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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sensor jarak Infrared  

Sensor infared berfungsi untuk mngukur jarak. Sensor infrared  memakai  

prinsip pantulan sinar infra dengan warna merah. Sensor ini mengeluarkan Sinyal 

analog dan sanggup menghitung jarak pada 10cm – 80 cm, bahkan ada pula yang 

sanggup mencapai 3 meter. Sensor mengeluarkan sinyal biner (0 atau 1) dengan 

treshold 24cm. Cara kerja sensor infarred dengan peengukuran jarak berbeda 

dengan sensor ultrasonik yang pengukurannya berupa pantulan gelombang suara, 

dikarnakan saat pantulan cahaya sangat singkat untuk diukur. Cahaya infrared 

ayitu dengan  frekuensi 40 kHz dipancarkan dan hasil pantulanya didapat oleh 

susunan detektor infrared. Sudut pantul sinar infrared bisa berubah sesuai jarak 

sensor sama objek. Adapun proses ilustrasi pantulan sinar infrared terhadap 

sensor photodiode ditnjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Pantulan Sinar Infrared Pada Object.  

 Dari ilustrasi gambar diatas, cahaya infrared yang dipancarkan oleh 

pemancar memantul jika mengenai permukaan objek. Selanjutnya pantulan 

cahaya infrared yang diterima sensor potodiode dibandingkan dengan aktu pancar 

cahaya. Jeda waktu antara pancar dan terima inilah yang berubah-bah sesuai jarak 

tersebut. Adapun bentuk fisik dari sensor infrared ditnjukkan pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Sensor Infrared Type Sharp GP2Y0A02YK.  

 

Gambar 2.2 merupakan salah satu dar bentuk sensor jarak infrared yang 

digunakan dalam perancangan ini. Bentuk keluaran data yang dihasilkan dari 

pengukuran jarak adalah berupa tegangan yang dimaping berdasarkan datasheet 

sebagaimana Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Karakteristik Vout Terhadap Jarak  Sensor Sharp P2Y0A02YK.  

2.2 Programmable Logic Controller (PLC) 

 Programmable Logic Controller (PLC) adalah suatu prangkat elektronik 

yang berbasis mikroprocessor dan dikemas spesial untuk menggantikan kinerja 

prangkat-prangkat elektronik contohi counter, relay elektronik, timer dalam suatu 

proses (controller). 

Kelebihan pada PLC kemungkinan tidak dimiliki oleh prangkat kontrol 

konvensional. bahwa PLC dapat berjalan dibidang industri dengan kondisi yang 

sangat hebat, tingkat polusi teratas, cuaca temperatur antara 0°derajat sampai 60° 

dan kelembaban relatif antara 0% sampai 95%. 
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Daripada sistem kendali konvensional, PLC memiliki kelebihan antara 

lain: 

 Aman dan handal saat bekerja. 

 Mudah dimengerti, sederhana saat pemograman dan mudah dipasang dalam 

bahasa atau langkah-langkah. 

 Instalasinya sangat mudah. 

2.2.1 Prinsip kerja PLC 

Proses kerja PLC secara singkat ditunjukkan sebagaimana pada 

Gambar 2.4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4. Diagram Blok Prinsip Kerja PLC.  

PLC itu bisa menerima data Sinyal analog dari prangkat masukan 

device. Sinyal dari masukan device ini berupa tombol-tombol tekan, 

sensor, putaran motor dan perangkat sejenis yang mengeluarkan sinyal 

analog. Sinyal analog ini dimana sama  modul inputan diganti menjadi 

sinyal digital. 

Sinyal digital kemudian diproses sama unit pemroses atau Central 

Processing Unit (CPU) sesuai dengan instruksi program yang telah 

diprogramkan kedalam memory. Seterusnya CPU ngambil tindakan yang 

berupa sinyal dengan nilai tinggi (1)idan rendah (0) selanjutnya ditransfer 

ke modul keluaran berupa sinyal digital. 

Modul keluaran merubah sinyal digital yang ditransfer tersebut 

menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat disabungkan ke 
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prangkat yang mau terkontrol atau dengan kontaktor sebagai 

menghidupkan alat yang mau diproses. 

2.2.2 Perangkat keras PLC 

  Pada dasarnya perangkat keras PLC bukan berbeda dengan yang 

dimiliki personal computer yaitu Central Processing Unit (CPU), 

Program Memory (PM), Program Device (PD), Power Supply, dan Modul 

masukan/keluaran. Seperti pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Diagram Blok Koordiansi Bagian PLC.  

 

2.2.3.  Central Processing Unit (CPU) 

CPU yaitu sebagai tindakan dan mengolah data berupa instruksi-

instruksi program yang tersimpan dalam memory selanjutnya memproses 

langkah tersebut. Jika proses tersebut CPU akan mengeluarkan sinyal 

kontrol, mengalihkan data dibagian inputan atau outputan dan sebaliknya, 

mengeksekusi fungsinya aritmatika dan logika juga mendetek sinyal diluar 

CPU. Pada dasarnya Central peosesing Unit (CPU) terdiri atas : 

a. Register 

Register merupakan penyimpanan data sementara yang digunakan 

selama pengeksekusian program. Register ini akan mempercepat 

pemprosesan data, karena data yang sering dipakai diletakan pada 



 

 

7 

 

Register sehingga bila CPU memerlukannya tidak perlu membaca pada 

memory. 

b. Control Unit (CU) 

Unit pengendali atau Control Unit (CU), mengendalikan atau 

menggarahkan urutan operasi pada prosesor dan mengirim sinyal 

pengendali untuk mengkoordinasikan aliran informasi dan data antar 

bagian pada prosesor, seperti memindahkan atau sebaliknya. Disamping 

itu unit kendali juga memberi respon terhadap sinyal dari luar. 

c. Aritmatik Logical Unit (ALU) 

Unit Logika dan Aritmatika Logikal Unit (ALU) berfungsi untuk 

melakukan operasi-operasi logika dan aritmatik seperti penjumlahan, 

perkalian, pembagian, dan logika, dibawah pengawasan sebuah 

program. 

2.2.4.  Programming Memory (PM) 

 Program Memory yaitu sebuah dari processor yang berguna untuk  

menyimpan langkah program dan data. Sebelum PLC digunakan untuk 

pengontrolan sistem, maka harus memasukkan instruksi sesuai mnemonic 

yang dibuat dalam suatu program. Instruksi yang dimasukkan disimpan 

secara berurutan dengan otomatis pada Program Memory. Penempatan 

secara berurutan instruksi program tersebut diatur oleh PLC secara 

otomatis.  Memori pada dasarnya terbagi dua yaitu: 

a. Random Access Memory (RAM) 

RAM merupakan penyimpanan data yang digunakan sesaat dalam 

operasi program, dan data dapat dituliskan kedalam tiap alamat. Oleh 

karena itu RAM adalah memory yang dapat dibaca/ditulis atau Read/Write 

Memory.  

RAM merupakan penyimpanan yang Volatile, karena penyimpanan 

datanya adalah sementara, artinya apabila catu daya hilang maka data yang 

tersimpan pada RAM akan hilang atau rusak. RAM terbagi dua yaitu 

RAM dinamik dan RAM static.  

RAM dinamik adalah RAM yang menggunakan kapasitor sebagai  

penyimpanan. Kelebihan RAM sebuah ini adalah relatif lebih cepat dan 
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mempunyai disipasi daya yang cukup kecil. RAM dinamik ini 

memerlukan saluran refresh setiap waktu tertentu dari mikroprocessor 

yang digunakan sebagai sarana penyegaran bagi data yang tersimpan 

dalam RAM tersebut  

RAM statik adalah RAM yang mempunyai media penyimpanan dari 

keluarga transistor. RAM statik mempunyai disipasi daya yang cukup 

besar. Kelebihan dari memori sebuah ini adalah mudah dipabrikasi dan 

cukup murah untuk diproduksi.  

b. Read Only Memory (ROM) 

ROM (Read Only Memory) yaitu sebuah memory yang dirancang 

untuk menyimpan program secara permanent dan hanya bisa dibaca saja, 

PLC menggunakan ROM jarang sekali untuk save proram-proram aplkasi 

user, terkecuali sebagai khusus pengaplikasian yang diprogram 

pengaplikasinya tidak akan dirubah. Contohnya bios 

ROM bersifat nonvolatile adalah tersimpan data didalam ROM 

tersebut tidak pernah hilang apabila listrik mati/dihilangkan. 

Apabila dalam suatu system microprosessor menggunakan ROM 

murni, maka hanya pabrik pembuat ROM tersebut yang dapat 

memprogramnya. Selain ROM murni ada juga sebuah ROM yang dapat 

diprogram oleh pegguna yaitu : 

a. PROM (Programmable ROM) 

Adalah sebuah ROM yang hanya diprogram sekali saja dan setelah 

itu tidak dapat dihapus atau diprogram kembali  

b. EPROM (Erasable Programmable ROM) 

Yaitu sebuah ROM yang bisa dikerjakan ulang setelah program 

yang disimpan sebelumnya dihapus menggunakan sinar ultraviolet 

berintensitas tinggi pada jendela kaca diatas chip EPROM tersebut  

c. EEPROM (Electrycally Erasable Programmable ROM) 

Merupakan memory nonvolatile menyerupai RAM dalam 

fleksibilitas pemrogramannya. Dasarnya, PLC menggutamakan 

memory bertujuan menyimpan program user. karena utamanya 

yaitu mempermudah dalam mengedit program pada memory 
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tersebut, seperti dengan memakai perangkat pmrograman PLC, 

seperti computer atau mini programmer. 

2.2.5. Programming Device (PD) 

PD juga disebut Programming Device Terminal (PDT), yaitu 

sebuah perangkat dimana berguna untuk mengubah, inputan, 

memodifikasi dan melihat program didalam memori PLC. Bagian – bagian 

dari PDT yaitu LCD serta (keyboard).  Programming Device terdiri atas 

2(dua) bagian utama yaitu : 

1. Personal Computer (PC) yaituu sebuah Progamming Device yang 

berguna didalam pemograman PLC serta menggunakan komputer 

pribadi. 

2. Papan ketik atau keyboard atau Console, yang berfungsi untuk 

memasukan dan memanggil kembali data atau instruksi yang telah 

diprogram. 

2.2.6 Wiring PLC 

PLC OMRON menggunakan level tegangan kerja untuk 

mengaktifkan iputnya, dimana tegangan tersebut berkisar antara 24V ± 

10%. Adapaun diagram pengawatan input PLC beserta spesifikasi input. 

2.2.7 PLC CP1E-NA20DR-A 

PLC CP1E-NA20DR-A mempunyai spesifikasi Analog to 

DigitalConverter, serta input HMI dan communication port 485. PLC ini 

dapat melakukan akses input output digitaldiskrit dan analog input serta 

output sehingga sangat cocok digunakan untuk proses pengontrolan output 

maupun pembacaan sensor. Pada perancangan PLC ini digunakan sebagai 

kontrol proses otomatis valve dengan mendapat input dari sensor jarak 

infrared dan outputnya adalah motor servo. Adapun konfigurasi input 

output PLC CP1E-NA20DR-A diliat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Wiring Programable Logic ControL ( PLC ) OMRON CP1E-

NA20DR-A.
 
 

 

2.3 HMI ( Human Machine Interface ) 

Type Human Machine Interface (HMI) merupakan display interface yang 

dapat memproses sistem untuk keperluan interaktif dengan user. Komunikasi yang 

digunakan adalah modbus RTU 485 dan compatoble dengan PLC OMRON. HMI 

yang digunakan adalah tipe Omron 7’ NB7W – TW00B yang di gunakan untuk 

mendisplay performa pergerakan valve motor otomatis dari sistem kontrol 

Programable Logic ControL ( PLC ). Dengan demikian operator akan mendapat 

sebuah informasi pergerakan otomatis vavle motor yang berupa derajat dan 

mengetahui bahwa kerja otomatis valve motor yang dikontrol telah tereksekusi 

sesuai yang ditentukan. Apabila ada kesalahan atau kerusakan pada kontrol sistem 

yang tidak sesuai, akan terlihat pada display dan jika memang diperlukan, 

operator dapat menghentikan sistem kontrol dengan menyentuh layar HMI Omron 

yang memiliki spesifikasi touch screen. Adapun bentuk fisik dari HMI diliat pada 

Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 ( Human Machine Interface ) HMI
 
 

2.4 Motor servo  

2.4.1 Pengertian Motor servo 

Motor servo merupakan hardware atau aktuator derajat motor yang 

dibuat dengan kontrol sistem umpan balik loop close (servo), jadi bisa 

diatur derajat yang ditentukan sudut dari roda gigi keluaran motor. Motor 

servo yaitu alat Hardware yang dibagi dari servo, serangkaian gear, 

rangkaian kontrol dan potensio. sekumpulan gear yang lengket pada roda 

gigi motor akan memperslow derajat roda gigi dan membangkitkan torsi 

motor servo, akan tetapi potensio sama pergerakan hambatan listriknya 

saat derajat motor sebagai fungsi pembatas batas arah derajat roda gigi 

motor servo. Pada kontrol sistem loop close pada motor servo berfungsi 

sebagai ngontrol derajat serta arah selesai sampai roda gigi motor servo. 

2.4.2 Jenis  Motor servo 

sebuah motor servo ada dua, seperti motor servo AC (alternating 

Current) serta DC servo motor (dirrect Current). Motor servo AC justru 

dapat mengatasi arus  hight atau beban, maka dapat diproses pada mesin 

industri. Kalau DC servo motor lebih pass dipakai pada aplikasi  yang 

sederhana.  

Menurut rotasinya, umumnya ada dua sebuah motor servo, yaitu motor 

servo deajatnya sampai 180⁰ dan motor servo putarannya berlanjutan. 

1.  Motor servo standard (servo rotasinya 180⁰) yaitu sebuah motor servo, 

yaitu putaran  roda gigi keluarannya dibatasi yaitu 90⁰ ke kiri  dan 90⁰ 
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ke  kanan. Jadi semua derajatnya cuma separuh lingkaran bisa disebut 

180⁰. 

2.  Motor servo rotasi lanjut adalah sebuah motor servo dengan sebuah 

servo standard, yang membedakan cuma putaran roda giginya tak 

terbatas atau berputar terus menerus, meski mau arah kiri atau kanan. 

Dan bila di bedakan menurut sinyal pulasa yang diterima, maka punya dua 

sebuah motor servo, seperti servo analog dan servo digital. 

1. Servo analog  masukan pulsa dari sebuah penguat,  50 Hz. pulsa ini 

menjadi penguat untuk update arah derajat motor. 

2. Servo digitalmenggunakan frekuensi lsangat high untuk update arah 

derajat motor,  300 Hz. Dengan update arah motor selalu, servo 

digitaldapat memberi torsi sekuat dari awal perubahan, dan 

memperningkat energi pegangan servo. Segar lebih cepat juga bikin  

servo digitalmemiliki band mati dari lebih low, tanggapan lebih halus 

dan akselerasi dan lebih tepat. 

2.4.3 Prinsip Kerja Motor servo 

Motor servo diarahkan sama kontrol modulasi sinyal lebar pulsa 

Pulse Wide Modulation (PWM) menggunakan kontrol kabel. Lebar sinyal 

pulsa kontrol yang diberi akan memproses arah derajat pergerakan dari roda 

gigi motor servo. Misalkan, lebar sinyal pulsa dengan time 1,5 mili detik 

pasti pergerakan derajat motor servo ke arah sudut 90⁰ derajat. jika sinyal 

pulsa lebih low dari 1,5 mili detik jadi akan bergerak ke arah 0⁰ derajat, jika 

bila sinyal pulsa yang jadi masukan cuma 1,5 mili detik maka roda gigi 

motor servo akan bergerak ke arah 180⁰ derajat. Sebagai pada Gambar 2.8.  
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Gambar 2.8 Kontrol Motor Servo Dengan Pulse Width Modulation 

Jika lebar pulsa terkendali dimasukan, maka derajat motor servo 

pasti berubah atau derajat ke arah yang telah diperintah, dan stop ketika arah 

disitu dan akan tetap bertahan pada arah tersebut. Bila kekuatan diluar yang 

berusaha menggerakan arah, pasti motor servo akan berusaha menahan 

dengan beratnya kekuatan torsi yang dia miliki rotasi motor. jika motor 

servo tidak mau mempertahankan arahnya, lebar pulsa sinyal pengendali 

akan diulang setiap 20 mili deik untuk instruksikan supaya arah roda 

giginya motor servo selalu bertahan pada arahnya. 


