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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Pada bagian perancangan perangkat keras dijelaskan tentang komponen-

komponen apa saja yang digunakan dalam membangun interface alat ini 

khususnya modul FESTO FC440, Modul relay, inverter VF-S11, motor tiga fasa, 

dan motor satu fasa. Sedangkan dalam perancangan perangkat lunak yaitu 

perancangan software FESTO untuk menunjang semua komponen elektronika 

yang digunakan. Dan terakhir perancangan bentuk mekanik yang akan dibahas 

tentang bagaimana mekanisme pembuatan pelet dari awal sampai dengan selesai 

berdasarkan urutan yang akan dipergunakan. 

Dalam perancangan dan pembuatan alat Pembuat Pakan Ternak Jenis Pelet 

Berbasis Programmable Logic Control Untuk pembuatan pakan ternak jenis pelet 

ini digunakan blok diagram secara keseluruhan seperti pada Gambar 3.1. 

Tombol Pellet

Kecil

Tombol Pellet

Sedang

Tombol Pellet

Besar

PLC

Relay Motor 1 

phase

Tombol Start

Tombol 

Emergency

Inverter

VF-S11

Motor 3 

phase

Inverter

VF-S11

Motor 3 
phase

 

Gambar 3.1. Diagram Keseluruhan Sistem  
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Pada blok diagram Gambar 3.1 adalah blok diagram sistem secara 

keseluruhan. Sistem ini terdiri dari sebuah PLC FESTO FC440 yang memiliki 16 

digital input dan 8 digital output. Pada penelitian ini digunakan tiga buah tombol 

sebagai inputan dan 2 tombol yang memiliki fungsi sebagai start dan Emergency, 

dimana masing-masing tombol berfungsi sebagai tombol pelet kecil untuk 

membuat pelet ukuran kecil, tombol pelet sedang untuk membuat pelet ukuran 

sedang,tombol pelet besar untuk membuat pelet ukuran besar, tombol start untuk 

menjalankan alat, dan tombol Emergency untuk keadaan darurat. Sedangkan 

outputnya terdiri dari 2 buah inverter untuk mengatur kecepatan pada motor tiga 

fasa untuk menggerakkan pendorong bahan dan pemotong bahan. Sedangkan 

output untuk pengaduk bahan (mixer) menggunakan rangkaian relay sebagai 

memutus daya motor 1 fasa,dan sebuah motor Dc yang digunakan untuk 

membuka dan menutup sliding pada tempat pengadukan bahan supaya bahan - 

bahan tersebut dapat jatuh ke tempat pemotongan secara otomatis, sehingga user 

hanya menyiapkan bahan-bahan pembuatan pelet tersebut diawal proses atau 

sebelum proses pengadukkan diaktifkan.  

Sistem kerja pada alat ini jika tombol jenis ukuran pelet di tekan maka 

sistem menunggu untuk tahap ke 2 yaitu penekanan tombol start, sehinnga proses 

pembuatan pelet dapat mulai dilakukan dengan benar sesuai yang kita ingin 

sampai dijalankan hingga tahap akhir siklus. Tetapijika pada saat proses 

pembuatan pelet terdeteksi tombol Emergency, maka proses berhenti secara 

langsung. Pada saat terdeteksi Emergency, alat mengambil tindakan tidak 

memulai proses kembali melainkan menunggu tombol start ditekan kembali. 

Sehinnga dalam proses ini dinamakan proses reset atau pengulangan kembali dari 
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awal proses. Tindakan ini di ambil dikarenakan jika terdapat Emergency pada alat, 

terdapat hal - hal yang tidak di inginkan dalam perjalanan proses tersebut, 

sehingga mengurangi resiko terkendala apapun maka alat mereset ulang sistem 

kerjanya. 

Pada dasarnya PLC ini diakses melalui kotak sehingga pengguna dapat 

melakukan secara langsung berhadapan dengan mesin. Dalam kerjanya dapat 

dilihat dalam blok diagram pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 adalah blok diagram 

rangkaian kelistrikan pada mekanik. 

Tombol Manual :

- start

- Emergency

- tombol pellet kecil

- tombol pellet sedang

- ombol pellet besar

Tombol Pengendali dari Komputer :

- start
- Emergency
- tombol pellet kecil
- tombol pellet sedang
- ombol pellet besar

PLC

Perangkat keras

( Hardware )

 

Gambar 3.2. Sistem Kerja Mekanik 
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Gambar3.3.Diagram Blok Rangkaian Kelistrikan 

3.1  Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Pada perancangan perangkat keras akan dibahas bagaimana komponen 

elektronika pendukung terhubungnya hardware dengan PLC dan bagaimana PLC 

memberi perintah agar komponen elektronika pendukung dapat bekerja sesuai 

dengan fungsinya seperti menjalankan motor tiga fasa dan satu fasa, mengaktifkan 

relay sampai dengan bagaimana PLC dapat menerima inputan dari push button 

dan detent switch. 

Rangkaian - rangkaian elektronika yang terdapat dalam mekanik saling 

terhubung dan membentuk sebuah sistem perangkat keras yang dapat disajikan 

dengan diagram blok pada Gambar 3.4. 
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Push Button 1

Detent Switch

Push Button 2

Push Button 3

Push Button 4

PLC

Power Supply 

24 V (1)

Inventer 

VF-S11
Motor 3 Fasa Pendorong

Inventer 

VF-S11
Motor 3 Fasa Pemotong

Relay 1
Motor AC  

1 Fasa
Mixer

Power Supply

24 V(2)

Relay 2 Motor DC Sliding

Tegangan AC

220 v

Power Supply 

24 V (3)

Relay 3 Optocoupler

Power Supply 

5 V (1)

Power Supply 

5 V (2)

 

Gambar 3.4 Blok Diagram Perangkat Keras 

 

Keterangan padablok diagramGambar 3.4 : 

a. Push Button 1 : Tombol Start untuk memulai aktifitas pada 

perangkat keras. 

b. Push Button  2 : Tombol Kecil untuk pembuatan pelet kecil .  

c. Push Button  3 : Tombol Sedang untuk pembuatan pelet sedang . 

d. Push Button 4 : Tombol Besar untuk pembuatan pelet Besar . 

e. Detent Switch : Tombol Emergency. 

f. Relay 1 : Sebagai pemutus tegangan AC ke motor 1 fasa. 

g. Relay 2 : Sebagai pengubah perintah untuh maju dan mundur 

motor DC. 
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h. Relay 3 : Digunakan sebagai switching tegangan dari output 5V ke 

24V. 

i. Inverter 1 : Digunakan untuk mengaktifkan motor 3 fasa 

pendorong. 

j. Inverter 2 : Digunakan untuk mengaktifkan motor pemotong. 

k. Power Supply 24V 1 : Berfungsi sebagai daya untuk 

menghidupkan PLC. 

l. Power Supply 24V 2 : Berfungsi sebagai daya untuk 

menghidupkan relay. 

m. Power Supply 24V 3 : Berfungsi untuk menghidupkan relay motor 

DC. 

 
3.1.1 Modul FEC-FC440 Fst 
 

Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan Festo seri FC440 sebagai CPU 

(central processing unit) dan I/O. Jumlah I/O pada masing-masing FC440 

terdapat 16 digital input dan 8 digital output. Festo FC 440 merupakan salah satu 

dari tipe FEC Compact yang mempunyai spesifikasi Procesor AMD 186 ( 

20MHz, 2 Mips ) dengan 16 memori akses RAM 64 kbyte dengan dimensi ukuran 

yang cukup kecil dan compact. 

Pada FC440 ini mempunyai FST programming dimana terdapat dua 

pemograman yang dapat digunakan yaitu Ladder Diagram (LD) dan Statement 

List (STL). Dengan dua pemrograman tersebut dapat menginstruksikan semua I/O 

pada FC440. Perangkat keras dapat dilihat pada Gambar 3.5. Modul FC440 

sendiri memiliki fungsi sebagai downloader atausebuah sarana untuk 

memasukkan instruksi atau program pada PLC. 
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Agar PLC ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka 

diperlukan pengaksesan untuk input maupun output. Hal ini bertujuan agar PLC 

dapat memberi perintah pada komponen elektronika yang tepat dan dapat 

mengenali inputan berupa digital serta mampu memberikan output untuk 

menjalankan komponen pendukung seperti inverter VF-S11 dan relay. 

  Gambar 3.5 Modul FEC-FC440. 

Untuk itu dapat dilihat pada Gambar 3.6 (a) dan (b) adalah blok diagram 

pembuatan program yang penulis gunakan sebagai pembuatan listing program 

STL pada program utama projek tersebut dibawah ini. 
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Mulai

Menunggu 

Penekanan 

Start

Y

Inisialisasi

Y

Menutup Sliding 

Mixer Hingga 

Sempurna

Y

Memilih 

Jenis Pellet

y

Memanggil 

Program 

Pengadukan

Penekanan 

Emergency

Menunggu 

Penekanan Start

Menghidupkan 

Motor 

Pendorong

A

Y

T

T

B

Pengadukan 

Selesai

Y

T

T

 

 

Gambar 3.6(a) Blok Diagram Program Utama 
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A

B

Pemilihan Pellet 

kecil

Y

Pemilihan Pellet 

kecil

Pemilihan Pellet 

kecil

Memanggil 

Program Pellet 

Kecil dan 

Program 

Counter

Memanggil 

Program Pellet 

Kecil dan 

Program 

Counter

Memanggil 

Program Pellet 

Kecil dan 

Program 

Counter

Penekanan 

Tombol 

Emergency

Sliding Pintu 

Mixer Tertutup 

Sempurna

Y

Y

Y

Selesai

Y

Memulai Proses 

Dalam 1 Siklus
T

Y

 

 

Gambar 3.6 (b) Blok Diagram Program Utama 
 

 

Dari blok diagram di atas dapat diuraikan ke dalam program PLC dengan 

statement list seperti pada program dibawah ini. 

 
STEP START 

 IF                   START 

THEN  JMP TO START2 

 

STEP START2 

 IF            N      START 

 THEN  JMP TO INI 

 

STEP INI 

 THEN  LOAD           V0 

         TO           OW0 

       LOAD           V100 

         TO           TP3 

       LOAD           V200 

         TO           TP4 

 

       LOAD           V1000 
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         TO           TP0 

       LOAD           V6000 

         TO           TP1 

       LOAD           V0 

         TO           CW0 

       RESET          FADUKDONE 

       RESET          FDONE 

       RESET          FKC 

       RESET          FSD 

       RESET          FBS 

       RESET          P1 

       RESET          P2 

       RESET          P3 

       RESET          P4 

       RESET          P5 

       SET            C0 

       JMP TO AWAL 

 

STEP AWAL 

 IF                   EMER 

 THEN  JMP TO INI 

 OTHRW JMP TO AWAL1 

 

STEP AWAL1 

 IF            N      RETUTUP 

 THEN  SET            MDC2 

       JMP TO AWAL2 

 OTHRW JMP TO PILIH 

 

STEP AWAL2 

 IF                   RETUTUP 

 THEN  RESET          MDC2 

       JMP TO PILIH 

 

 

STEP PILIH 

 IF                   KECIL 

THEN  JMP TO START_KCL 

 IF                   SEDANG 

THEN  JMP TO START_SDG 

 IF                   BESAR 

THEN  JMP TO START_BSR 

STEP START_KCL 

 IF                   START 

THEN  SET            FKC 

       JMP TO ADUK 

 

STEP START_SDG 

 IF                   START 

THEN  SET            FSD 

       JMP TO ADUK 

 

 

STEP START_BSR 

 IF                   START 

       OR             FVBSTART 

 THEN  SET            FBS 

       JMP TO ADUK 
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STEP ADUK 

 IF            N      START 

 THEN  RESET          FADUKDONE 

       SET            P4 

       JMP TO PENDORONG 

 

STEP PENDORONG 

 IF                   EMER 

THEN  JMP TO INI 

 IF                   FADUKDONE 

 THEN  SET            MDORONG 

       SET            T3 

       JMP TO WAIT 

 

STEP WAIT 

 IF            N      T3 

 THEN  JMP TO POTONG 

 

STEP POTONG 

 IF                   FKC 

THEN  SET            P1 

       JMP TO AKHIR 

 

 IF                   FSD 

THEN  SET            P2 

       JMP TO AKHIR 

 

 IF                   FBS 

THEN  SET            P3 

       JMP TO AKHIR 

 

STEP AKHIR 

 THEN  SET            P5 

 

 IF                   FDONE 

 THEN  RESET          M2S2 

       RESET          M2S1 

       RESET          MDORONG 

       RESET          RELAYM1 

       RESET          MDC1 

       SET            MDC2 

       JMP TO AKHIR2 

 

 IF                   EMER 

THEN  JMP TO INI 

 

STEP AKHIR2 

 IF                   RETUTUP 

 THEN  RESET          MDC2 

       RESET          MDC1 

       JMP TO START 

 IF                   EMER 

THEN  JMP TO INI 

 

Pada program yang penulis buat tersebut terdapat beberapa flag dan timer. 

Flag bertujuan untuk memberikan tanda atau memberikan sebuah status yang 
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akan di set satu (1) ketika ada trigger dari interupsi yang bersangkutan. 

Sedangkan timer adalah modul hardware yang berkerja untuk menghitung waktu 

atau pulsa.  

Pada bagian input dan output FESTO masing-masing memiliki fungsi 

sendiri - sendiri sesuai dengan rangkaian elektronik yang terhubung sesuai dengan 

perintah yang sudah di tetapkan. Masing - masing fungsi input dan output pada 

FESTO dijelaskan pada Tabel 3.1 yang menjelaskan bagian - bagian input dan 

output. 

Tabel 3.1. Fungsi Input dan Output Pada Modul FEC-FC440. 

No Alamat I/O Simbol Fungsi 

  pada PLC     

1 O0.0 RELAYM1  Mengaktifkan motor AC 

2 O0.1 M2S1  Mengaktifkan nilai S1 inverter motor pemotong 

3 O0.2 M2S2  Mengaktifkan nilai S2 inverter motor pemotong 

4 O0.3 MDC1  Mengaktifkan inputan pada driver relay motor DC 1 

5 O0.4 MDC2  Mengaktifkan inputan pada driver relay motor DC 2 

6 O0.5 MDORONG  Mengaktifkan nilai S1 inverter motor pendorong bahan 

7 I0.0 START  Tombol Start 

8 I0.1 KECIL  Tombol pembuatan pelet kecil 

9 I0.2 SEDANG  Tombol pembuatan pelet sedang 

10 I0.3 BESAR  Tombol pembuatan pelet besar 

11 I0.4 EMER  Tombol Emergency 

12 I0.5 REBUFUL  Limit Switch sliding buka penuh 

13 I0.6 RETUTUP  Limit Switch sliding penutup penuh 
    

 

Dari pembuatan program terdiri dari lima factor pendukung terciptanya 

mekanik tersebut seperti pada Gambar 3.7. 

1. Program Pelet Kecil 

2. Program Pelet Sedang 

3. Program Pelet Besar 

4. Program Pengaduk 
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5. Program Counter 

Program Utama

P0

Program Pendukung

P1 Pellet Kecil

Program Pendukung

P2 Pellet Sedang

Program Pendukung

P3 Pellet Besar

Program Pendukung

P5 Counter

Program Pendukung

P4 Pengaduk

   Gambar 3.7. Diagram Program Multitaksking 

Dari 5 program pendukung terdapat tiga program pada diagram diatas 

yang memiliki fungsi sebagai perintah untuk menjalankan pilihan user terhadap 

pilihan mana yang akan ditentukan yangtersususan sebagai berikut besarta 

program untuk menjalankan mekanik tersebut sesuai dengan fungsinya. 

3.1.2 Mixer 

Mixer pada dasarnya merupakan alat pengaduk adonan kue atau 

roti yangdijalankan oleh motor tiga fasa dan mempunyai beberapa 

kecepatan dalam prosespengadukan. Alat tersebut terdiri dari motor tiga 

fasa yang berfungsi sebagaipenggerak utama untuk pengadukan. Motor 

tiga fasa memiliki kekurangan dalamhal torsi. Oleh karena itu, motor 

dihubungkan dengan gearbox agar dapatmenghasilkan torsi yang besar. 

Untuk mengoperasikan motor tiga fasa perlumenggunakan inverter. 

Inverter yaitu sebuah perangkat yang berfungsi untukmengatur kecepatan 

putar motor tiga fasa.  

Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan motor 1 fasa sebagai 

motor penggerak mixer. Pada dasarnya mixer pada tugas akhir penulis 

hanya mempunyai 1 kecepatan untuk dapat mengaduk bahan dalam 

tersebut. Sehingga lebih efisien dalam penggunaan perangkat keras. Dalam 
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hal torsi, penulis menghubungkan dengan gear box agar mendapatkan torsi 

yang besar sesuai dengan kebutuhan sebagai pengaduk bahan yang 

memiliki beban yang cukup berat. Untuk mengaktifkan motor AC 1 fasa 

yang memiliki tegangan 220V, penulis mengunakan driver relay sebagai 

pemutus arus listrik yang masuk ke dalam motor AC. Sehingga motor 

dapat berjalan dan berhenti setelah diberi perintah dari PLC yang 

diteruskan ke dalam driver relay yang akan memutus arus listrik tersebut. 

Gambar 3.8 merupakan rangkaian blokdiagram dari mixer. 

Driver Relay Motor AC 1 Fasa Gear Box Mixer

 

Gambar 3.8 Blok Diagram Mixer. 

3.1.3 Rangkaian Pendukung 

 
Rangkaian pendukung pada alat ini bertujuan sebagai pelengkap rangkaian 

- rangkaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada rangkaian pendukung terdiri 

dari tombol pengendali, modul relay, dan pendukung lainnya. Tombol pengendali 

yang berfungsi sebagai penerima perintah dari user. Dimana perintah tersebut 

dijalankan sesuai dengan keinginan user. Serta modul relayyang digunakan untuk 

pemutus tegangan catu daya dan memberikan tegangan yang dibutuhkan PLC 

untuk merubah tegangan masukkan sehingga mendapatkan tegangan 24V sebagai 

inputan ke dalam PLC. 

3.1.4 Tombol Pengendali 

Tombol pengendali terdiri dari empat buah push button dan sebuah detent 

switch. Tombol pengendali yang menggunakan push button yaitu tombol start, 
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pelet kecil, pelet sedang, dan pelet besar. Sedangkan yang menggunakan detent 

switch yaitu tombol Emergency. Push button memiliki acuan normally open yang 

tidak mengunci, jadi saat ditekan kontak akan berubah menjadi aktif dan tombol 

kembali ke posisi awal yaitu NO. Sedangkan detent switch memiliki acuan 

normally Open Namun pada tombol Emergency mempunyai fungsi untuk 

menghentikan suatu proses secara mendadak. Tombol pengendali terlihat 

sepertiGambar 3.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Tombol Pengendali. 

Tombol pengendali langsung terhubung dengan sumber tegangan sebesar 

24VDC pada masing - masing pin dari tombol pengendali tersebut. Untuk tombol 

dengan kontak normally open apabila tombol ditekan maka akan menjadi inputan 

dengan logika high dan sebaliknya akan menjadi low apabila tombol tidak 

ditekan. Sedangkan tombol dengan kontak normally closed akan menjadi high 

apabila tombol tidak ditekan dan menjadi low saat tombol ditekan. Semua tombol 

pada salah satu kaki terhubung pada power supply 24VDC dan kaki satunya 

terhubung pada input PLC. Untuk rangkaian semua tombol pengendali dapat 

dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Rangkaian Tombol Pengendali 

3.1.5 Modul Relay 

Modul relay berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan tegangan 

5V atau lebih menjadi 24VDC agar inputan dari perangkat keras ke PLC dapat 

berfungsi dengan baik. Padamodul relay ini terdapat 3 buah relay yang 

dihubungkan pada perangkat keras sebagai input dan output. Adapun dari bentuk 

modul relay yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.11sebagai modul Relay 

motor DC 

 

 

Gambar 3.11 Modul Relay Motor AC 1 FasaGambar 3.12 Modul Relay Motor DC 
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3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak dikerjakan pada software untuk 

pemrograman PLC FEC-FC440 dan tombol otomatis. software untuk 

pemrograman PLC yaitu FST software, yang merupakan sebuah software berbasis 

PLC, dimana didalamnya terdapat beberapa bahasa pemrograman seperti ladder 

diagram dan STL (Statement List) yang dapat dijalankan oleh PLC yang telah 

disediakan oleh software tersebut. 

 Pada perancangan perangkat lunak pada alat yang penulis buat, dapat 

dibagi beberapa bagian karena gerakannya yang sekuensial atau berurutan. Pada 

bagian tersebut yaitu program utama dari alat ini yaitu pembuat pelet dengan 

ukuran kecil, sedang, maupun besar. Program tersebut untuk mempermudah 

pemanggilan program utama yang berjuan untuk membuat satu proses pembuatan 

pelet. Pada Gambar 3.13 dijelaskan diagram alur dari seluruh proses pembuatan 

pelet mulai dari awal pembuatan sampai dengan proses akhir. 
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Mulai

Tombol_Start

Reset seluruh perintah
Mematikan seluruh 

flag dan timer

Tombol Kecil Tombol SedangN Tombol besarN

Mengaktifkan :
- mixer (pengaduk)
- Rilley motor AC
- Rilley Motor DC
- InverterMotor 3 fasa ( pendorong)

Mengaktifkan :
- mixer (pengaduk)
- Rilley motor AC
- Rilley Motor DC
- InverterMotor 3 fasa ( pendorong)

Mengaktifkan :
- mixer (pengaduk)
- Rilley motor AC
- Rilley Motor DC
- InverterMotor 3 fasa ( pendorong)

Mengaktifkan :
- inverter motor 3 
fasa ( pemotong)

Mengaktifkan :
- inverter motor 3 
fasa ( pemotong)

Mengaktifkan :
- inverter motor 3 
fasa ( pemotong)

Tombol 
Emergency

N

Pellet Kecil Pellet Sedang Pellet Besar

Selesai

Berhentii
( STOP )

   Gambar3.13 Diagram Alur Program Pada PLC 

 Pada program diatas dapat digunakan pada PLC FEC-FC440 untuk 

menerima input dari seluruh tombol pengendali. Program ini merupakan program 

yang dapat dijalankan secara terus menerus dan dapat berfungsi sebagai program 

pendukung lainnya. Pada program ini selain dapat menerima dan memberikan 

perintah, program ini dapat mengaktifkan dan mereset semua flag ( fdone, fkc, 

fsd, fadukdone, ) beserta semua fungsi Timer ( TP1 … TP4 ) dan outputan ke 

relay. Pada saat PLC mengaktifkan relay maka port pada PLC sebagai outputan 

akan aktif untuk menghidupkan relay. 

Berdasarkan diagram alir diatas, proses dapat berjalan ketika Tombol 

Emergency  dalam keadaan Off, jika Tombol Emergency masih dalam keadaan 

On atau tertekan, maka proses tidak dapat berjalan pada saat Tombol Kecil (Pelet 
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Kecil), Tombol Sedang (Pelet Sedang), maupun Tombol besar (Pelet Besar) 

diaktifkan karena Tombol Emergency berupa detent switch yangbersifat 

mengunci. Pada saat Tombol Emergency OFF maka program akan mematikan 

semua flag, relay dan proses load semua timer yangdigunakan, serta kecepatan 

inverter motor bernilai nol. Pada saat user menekan Tombol Kecil maka flag yang 

terdapat dalam program dan relay akan aktif. Ketika dalam proses pembuatan 

adonan pelet kecil, sedang, atau besar sedang berjalan, tiba - tiba user menekan 

Tombol Emergency maka otomatis proses akan berhenti, kecepatan motor 

menjadi nol, seluruh rangkaian relay, semua timer, akan dinon-aktifkan, serta 

proses pengadukan tidak dapat dilanjutkan. Tetapi, proses akan mengulang dari 

awal, yaitu dari penekanan Tombol Start dan pemilihan mode pelet kembali di 

tekan. Saat proses pengadukan berjalan tidak ada penekanan Tombol Emergency, 

maka proses pengadukan akan berjalan hingga proses selesai. Setelah selesai 

maka proses yang terjadi sama seperti pada saat Tombo Emergency diaktifkan. 

A.Perancangan Perangkat Lunak Program Pembuatan Pelet 

 Pada saat Tombol Start di tekan maka pengaduk akan bergerak dengan 

kecepatan maksimum selama 1 menit. Pada proses pengadukan, motor yang 

digunakan adalam motor AC 1 fasa. Sehingga tidak dapat diatur kecepatannya 

pada titik terendah. Adanya penggerak motor AC 1 fasa ini adalah menggunakan 

relay yang difungsikan sebagai on dan off arus yang masuk dari tegangan AC. 

Program secara otomatis memberikan perintah kepada relay untuk memutus 

tegangan yang mengalir kedalam motor AC. Setelah proses selesai, secara 

otomatis program memberikan perintah untuk memberhentikan proses 

pengadukan  dan  mengaktifkan rangkaian motor DC yang berfungsi sebagai 



57 
 

 
 

pembuka dan menutup sliding pengaduk sampai sliding terkena limit switch yang 

berfungsi sebagai sensor pendeteksi pembuka sliding pengaduk secara maksimum 

dan menutup secara maksimum pula. Adapun perintah untuk mengaktifkan relay 

motor DC adalah jika output 0.3 bernilai 0 dan output 0.4 bernilai 1, maka sliding 

tertutup secara otomatis. Sedangkan jika output 0.3 bernilai 1 dan output 0.4 

bernilai 1 maka sliding secara otomatis menutup pintu keluaran bahan dari 

pengaduk secara otomatis. 

 

MULAI

TOMBOL_START

Frekuensi Inverter = o Hz
Mematikan semua fungsi Flag & fungsi Rilley

Menghidupkan fungsi Timer

TOMBOL_KECIL TOMBOL_SEDANG TOMBOL_BESAR

Frekuensi inverter = 3,0 Hz
Menghidupkan Flag & Rilley

Menghidupkan Timer

Frekuensi inverter = 3,6 Hz
Menghidupkan Flag & Rilley

Menghidupkan Timer

Frekuensi inverter = 4,0 Hz
Menghidupkan Flag & Rilley

Menghidupkan Timer

TOMBOL_EMER

BERHENTI
( STOP )

Program Pellet 
Kecil

( PLT KECIL )

Program Pellet 
Sedang

( PLT SEDANG )

Program Pellet 
Besar

( PLT BESAR )

SELESAI

 

Gambar 3.14. Diagram Alur Program Pembuatan Jenis pelet 

Pada tahap selanjutnya setelah pengadukan selesai, maka terdapat proses 

pendorongan bahan sampai dengan alat pemotong. Pada proses ini program 
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memberikan input kepada inverter untuk menjalankan motor 3 fasa yang 

berfungsi sebagai pendorong bahan sampai dengan tahap pemotongan. Disini 

penulis menggunakan inverter dengan frekuensi sebesar 10 Hz untuk menjalankan 

motor 3 fasa. Nilai maksimum dari inverter itu sendiri adalah sebesar 60 Hz. Pada 

kecepatan 10 Hz, nilai ini sangat baik digunakan pada proses ini. Dikarenakan 

pada saat menggunakan frekuensi sebesar itu, kecepatan motor menjadi stabil 

untuk mendorong bahan. 

 Setelah tahap proses pendorongan selesai, maka program memberikan 

perintah kepada inverter motor 1 fasa ke 2 sebagai motor pemotong untuk 

memotong bahan yang keluar dari cetakan pelet tersebut. Program memberikan 

perintah untuk mengaktifkan S1 dan S2 pada inverter untuk menyalakan motor 3 

fasa tersebut. Adapun kecepatan motor tergantung dari mode pemilihan jenis pelet 

yang akan kita gunakan. Kecepatan motor pada mode pelet sedang sebesai 3 Hz, 

untuk kecepatan mode pelet sedang sebesar 3,6 Hz, sedangkan mode pelet besar 

sebesar 4 Hz. 

 Jika terdapat penekanan Tombol Emergency pada saat proses, maka 

program langsung memberhentikan proses tersebut dan menunggu program utama 

jalan kembali. Berikut adalah flowchard program pelet kecil, program pelet 

sedang, dan program pelet besar. 
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a. Program pelet kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Diagram Blok Program Pelet Kecil 

Dari Gambar 3.15 dapat diuraikan ke dalam program PLC dengan 

statement list seperti pada program dibawah ini. 

 
STEP CCC 

 THEN  LOAD           V6000 

         TO           TP1 

STEP 3 

 THEN  SET            M2S1 

       RESET          M2S2 

       RESET          FSD 

       RESET          FBS 

       SET            T1 

 

 

STEP 4 

 IF            N      T1 

 THEN  SET            FDONE 

FVBSTART On

FVBKECIL On

Y

Set Inverter = 3 Hz
load V6000

To TP1

Y

Set O0.1 =1
       O0.2 = 0

Reset FSD & FBS
Set T1

Selesai

Y

N
N

N

Program Pellet
Kecil
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b. Program pelet sedang 

FVBSTART On

FVBSEDANG On

Y

Set Inverter = 3,6 Hz

Y

SET T1

SELESAI

Y

N

SET O0.1 = 0
       O0.2 = 1

RESET FKC & FBS
To TP1

Program Pellet
Sedang

N

N

 

               Gambar 3.16. Diagram Blok Pelet Sedang 

Dari Gambar 3.16 dapat diuraikan ke dalam program PLC dengan 

statement list seperti pada program dibawah ini. 
 

STEP 1 

 THEN  RESET          M2S1 

       SET            M2S2 

       RESET          FKC 

       RESET          FBS 

       SET            T1 

 

STEP 2 

 IF            N      T1 

 THEN  SET            FDONE 
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c. Program pelet besar 

 

Mulai

FVBSTART On

FVBBESAR On

Y

Set Inverter = 4 Hz

Y

SET T1

SELESAI

Y

N

SET O0.1 = 1
       O0.2 = 1

RESET FKC & FBS
To TP1

N

N

 

Gambar 3.17.  Diagram Blok Program Pelet Besar 

Dari Gambar 3.17 dapat diuraikan ke dalam program PLC dengan 

statement list seperti pada program dibawah ini. 

 

STEP 1 

 THEN  SET            M2S2 

       SET            M2S1 

       RESET          FSD 

       RESET          FKC 

       SET            T1 

 

STEP 2 

 IF            N      T1 

 THEN  SET            FDONE 

 

 

3.3 Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik dibentuk sesuai dengan kapasitas bahan yang cukup 

banyak yaitu dengan kapasitas adonan kurang lebih 5 Kg, serta model 
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pengaduknya dirancang untuk adonan yang halus. Untuk pemotong, terdapat 

beberapa lubang yang nantinya mengeluarkan bahan pelet yang setelah itu dapat 

terpotong secara otomatis. Pisau pemotong menggunakan mata pisau 4 sisi yang 

dapat bekerja cepat untuk memotong bahan yang keluar sehingga mendapatkan 

jumlah potongan yang banyak pada tiap sisinya. 

3.3.1 Mekanik Mixer 

Pada proses pengadukan digerakkan oleh sebuah motor AC satu fasa yang 

tidak dapat mengendalikan kecepatan dari perintah PLC. Pengaduk hanya 

bergerak satu arah hingga prosesselesai. Mixer ini terbuat dari bahan stenlis 

dengan harapan adonan pelet dapat bersih,  jika terbuat dari bahan besi mixer akan 

berkarat ketika terkena air atau bahan cair lainnya. Kaki penyangganya terbuat 

dari bahan besi karenaakan menahan beban yang berat, motor satu fasa dan 

komponen lainnya seperti terlihat pada Gambar 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Tampak Mixer Bagian Atas 

Pada motor satu fasa dan gear pengaduk diletakkan disamping 

dikarenakan dapat  mempermudah menggerakkan poros pengaduknya seperti 

terlihat pada Gambar 3.19.Sedangkan bagian belakang alat ini diberi besi supaya 
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mixer hanya dapat dimiringkan satu arah saja dan bertujuan untuk menahan mixer 

tidak akan gerak kebelakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Letak Motor AC dan Gear Box 

3.3.2 Mekanik Pendorong Bahan 

 Dalam menjalankan proses kedua yaitu mendorong bahan yang turun dari 

mixer, terdapat sebuah motor tiga fasa yang terhubung dengan inventer sebagai 

pendorong kedalam lubang pemotongan. Motor tiga fasa diberi hanya satu 

kecepatan untuk memproses bahan adodan pelet sampai dengan lubang 

pemotongan. Motor tiga fasa tersebut memiliki torsi yang kurang kuat jika 

langsung terhubung dengan poros pendorong bahan tersebut seperti pada Gambar 

3.20. 
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Gambar 3.20 Motor Pendorong Satu Poros 

 Banyaknya bahan yang terkandung dalam satu proses memerlukan motor 

dengan torsi yang cukup kuat untuk dapat menjalankan proses pendorongan bahan 

hingga sampai pada lubang pemotongan. Demi menghasilkan torsi yang kuat, 

maka harus menggunakan sebuah gear sebagai pembanding untuk memperkuat 

poros dari perputaran motor tersebut. Adanya sebuah gear membantu beban motor 

menjadi lebih ringan dalam bekerja. Sehingga keawetan mekanik dapat terjaga 

dengan baik dan dapat bertahan lebih lama. Pada Gambar 3.21terdapat gear yang 

sudah terpasang untuk membantu beban motor agar dapat bekerja dengan ringan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Penambahan Gear Pada Motor Pendorong 
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3.3.3 Mekanik Pemotong Bahan 

 Dalam pembuatan mekanik untuk pemotongan bahan, penulis 

menggunakan motor tiga fasa sebagai mekanik utama dalam proses ini. 

Dikarenakan dalam judul ini memerlukan tiga mode untuk jenis pelet, maka tipe 

kecepatan harus memerlukan tiga mode percepatan. Tentunya motor tiga fasa 

tersebut harus terhubung ke inverter sebagai pemberi kecepatan pada motor. 

Adanya tuas panjang sebagai penopang yang diujung terdapat pisau pemotong 

memberi jarak antara motor pemotong dengan lubang bahan yang keluar dari 

lubang memberikan jarak yang aman untuk motor tiga fasa tersebut. Berhubung 

bahan yang keluar nantinya masih bahan jenis basah, maka tidak menutup 

kemungkinan bahan jenis air dapat terkena motor jika jarak yang ada terlalu dekat. 

 Untuk pisau pemotong, penulis menggunakan mata pisau 4 sisi untuk 

memotong bahan yang keluar dari lubang pendorong. Pisau yang dilekatkan pada 

ujung tuas pemotong, memberi nilai lebih pada saat mulai pemprosesan sampai 

selesai. Dalam satu kali putaran motor, terdapat empat proses pemotongan yang 

dilakukan pada proses tersebut. Sehingga jumlah potongan yang ada sangatlah 

banyak dan lebih efisien dari segi waktu proses. Pada Gambar 3.23 terlihat 

peletakan  pisau pemotong yang melekat pada lobang pendorong keluaran bahan. 

Sedangkan pada Gambar 3.24 bagaimana peletakan motor 3 fasa beserta 

inverternya sebagai motor pemotong. 
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Gambar 3.22. Pisau Pemotong   Gambar3.23. Motor Tiga Fasa dan Inverter 

3.3.4 Peletakkan Komponen Elektronika pada Perangkat Keras 

Perancangan pada sistem elektronik yang telah dirancang sedemikian 

rupa,sehingga user dengan mudah mengenali komponen dari tata letak tersebut. 

Disini penulis menggunakan box kontrol yang telah di rancang sedemikian rupa 

untuk mempermudah melihat kinerja dari PLC dan Inverter dari luar box kontrol. 

Box kontrol itu sendiri berbentuk persegi empat yang terbuat dari akrilik dan 

aluminium sehingga memiliki kontruksi yang kuat dan berat yang ringan seperti 

terlihat pada Gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Box Kontroller 

Pada box kontrol tersebut terlihat hardwaredari PLC dan inverter dapat 

terlihat dari luar. Hal ini dilakukan agar user sangat mudah melihat kinerja dari 

A B C D E 

G 

F 
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PLC dan inverter pada saat hardware melakukan kinerja. Inverter diletakkan pada 

tempat tersebut agar pada saat inverter melakukan proses terlihat besar dari 

kecepatan yang diberikan ke motor tiga fasa. Posisi tersebut berjuan juga 

mempermudah inverter di hubungkan ke motor pendorong yang tertanam dibawah 

mixer. Untuk keterangan huruf sebagai berikut : 

1. A = Tombol Mode Pelet Kecil 

2. B = Tombol Mode Pelet Sedang 

3. C = Tombol Mode Pelet Besar 

4. D = Tombol Start 

5. E = Tombol Emergency 

6. F = Inverter Toshiba VF- S11 

7. G = PLC Festo FC-440 

Untuk tombol pengendali diletakkan diatas supaya user dengan mudah 

menekan tombol saat memilih menu pemilihan jenis pelet apa yang akan di 

proses. Sedangkan komponen lain seperti rangkaian relay terletak dibagian bawah 

mixer seperti pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Komponen Elektronika Relay 

 


