
BAB III
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM

Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan

tugas akhir, diantaranya :

3.1 Pengumpulan Data

Metode  pengumpulan  data  yang  akan  dipergunakan  dalam  penyusunan
tugas akhir ini adalah:

a. Studi  literatur  yaitu  mempelajari  sistem  secara  keseluruhan  dari

penelitian sebelumnya atau eksperimen yang pernah dilakukan.

b. Observasi  yaitu  pengumpulan  data  dengan  melakukan  pencarian

mengenai berbagai komponen yang dapat menunjang penelitian.

c. Pengukuran yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengukuran

alat atau sensor yang dapat memberikan masukan pada sebuah sistem

yang akan diamati.

3.2 Pembuatan Desain dan Perancangan Sistem

Berikut merupakan pembuatan desain dan perancangan sistem yang akan
digunakan:

Gambar 3.1 Desain Sistem
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Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem

Sensor asap dan sensor api diletakkan dibagian atas pada setiap ujung dari

masukan  dan  keluaran  konveyor.  Kemudia  sensor  asap  dan  sensor  api  akan

mendeteksi jika terdapat api atau asap pada barang yang akan memasuki konveyor

tersebut.  Apabila terdeteksi  adanya asap atau api,  maka sensor kemudian akan

memberikan sinyal digital yang akan menjadi sinyal input kedalam PLC.
PLC  akan  menerima  sinyal  digital  dari  sensor  sebagai  input  dan  akan

bekerja sesuai dengan program yang telah diinstruksikan. Ketika PLC menerima

sinyal input dari sensor asap, maka PLC akan memberikan sinyal output untuk

menyalakan  alarm  sebagai  tanda  bahaya  akan  terjadinya  kebakaran  dan  akan

mematikan  motor  penggerak  konveyor.  Sehingga  operator  dapat  memeriksa

darimana  datangnya  asap  yang  dapat  menjadi  tanda  adanya  barang  yang

berpotensi  menyebabkan  kebakaran.  Ketika  PLC  menerima  sinyal  input  dari

sensor api, maka PLC akan memberikan sinyal output untuk membunyikan alarm,

mematikan motor penggerak konveyor dan akan mengaktifkan pompa pemadam
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yang  akan  menyemprotkan  air  sebagai  tindak  awal  pencegahan  api  untuk

menyebar lebih luas lagi. Setelah api berhasil dipadamkan dan telah dinyatakan

aman oleh operator dengan ditunjang oleh sensor asap dan sensor api yang tidak

mendeteksi  lagi  adanya ancaman bahaya kebakaran maka sistem akan mereset

untuk mematikan alarm dan pompa yang kemudian akan mengaktifkan kembali

motor penggerak konveyor.

Gambar 3.3 Flowchart Sistem
Diagram  alir  sistem  atau  flowchart  sistem  adalah  bentuk  diagram  alir

hubungan sensor api dan sensor asap terhadap peralatan keluaran. Diagram alir

sistem pada gambar 3.3 memperlihatkan bahwa sitem dimulai dengan inisialisasi

I/O dari PLC dan pembacaan sensor api. Sensor api membaca adanya api maka
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akan menyalakan pompa,  menyalakan alarm dan mematikan motor  penggerak.

Sensor  asap  mendeteksi  adanya  asap,  maka  akan  menyalakan  alarm  dan

mematikan motor penggerak.

3.3 Perancangan sensor asap

Gambar 3.4

Perancangan sensor asap
Perancangan sensor  asap  akan

dilakukan  dengan cara menghubangkan

keluaran digital dari sensor asap tersebut, kemudia akan disambungkan menuju

penguat sinyal, yang bertujuan untuk membangkitkan sinyal menjadi 24v. Setelah

melewati  penguat  sinyal  tersebut  maka,  langsung  dihubungkan  menuju  pin

masukan nomer 02 pada PLC.

3.4 Perancangan sensor api

Gambar 3.5 Perancangan sensor api

Perancangan  sensor  api  akan  dilakukan  dengan  cara  menghubangkan

keluaran  digital  dari  sensor  api  tersebut,  kemudia  akan disambungkan menuju

penguat sinyal, yang bertujuan untuk membangkitkan sinyal menjadi 24v. Setelah

melewati  penguat  sinyal  tersebut  maka,  langsung  dihubungkan  menuju  pin

masukan nomer 03 pada PLC.
3.5 Perancangan pompa
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Gambar 3.6 Perancangan pompa

Perancangan pompa ini  dilakukan dengan cara  menghubungkan keluaran

PLC pada pin nomer 02 menuju pompa nomer 1 dan pin keluaran PLC nomer 03

menuju pompa nomer 2. Poma ini akan langsung mendapat tegangan suplai dari

keluaran PLC. Yang akan bekerja sesua dengan program yang dibuat nantinya.

3.6 Perancangan Penguat Sinyal
Perancangan  penguat  sinyal  merupakan  salah  satu  proses  yang  perlu

dilakukan. Perancangan penguat sinyal ini bertujuan untuk membangkitkan sinyal

masukan  dari  sensor  menuju  masukan  pada  PLC.  Rangkaian  ini  dibutuhkan

karena, sensor yang digunakan hanya mampu mengeluarkan tegangan sebesar 5V,

sedangkan PLC membutuhkan tegangan 24V sebagai  siyal  masukan.  Jadi  jika

tegangan yang dihasilkan sensor kurang dari yang dibutuhkan PLC, maka PLC

tidak akan mampu membaca sinyal  masukan tersebut.  Sehingga dibutuhkanlah

rangkaian  yang mampu membangkitkan sinyal  dari  sensor  agar  sesuai  dengan

tegangan kerja yang dibutuhkan sebagai masukan dari PLC.
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Gambar 3.7 Rangkaian Penguat Sinyal

Rangkaian  penguat  sinyal  tersebut  akan dibuat  sebanyak lima unit,  yang

masing -  masing akan berfungsi untuk dua buah sensor asap, dua buah sensor api,

dan  satu  buah  untuk  tombol  push  button.  Rangkaian  penguat  tersebut

membutuhkan tiga buah resistor dengan ukuran masing – masing 10K ohm, 330

ohm, dan 1K ohm. Menggunakan satu buah optocoupler dengan tipe PC817, satu

buah diode, dan satu buah transistor tipe A733.
3.7 Perancangan Program PLC

Gambar 3.8 Ladder Diagram PLC
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Rancangan program PLC adalah, rancangan untuk membuat program PLC

sesuai  dengan  unjuk  kerja  yang  diperlukan.  Pembuatan  program  tersebut

dilakukan  dengan  merancang  ladder  digram menggunakan  software cx-

programmer.  Bagian  pertama  yaitu  membuat  rangkaian  lock atau  rangkaian

pengunci yang berfungsi untuk mengunci sistem untuk terus berjalan saat tombol

start  ditekan.  Rangkaian  lock ini  juga  berfungsi  sebagai  rangkaian  yang dapat

mereset  sitem  ketika  diperlukan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  membuat

rangkaian  untuk  sensor  asap,  kedua  sensor  asap  ini  akan  rangkai  dengan

menggunakan logika OR dimana cukup salah satu dari dua sensor tersebut yang

mendeteksi asap maka akan dapat mematikan konveyor, dan ditambahkan pula

rangkaian pengunci pada sensor asap tersebut. Rangkaian sensor api juga dibuat

sama seperti dengan sensor asap, dimana kedua sensor tersebut akan dilogikakan

dengan  logika  OR,  sehinggu  cukup  dari  salah  satu  sensor  tersebut  yang

mendeteksi adanya api dan dapat mematikan konveyor tersebut. Dan ditambahkan

pula rangkaian pengunci dari sensor api tersebut. 

Setelah membuat rangkaian dari kedua sensor tersebut, selanjutnya kontak

NC dari sensor asap dan sensor api akan dilogikakan dengan logika AND untuk

mengasilkan  keluaran  konveyor,  sehingga  jika  sensor  asap  atau  sensor  api

mendeteksi bahaya, maka akan merubah kontak NC menjadi NO dan konveyor

akan berhenti  bekerja. Kontak NO pada sensor api juga akan digunakan untuk

masukan dari pompa, jadi ketika sensor api mendeteksi adanya api, maka akan

merubah  kontak  NO  menjadi  NC  dan  memberikan  masukan  kepada  pompa,

sehingga  pompa  tersebut  aktif  atau  bekerja  sebagai  tindakan  awal  pencegah

kebakaran dan mematikan sumber api yang terdeteksi. Untuk rangkaian  buzzer

atau  alarm  akan  memanfaatkan  kontak  NO  dari  sensor  asap  dan  sensor  api

kemudian  akan  dilogikakan  dengan  logika  OR,  dimana  ketika  dalah  satu  dari

kontak  tersebut  aktif  maka  akan  merubah kontak  NO menjadi  NC yang akan

mengaktifkan alarm tersebut sebagai tanda peringatan bahaya.
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