
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL
PLC yang merupakan singkatan dari (Programmable Logic Control) adalah

suatu sistem pengontrol yang berbasis mikroprosesor dan memanfaatkan memori

yang  mampu  untuk  diprogram  menyimpan  berbagai  instruksi  dan  untuk

mengimplementasikan fungsi  logika  seperti,  pengurutan,  pencacah,  pemwaktua

dan aritmatika guna mengontrol mesin-mesin dan proses-proses. Juga  dirancang

untuk  dapat  dioprasikan  oleh  orang  yang  hanya  memiliki  sedikit  pengetahuan

tentang pemograman. Alat ini dirancang demikian agar bukan hanya seorang ahli

programer saja yang mampu membuat atau mengubah program. Oleh sebab itu,

para  perancang  PLC  telah  menempatkan  sebuah  program  awal  dalam  piranti

mereka  (pre-program)  yang  dapat  dimasukkan  program  kontrol  dengan

menggunakan  suatu  bentuk  bahasa  pemograman  yang  lebih  sederhana.  Istlah

logika  digunakan  karena  pemograman  yang  harus  dilakukan  sebagian  besar

berkaitan  dengan  operasi  logika  dan  penyambungan,  contohnya  jika  1  dan  2

terjadi maka sambungkan atau hidupkan 3, jika 1 atau 2 terjadi maka sambungkan

4. Perangkat sebagai masukan bisa berupa sensor – sensor  dan saklar. Sedangkan

perangkat  keluaran  sistem yang dikontrol  dapat  berupa  katub,  motor,  dan lain

sebagainya.  Operator  kemudian  akan  memasukkan  instruksi  berupa  program,

kedalam memori PLC. Perangkat pengontrol kemudian akan memantau masukan

dan keluaran sesuai dengan program dan melaksanakan aturan kontrol yang telah

diberikan. 

Gambar 2.1 Sistem

PLC
PLC memiliki

keunggulan yang

signifikan,  karena dengan satu perangkat  pengontrol  yang sama mampu untuk
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digunakan dalam beraneka ragam sistem kontrol. Untuk merubah sebuah sistem

pengontrolan  yang  dijalankan,  yang  harus  dilakukan  oleh  operator  adalah

memasukkan  instruksi  yang  berbeda  dari  yang  digunakan  sebelumnya.  Tidak

perlu  dilakukan  penggantian  rangkaian  kontrol.  Hasilnya  adalah  menjadi

perangkat yang fleksibel dan dapat dipergunakan pada sistem kontrol yang sangat

beragam.
Perangkat  PLC  dikembangkan  pada  tahun  1969.  Saat  ini  PLC  telah

digunakan secara luas dan telah dikembangkan dari unit kecil yang hanya mampu

menangani  sekitar  20  masukan  dan  keluaran  menjadi  sistem  yang  mampu

menangani masukan dan keluaran dalam jumlah besar, analog maupun digital, dan

melaksanakan mode kontrol proposional-integral-derivatif (PID).
PLC  yang  akan  digunakan  dalam  prototipe  ini  adalah  PLC  merk  Omron

dengan  tipe  CP1E-N20DR-D.  PLC  tipe  ini  beroprasi  dengan  menggunakan

tegangan  sumber  24VDC.  Memimiliki  jumluh  I/O  sebanyak  20  buah,  dengan

jumlah input 12 buah dan jumlah output 8 buah. Dapat beroprasi pada suhu 0ºC

hingga 50ºC. (Iwan Setiawan. 2006.)

Gambar 2.2 Omron CP1E N20DR 

2.2 SENSOR
Sensor  berfungsi untuk  mampu

merasakan dan menangkap adanya  perubahan

energi yang akan masuk ke bagian masukan dari transducer, sehingga perubahan

kapasitas  energi  yang  diterima  akan  segera  dikirim  menuju  bagian  konverter

untuk dirubah menjadi energi listrik.

2.2.1 SENSOR ASAP
Sensor  asap  yang  akan  digunakan  pada  pembuatan  prototipe  ini  adalah

modul sensor asap MQ-2. Modul sensor asap MQ-2 mengandung bahan sensitif

Timah Oksida (SnO2) yang dalam udara bersih (normal) memiliki konduktifitas

yang rendah. Ketika lingkungan sekitar mengandung gas yang mudah terbakar,
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konduktifitas  sensor  akan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  konsentrasi

gas  mudah  terbakar  dalam  udara.  Dengan  menggunakan  rangkaian  sederhana

untuk mendeteksi terjadinya perubahan dalam konduktifitas akibat konsentrasi gas

di udara, maka didapatkan lah sinyal output. Dengan spesifikasi sebagai berikut : 
1. Tegangan input: 5V DC
2. Konsumsi daya: 150 mA
3. Output digital: TTL 0 dan 1 (5V)
4. Output analog: 0.1V s/d 0.3V

Gambar 2.3 Modul Sensor Asap MQ-2

2.2.2 SENSOR API
Sensor  api  atau  flame  detector  adalah  sensor  yang  mampu  mendeteksi

adanya api dan mengubahnya menjadi besaran analog representasinya. Sensor api

berbeda dengan sensor panas, dimana sensor panas menggunakan temperatur suhu

sebagai parameter untuk diukur. Sedangkan sensor api ini mendeteksi nyala api

atau percikan api.
Sensor api ini tersedia dalam bentuk modul. Sensor ini bekerja berdasarkan

sinar infra merah dalam rentang panjang gelombang 760nm – 1100nm, dengan

jarak deteksi kurang dari 1 meter dan respon waktu sekitar 15 mikro detik. Sudut

deteksi sekitar 60º, sensitif terhadap spektrum lidah api. Sensor bekerja dengan

memanfaatkan tegangan 3.3VDC – 5VDC. Sensor ini menghasilkan dua output

yaitu, output digital (0 dan 1) dan output analog yang berupa tegangan. Modul

sensor ini menggunakan IC LM393 sebagai pembanding yang stabil.
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Gambar 2.4 Modul Sensor Api

2.3 ALARM
Alarm  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai bunyi peringatan  atau

pemberitahuan.  Dalam  istilah jaringan,  alarm  dapat  juga  didefinisikan  sebagai

pesan  berisi  pemberitahuan  ketika  terjadi  penurunan  atau  kegagalan  dalam

penyampaian sinyal komunikasi data ataupun  ada  peralatan  yang  mengalami

kerusakan  (penurunan  kinerja).  Pesan  ini  digunakan  untuk  memperingatkan

operator mengenai adanya masalah (bahaya) pada jaringan. Alarm memberikan

tanda bahaya berupa sinyal bunyi.
Buzzer  adalah  sebuah  komponen  elektronika  yang  berfungsi  untuk

mengubah  getaran  listrik  menjadi  getaran  suara.  Pada  dasarnya  prinsip  kerja

buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan

yang  terpasang  pada  diafragma  dan  kemudian  kumparan  tersebut  dialiri  arus

sehingga  menjadi  elektromagnet,  kumparan  tadi  akan  tertarik  ke  dalam  atau

keluar,  tergantung  dari  arah  arus  dan  polaritas  magnetnya,  karena  kumparan

dipasang  pada  diafragma  maka  setiap  gerakan  kumparan  akan  menggerakkan

diafragma  secara  bolak-balik  sehingga  membuat  udara  bergetar  yang  akan

menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah

selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat.
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Gambar 2.5 Buzzer

2.4 POMPA
Pompa adalah  alat  untuk  menggerakan  cairan  atau  adonan.  Pompa

menggerakan  cairan  dari  tempat  bertekanan rendah  ke  tempat  dengan  tekanan

yang lebih tinggi, untuk mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga

(energi).  Pompa untuk udara  biasa  disebut Kompresor,  kecuali  untuk beberapa

aplikasi bertekanan rendah, seperti di Ventilasi, Pemanas, dan Pendingin ruangan

maka sebutanya menjadi fan atau Penghembus (Blower) .
Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian

masuk  dengan  bagian  keluar.  Dengan  kata  lain,  pompa  berfungsi  mengubah

tenaga  mekanis  dari  suatu  sumber  tenaga  (penggerak)  menjadi  tenaga  kinetis

(kecepatan), dimana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi

hambatan yang ada sepanjang pengaliran.

Gambar 2.6 Pompa Mini

2.5 KONVEYOR
Sistem konveyor  adalah bagian umum dari peralatan penanganan material

mekanis yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Konveyor terutama berguna
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dalam  aplikasi  yang  melibatkan  transportasi  bahan  berat  atau  besar.  Sistem

konveyor memungkinkan  transportasi  cepat  dan  efisien  untuk  berbagai  bahan.

Banyak  jenis sistem  konveyor  yang  tersedia,  dan  digunakan  sesuai  dengan

kebutuhan berbagai industri yang berbeda.
Konveyor  dapat digunakan untuk mengengkut  material  baik yang berupa

“unit load” atau “bulk material” secara mendatar ataupun miring.Yang dimaksud

dengan “unit load” adalah benda yang biasanya dapat dihitung jumlahnya satu per

satu, misalnya kotak, kantong, balok dll. Sedangkan Bulk Material adalah material

yang berupa butir-butir, bubuk atau serbuk, misalnya pasir, semen dll.

Gambar 2.7 Konveyor
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