penelitian yang sudah dilakukan dan 

menuliskannya dalam bentuk data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan hasil akhir berupa point penting dari penelitian yang digambarkan 

dengan kalimat. Serta saran sebagai rekomendasi untuk karya berikutnya. 
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