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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Programmable Logic Controller (PLC) 

3.1.1 Pengertian PLC 

PLC (Programmable Logic Controllers) adalah komputer elektronik yang 

mudah digunakan (user friendly) yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai 

tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Definisi PLC menurut Capiel 

(1982) adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan di desain untuk 

pemakaian di lingkungan industri, dimana sistem ini menggunakan memori yang 

dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang 

mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, 

pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui 

modul-modul I/O digital maupun analog. Berdasarkan namanya konsep PLC 

adalah sebagai berikut: 

1. Programmable 

Menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program 

yang telah dibuat, yang dengan mudah diubah – ubah fungsi atau kegunaannya. 

2. Logic 

Menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan 

logic (ALU), yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, 

mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, AND,OR, dan lain sebagainya. 
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3. Controller  

Menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga 

menghasilkan output yang diinginkan. 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay skuensial 

dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat 

dikendalikan, dan dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di 

bidang pengoperasian komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa 

pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila programyang 

telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang 

digunakan sudah dimasukkan. Alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada 

dan tergantung dari keadaan pada suatu waktu tertentu yang kemudian akan 

mengubah status-status output-output dari on menjadi off dan sebaliknya. 1 

menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi, sedangkan 0 berarti 

keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga diterapkan untuk 

pengendalian sistem yang memiliki output banyak. 

Fungsi dan kegunaan PLC sangat luas. Dalam prakteknya PLC dapat dibagi 

secara umum dan secara khusus. Secara umum fungsi PLC adalah sebagai berikut: 

1. Kontrol Sekuensial 

PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk 

keperluan pemrosesan teknik secara berurutan (sekuensial), disini PLC menjaga 

agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan 

yang tepat. 
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2. Monitoring Plant 

PLC secara terus menerus memonitor status suatu sistem (misalnya 

temperatur, tekanan, tingkat ketinggian) dan mengambil tindakan yang diperlukan 

sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya nilai sudah melebihi batas) 

atau menampilkan pesan tersebut pada operator. 

Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke 

CNC (Computerized Numerical Control). Beberapa PLC dapat memberikan input 

ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC bila dibandingkan 

dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya. 

CNC biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, moulding 

dan sebagainya. 

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang 

dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal 

masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu 

menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan 

lainnya. 

 

3.1.2 Bagian-bagian PLC 

a.      Central Processing Unit (CPU) 

CPU merupakan pengatur utama, merupakan otak PLC. Mikrokontroler 

ATMEL merupakan mikrokontroler 8 bit, tidak jauh berbeda dengan PLC yang 

dapat dikatakan sebagai mikrokontroler16 atau 32 bit. CPU ini berfungsi untuk 

melakukan komunikasi dengan PC, interkoneksi pada setiap bagian PLC, 

mengeksekusi program, serta mengatur input output sistem. 
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b.     Bagian Modul Input dan Output 

Input merupakan bagian yang menerima sinyal elektrik dari sensor atau 

komponen lain dan sinyal itu dialirkan ke PLC untuk diproses. Ada banyak jenis 

modul input yang dapat dipilih dan jenisnya tergantung dari input yang akan 

digunakan. Jika input adalah limit switches dan pushbutton dapat dipilih input DC. 

Modul input analog adalah input khusus yang menggunakan ADC (Analog to 

Digital Conversion) dimana digunakan untuk input yang berupa variable seperti 

temperatur, kecepatan, tekanan dan posisi. Pada umumnya ada 8-32 input point 

setiap modul inputnya. Setiap point akan ditandai sebagai alamat yang unik oleh 

prossesor. 

Output adalah bagian PLC yang menyalurkan sinyal elektrik hasil 

pemrosesan PLC ke peralatan output. Besaran informasi atau sinyal elektrik itu 

dinyatakan dengan tegangan listrik antara 5–15 volt DC dengan informasi diluar 

sistem tegangan yang bervariasi antara 24–240 volt DC maupun AC. Konversi 

output biasanya mempunyai 6-32 output point dalam sebuah single module. 

Konversi output analog adalah tipe khusus dari modul output yang menggunakan 

DAC (Digital to Analog Conversion). Modul output analog dapat mengambil nilai 

dalam 12 bit dan mengubahnya ke- dalam signal analog. Biasanya signal ini 0-10 

volt DC atau 4-20mA. Signal analog biasanya digunakan pada peralatan seperti 

motor yang mengoperasikan katup dan pneumatic position control device. Bila 

dibutuhkan, suatu sistem elektronik dapat ditambahkan untuk menghubungkan 

modul ini ke tempat yang jauh. Proses operasi sebenarnya di bawah kendali PLC 

mungkin saja jaraknya jauh, dapat saja ribuan meter. 
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c.      Programmer (PM) 

Pemrograman dilakukan melalui keyboard sehingga alat ini dinamakan 

Programmer. Dengan adanya monitor maka dapat dilihat apa yang diketik atau 

proses yang sedang dijalankan oleh PLC. Bentuk PM ini ada yang besar seperti 

PC, ada juga yang berukuran kecil yaitu handeld programmer dengan jendela 

tampilan yang kecil,dan ada juga yang berbentuk laptop.PM dihubungkan dengan 

CPU melalui kabel. Setelah CPU selesai diprogram maka PM tidak dipergunakan 

lagi untuk operasi proses PLC sehingga bagian ini hanya dibutuhkan satu buah 

untuk banyak CPU. 

d.      Power Supply 

Catu daya (Power Supply) digunakan untuk memberikan tegangan pada 

PLC. Tegangan masukan pada PLC biasanya sekitar 24V DC atau 220V AC. Pada 

PLC yang besar, catu daya biasanya diletakkan terpisah. Catu daya digunakan 

untuk memberikan daya secara langsung ke input maupun output, yang berarti 

input dan output murni merupakan saklar. Jadi pengguna harus menyediakan 

sendiri catu daya untuk input dan output PLC. Dengan cara demikian maka PLC 

itu tidak akan rusak. 

e.      Perintah-Perintah dalam PLC 

1. LOAD (LD) dan LOAD NOT (LD NOT) 

Kondisi pertama yang mengawali sembarang blok logika di dalam diagram 

tangga berkaitan dengan LOAD (LD) atau LD NOT (LD NOT). Masing-masing 

instruksi ini membutuhkan satu baris kode mnemonik. Contoh untuk instruksi ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 

 



29 
 

 

 

Gambar 3.1 Rangkaian LD dan LD NOT 

 

Hanya instruksi LOAD atau LD NOT saja yang ada di garis instruksi 

(instruction line), maka kondisi eksekusi untuk instruksi yang di sebelah kanan-

nya adalah ON jika kondisi-nya ON. Untuk contoh diagram tangga tersebut, 

instruksi LD (yaitu untuk normal terbuka), kondisi eksekusi akan ON jika 

IR000.00 juga ON, sebaliknya untuk instruksi LD NOT (yaitu untuk normal 

tertutup), kondisi eksekusi akan ON jika IR000.00 dalam kondisi OFF. 

 

2. OR 

Kita dapat membuat suatu fungsi logika yang sederhana untuk 

mengendalikan suatu lampu menggunakan beberapa saklar. Jika digunakan notasi 

standar biner untuk lampu dan saklar(0 untuk OFF dan 1 untuk ON), maka ladder 

diagram berikut mempresentasikan suatu rankaian OR. Lampu akan menyala jika 

saklar A atau saklar B dikontakkan. 
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Gambar 3.2 Rangkaian OR 

 

3. AND 

Kita juga dapat membuat ladder diagram untuk mempresentasikan suatu 

rangkaian AND sebagai berikut 

 

Gambar 3.3 Rangkaian AND 

 

4. NOT 

Logika untuk NOT dipresentasikan menggunakan normally-closed contact 

seperti gambar dibawah, lampu menyala saat saklar A tidak ditekan. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian NOT 



31 
 

 

5. OR NOT dan AND NOT 

Jika kita menggabungkan rangkaian OR atau AND dan NOT maka akan 

diperoleh suatu rangkaian OR NOT dan AND NOT. Sebagai berikut : 

 

(a) OR NOT    (b) AND NOT 

Gambar 3.5 (a) Rangakaian OR NOT; (b) Rangkaian AND NOT 

 

Pada gambar 3.5(a) lampu hanya akan menyala jika saklar A dan saklar B 

tidak ditekan. Jika salah satu saklar saja ditekan, maka lampu akan padam. 

Dengan prinsip yang sama, kita dapat membuat rangkaian AND NOT seperti 

gambar 3.5(b). Beberapa kesimpulan yang perlu diperhatikan : 

 Saklar yang disusun paralel ekivalen dengan rangkaian OR 

 Saklar yang disusun seri ekivalen dengan rangkaian AND 

 Saklar Normally-closed ekivalen dengan rangkaian NOT  

 

6. OUT 

Sebuah instruksi yang digunakan untuk mengakhiri sebuah baris (anak 

tangga) dan tanda pengalamatan output. Logikanya seperti contact NO relay.  
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7. OUT NOT 

Sebuah instruksi yang digunakan untuk mengakhiri sebuah baris (anak 

tangga) dan tanda pengalamatan output. Logikanya seperti contact NC relay. 

 

8. AND LOAD 

Instruksi yang dipergunakan untuk menghubungkan rangkaian awal dengan 

perintah LOAD yang dipasang secara seri.  

9. OR LOAD 

Instruksi yang dipergunakan untuk menghubungkan rangkaian awal dengan 

perintah LOAD yang dipasang secara paralel. 

10. KEEP 

Instruksi ini berfungsi untuk mempertahankan kondisi output untuk tetap 

ON walaupun input sudah OFF. Logikanya input diumpankan ke input SET untuk 

mematikannya dihubungkan ke input RESET. 

 

3.1.3 Dasar-Dasar Pemrograman PLC 

Sebelum mulai membuat program PLC, perlu dibuat dulu daftar peralatan 

input dan output (input/output list) yang digunakan pada sistem. Hal ini penting 

supaya perancang bisa menghitung jumlah input dan output yang perlu dipenuhi 

PLC. Hal ini juga membantu pemrograman nantinya, karena pengalamatan juga 

berkaitan dengan status input-output dalam sistem. 

Kemudian barulah dibuat program PLC sesuai dengan flowchart yang 

sebelumnya dibuat. Program ini bisa disimulasikan terlebih dahulu di PLC, karena 

PLC memiliki lampu-lampu built in sehingga statusnya bisa dilihat langsung di 
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body dari PLC. Untuk mengaktifkan input bisa dengan melakukan force pada 

input PLC tersebut. 

Setelah program sudah valid, barulah perancang menghubungkan peralatan 

input/output sebenarnya pada sistem. Jika sudah tidak ada masalah dengan 

rangkaian-rangkaian pendukung maka sistem yang dikendalikan oleh PLC sudah 

siap dijalankan. 

Gambar 3.6 Berikut adalah uraian dari penjelasan di atas. 
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Gambar 3.6 Langkah-langkah merancang sistem otomatis dengan PLC 

 

3.1.4 Cara Kerja Program PLC 

PLC mempunyai fungsi internal seperti timer, counter dan shift register. 

PLC beroperasi dengan cara memeriksa input dari sebuah proses guna mengetahui 

statusnya kemudian sinyal input ini diproses berdasarkan instruksi logika yang 

telah diprogram dalam memori. Dan sebagai hasilnya adalah berupa sinyal output. 

Sinyal output inilah yang dipakai untuk mengendalikan peralatan atau mesin. 

Antarmuka (interface) yang terpasang di PLC memungkinkan PLC dihubungkan 
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secara langsung ke actuator atau transducer tanpa memerlukan relay. Struktur 

PLC dapat dibagi ke dalam empat komponen utama : 

1. Antarmuka (interface) input 

2. Antarmuka (interface) output 

3. Prosessing Unit (CPU – Central Prosessing Unit) 

4. Unit Memori 

 

 

Gambar 3.7 Cara kerja PLC 

 

Arus informasinya dalam PLC akan mengikuti jalur yang sederhana seperti 

dibawah ini : 

1. CPU akan membaca “ unit memori ” 

2. Memeriksa status “ antarmuka input “ 

3. Memperbaharui status “ CPU “ 

4. Memperbaharui status “ antarmuka output “ 

Sedangkan prinsip kerja plc dapat diuraikan sebagai berikut : 
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PLC merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroprosesor 

untuk memonitor keadaan dariperalatan input untuk kemudian di analisa sesuai 

dengan kebutuhan perencanan ( programmer) untuk mengontrol keadaan output. 

Sinyal input diberikan kedalam input card. 

Ada 2 jenis input card, yaitu : 

1. Analog input card 

2. Digital input card 

Setiap input mempunyai alamat tertentu sehingga untuk mendeteksinya 

mikroprosesor memanggil berdasarkan alamatnya. Banyaknya input yang dapat 

diproses tergantung jenis PLCnya. Sinyal output dikluarkan PLC sesuai dengan 

program yang dibuat oleh pemakai berdasarkan analisa keadan input.  

Ada 2 jenis output card, yaitu : 

1. Analog output card 

2. Digital output card 

Setiap ouput card mempunyai alamat tertentu dan diproses oleh 

mikroprosesor menurut alamatnya. Banyaknya output tergantung jenis PLC- nya. 

Pada PLC juga dipersiapkan internal input dan output untuk proses dalam PLC 

sesuai dengan kebutuhan program. Dimana internal input dan output ini hanya 

sebagai flag dalam proses. Di dalam PLC juga dipersiapkan timer yang dapat 

dibuat dalam konfigurasi on delay , off delay, on timer, off timer dan lain- lain 

sesuai dengan programnya. Untuk memproses timer tersebut, PLC memanggil 

berdasarkan alamatnya. Untuk melaksanakan sebagai system control, PLC ini 

didukung oleh perangkat lunak yang merupakan bagian penting dari PLC. 
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Program PLC biasanya terdiri dari 2 jenis yaitu ladder diagram dan instruksi dasar 

diagram, setiap PLC mempunyai perbedaan dalam penulisan program. 

 

3.2    Bahasa Pemrograman PLC 

Sesuai dengan standart IEC 6113-3 (International Electrotechnical 

Commision), badan standarisasi dunia dalam bidang teknik elektro, ada beberapa 

cara pemrograman PLC salah satunya yaitu ladder diagram. 

PLC yang dibuat setelah standart tersebut ditentukan harus bisa diprogram 

menggunakan (minimal) 5 program tersebut di atas. Pada bagian ini hanya 

dibahas ladder diagram, sebagai “bahasa ibu” PLC. 

 

3.2.1 Ladder Diagram  

Ladder Diagram merupakan metode pemrograman PLC yang paling 

populer, karena PLC pertama yang diciptakan menggunakan bahasa ini. Hal 

tersebut dikarenakan PLC merupakan kelanjutan dari relay ladder logic. Istilah 

ladder digunakan karena bentuk bahasa ini mirip dengan tangga (ladder). 

Sebuah diagram tangga atau ladder diagram terdiri dari sebuah garis 

menurun ke bawah pada sisi kiri dengan garis-garis bercabang ke kanan. Garis 

yang ada di sebelah sisi kiri disebut sebagai palang bis (bus bar), sedangkan garis-

garis cabang (the branching lines) adalah baris instruksi atau anak tangga. 

Sepanjang garis instruksi ditempatkan berbagai macam kondisi yang 

terhubungkan ke instruksi lain di sisi kanan. Kombinasi logika dari kondisi-

kondisi tersebut menyatakan kapan dan bagaimana instruksi yang ada di sisi 

kanan tersebut dikerjakan.  
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Gambar 3.8 Contoh ladder diagram 

 

Sebagaimana ditunukkan pada gambar 3.9 tersebut, sepanjang garis 

instruksi bisa bercabang-cabang lagi kemudian bergabung lagi. Garis-garis 

pasangan vertikal (seperti lambang kapasitor) itulah yang disebut kondisi. 

Pasangan garis vertikal yang tidak ada garis diagonalnya disebut sebagai Normal 

Terbuka – Normally Open atau NO serta terkait dengan instruksi LOAD (LD), 

AND atau OR. Sedangkan pasanan garis vertikal yang ada garis diagonal-nya 

dinamakan Normal Tertutup – Normally Close atau NC serta terkait dengan 

instruksi-instruksi LD NOT, AND NOT atau OR NOT. Angka-angka yang 

terdapat pada masing-masing kondisi di Gambar 3.9 tersebut merupakan bit 

operan instruksi. Status bit yang berkaitan dengan masing-masing kondisi tersebut 

yang menentukan kondisi eksekusi dari instruksi berikutnya.   
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3.3    Sensor Proximity 

3.3.1 Pengertian Sensor Proximity 

Sensor proximity adalah sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu 

obyek. Dalam dunia robotika, sensor proximity seringkali digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya suatu garis pembimbing gerak robot atau lebih 

dikenal dengan istilah “Line Follower“ atau “Line Tracer Robot ”, juga biasa 

digunakan untuk mendeteksi penghalang berupa dinding atau penghalang lain 

pada Robot Avoider. 

Jenis-jenis sensor garis: 

a. Kombinasi IR LED dan Photodiode atau Phototransistor  

b. Kombinasi LED superbright dan LDR 

c. Optosensor : Photoreflektif sensor 

d. Kamera 

  

3.3.2 Prinsip Kerja 

Prinsip kerja Sensor proximity adalah memanfaatkan sifat cahaya yang akan 

dipantulkan jika mengenai benda berwarna terang dan akan diserap jika mengenai 

benda berwarna gelap. Sebagai sumber cahaya kita gunakan LED 

(Light Emiting Diode) yang akan memancarkan cahaya merah. Dan 

untuk menangkap pantulan cahaya LED, kita gunakan photodioda. Jika sensor 

berada diatas garis hitam maka photodioda akan menerima sedikit sekali cahaya 

pantulan. Tetapi jika sensor berada diatas garis putih maka photodioda akan 

menerima banyak cahaya pantulan. Berikut adalah ilustrasinya: 
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Gambar 3.9 Ilustrasi Sensor Proximity 

Sifat dari photodioda adalah jika semakin banyak cahaya yang 

diterima,maka nilai resistansi diodanya semakin kecil. Dengan melakukan sedikit 

modifikasi, maka besaran resistansi tersebut dapat diubah menjadi tegangan. 

Sehingga jika sensor berada diatas garis hitam, maka tegangan keluaran sensor 

akan kecil, demikian pula sebaliknya. 

 

 

Gambar 3.10 Sensor Proximity 

 

3.4    Elektropneumatic 

Elektropneumatic merupakan kombinasi energi antara pneumatic dan 

elektrik. Power pneumatic berasal dari compressed air, sedangkan elektrik berasal 

dari listrik. Peran PLC dalam hal ini adalah mengatur power supply ke komponen 
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yang akan digerakkan (actuator). Pada elektropneumatik, PLC mengatur on-off 

dari listrik yang mengakibatkan mengalir atau tidaknya tekanan udara ke actuator 

(misalnya cylinder) sehingga menghasilkan suatu gerakan tertentu. Komponen 

yang menggunakan elektropenumatic  adalah solenoid valve. Solenoid valve 

menggerakkan katup (posisi buka/tutup) dikarenakan supply elektrik pada 

solenoid. Prinsip konversi sinyal elektrik ke sinyal pneumatic adalah sebagai 

berikut :  

 

 

Gambar 3.11 Cara Kerja Solenoid Pneumatic 

 

Pada posisi normal (tidak ada sinyal elektrik), maka tidak ada udara yang 

mengalir dari kutub 1, tetapi ada aliran udara dari katup 2 ke 3. Setelah ada sinyal 

listrik pada solenoid (valve diaktuasikan), maka akan mendorong cylinder 

sehingga udara mengalir dari katup 1 ke 2 dan katup 3 menjadi tertutup. 

 

3.5    Solenoid 

Solenoid adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik atau linier. Solenoid yang paling umum biasanya menggunakan medan 
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magnet yang dibuat dari arus listrik yang ditrigger sebagai aksi kerja dorong atau 

tarik pada sebuah objek sebagai starter, valve, switch dan latches. 

Jenis paling sederhana dari solenoid mengandalkan dua aspek utama untuk 

fungsi solenoid tersebut, yaitu sebuah kawat (atau berenamel) terisolasi yang 

dibentuk menjadi gulungan ketat, dan batang yang terbuat dari besi atau baja. 

Batang besi atau baja merupakan feromagnetik, sebuah properti yang dapat 

berfungsi sebagai elektromagnetik saat arus listrik. Gambar dibawah menunukkan 

bentuk solenoid yang digunakan. 

 

Gambar 3.12 Solenoid 

 

Ketika diberi arus listrik, kawat yang dibentuk menjadi koil menerima arus. 

Medan magnet yang dihasilkan menarik besi atau batang bajadengan kuat. Batang 

yang dihubungkan pada sebuah pegas bergerak ke kumparan dan akan tetap pada 

posisinya sampai arus dihentikan, kondisi pegas saat ini menjadi tertekan. Ketika 

arus dimatikan, pegas kembali ke posisi semula dan menarik batang besi atau baja 

pada posisi awalnya. 
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3.6    Kompresor 

Kompresor adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memberikan 

energi kepada fluida gas/udara, sehingga gas/udara dapat mengalir dari suatu 

tempat ke tempat lain secara kontinyu. Penambahan energi ini bisa terjadi karena 

adanya gerakan mekanik, dengan kata lain fungsi kompresor adalah mengubah 

energi mekanik (kerja) ke dalam energi tekanan (potensial) dan energi panas yang 

tidak berguna. Sedangkan kompresor high grade fugal, termasuk dalam kelompok 

kompresor dinamik adalah kompresor dengan prinsip kerja mengkonversikan 

energi kecepatan gas/udara yang dibangkitkan oleh aksi/gerakan impeller yang 

berputar dari energi mekanik unit penggerak menjadi energi potensial (tekanan) di 

dalam diffuser.  

 

Gambar 3.13 Kompresor Mesin High Grade Fugal 

 

3.6.1.Karakteristik 

Karakteristik kompresor high grade fugal secara umum sebagai berikut : 

a. Aliran discharge uniform. 

b. Kapasitas tersedia dari kecil sampai besar. 
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c. Tekanan discharge dipengaruhi oleh density gas/udara. 

d. Mampu memberikan unjuk kerja pada efisiensi yang tinggi dengan 

beroperasi pada rangetekanan dan kapasitas yang besar. 

Bagian utama dan fungsinya kompresor terdiri dari beberapa bagian yang 

fungsinya satu dengan yang lain saling berhubungan, diantaranya adalah : 

1. Casing  

Casing merupakan bagian paling luar kompresor yang berfungsi : 

a. Sebagai pelindung terhadap pengaruh mekanik dari luar. 

b. Sebagai pelindung dan penumpu/pendukung dari bagian-bagian yang 

bergerak. 

c. Sebagai tempat kedudukan 

nozel suction dan discharge serta bagian diam lainnya. 

Berikut contoh gambar dari tipe radial split barrel dengan bentuk 

selongsong dan ditutup bagian depan-belakang (rear-front cover). 

 

Gambar 3.14 Tipe Radial Split Barel 
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2.      Inlet Wall  

Inlet wall adalah diafram (dinding penyekat) yang dipasang pada sisi 

suction sebagai inletchannel dan berhubungan dengan inlet nozle. Karena 

berfungsi sebagai saluran gas masuk pada stage pertama, maka meterialnya harus 

tahan terhadap abrasive dan erosi. 

 

Gambar 3.15 Inlet wall 

 

3.      Guide Vane 

Guide vane di tempatkan pada bagian depan eye impeller pertama pada 

bagian suction (inletchannel). Fungsi utama guide vane adalah mengarahkan 

aliran agar gas dapat masuk impeller dengan distribusi yang merata. Konstruksi 

vane ada yang fixed dan ada yang dapat di atur (movable) posisi sudutnya dengan 

tujuan agar operasi kompresor dapat bervariasi dan dicapai effisiensi dan stabilitas 

yang tinggi. 
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Gambar 3.16 Guide Vane 

 

4.      Eye Seal  

Eye seal ditempatkan di sekeliling bagian luar eye impeller dan di tumpu 

oleh inlet wall. Eye seal selalu berbentuk satu set ring logam yang mengelilingi 

wearing ring impeller (lihat Gambar 3.17). Berfungsi untuk mencegah aliran balik 

dari gas yang keluar dari discharge impeller (tekanan tinggi) kembali masuk ke 

sisi suction (tekanan rendah). 

 

Gambar 3.17 Eye Seal  
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5.      Diffuser 

Diffuser berfungsi untuk merubah energi kecepatan yang keluar dari 

discharge impeller menjadi energi potensial (dinamis). Untuk multi stage 

dipasang diantara inter stage impeller. 

 

Gambar 3.18 Diffuser 

6.      Labirinth Seal  

Labirinth seal digunakan untuk menyekat pada daerah : 

a. Shaft dan diafragma sebagai shaft seal. 

b. Casing dan shaft sebagai casing seal. 

 

Gambar 3.19 Labirinth Seal  
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7.      Return Bend  

Return bend sering juga disebut crossover yang berfungsi membelokan arah 

aliran gas dari diffuser ke return channel untuk masuk pada stage/impeller 

berikutnya. Return bend di bentuk oleh susunan diafragma yang dipasang dalam 

casing. Bentuk dan posisi dari return bend ditunjukan pada Gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20 Return Bend  

8.      Return Channel  

Return channel adalah saluran yang berfungsi memberi arah aliran gas dari 

return bend masuk ke dalam impeller berikutnya. Return channel ada yang 

dilengkapi dengan fixed vane dengan tujuan memperkecil swirl (olakan aliran gas) 

pada saat masuk stage berikutnya sehingga dapat memperkecil vibrasi, lihat 

Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Return Channel 

9.      Diafragma 

Diafragma adalah komponen bagian dalam kompresor yang berfungsi 

sebagai penyekat inter stage dan tempat kedudukan eye seal maupun inter stage 

seal. Dengan pemasangan diafragma secara seri, akan terbentuk tiga bagian 

penting, yaitu diffuser, return bend, dan return channel. Diafragma ditempatkan 

didalam casing dengan hubungan tongue-groove sehingga mudah dibongkar 

pasang. 

 

Gambar 3.22 Diafragma 


