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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kini persaingan industri semakin meningkat, efesiensi produksi umumnya 

dianggap sebagai kunci untuk sukses. Programable Logic Controller (PLC) 

memenuhi kebanyakan dari keinginan industri seperti kecepatan produksi, 

menurunkan biaya material dan upah kerja dari suatu produksi, meningkatkan 

kualitas dan biaya perawatan produksi yang murah.  

Pada umumnya, alat plotter 2D atau sering disebut CNC drawer 

menggunakan motor stepper atau motor DC. Motor DC tidak memiliki fitur 

apapun untuk menentukan posisi oleh sebab itu motor ini membutuhkan sensor 

encoder tambahan untuk digunakan pada plotter 2D. Motor stepper bergerak 

menggunakan pulsa-pulsa periodik (open loop), dengan itu motor stepper dapat 

menentukan posisi motor dengan presisi tetapi masih memiliki kekurangan yaitu 

kebisingan, konsumsi daya yang tinggi dan pergerakan yang lambat terlebih jika 

mendapat beban besar. Kelebihan dua motor tersebut adalah harganya yang lebih 

murah dibandingkan motor servo AC. 

Maka dari itu dalam tugas akhir ini akan dibuat sebuah plotter 2D yang 

menggukanan motor servo AC sebagai pengganti motor DC atau motor stepper 

yang digunakan pada plotter 2D yang lain. Alat ini memiliki beberapa bagian 

yaitu 2 buah motor servo AC yang digunakan untuk menggerakkan pena kearah 

sumbu X dan sumbu Y. Kemudian terdapat motor DC untuk mengangkat dan 

menurunkan pena, serta terdapat sliding yang berfungsi sebagai jalur untuk 
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bergeraknya pena. Semua perangkat tersebur akan dikendalikan atau diolah oleh 

PLC omron CJ2M CPU 32. 

Pada pembuatan plotter 2D ini akan menggunakan motor servo AC karena 

motor servo yang memiliki encoder didalamnya (close loop) sehingga dapat 

mengatur posisi motor dengan sangat presisi. Memiliki tingkat kebisingan dan 

getaran yang kecil, dapat bergerak cepat meskipun dengan beban yang besar. 

Kekurangan dari motor servo AC sendiri adalah harganya yang mahal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam pengerjaan Tugas Akhir 

ini diantaranya adalah :  

1. Bagaimana Programable Logic Controller (PLC) dapat mengontrol motor 

servo dan perangkat input/output yang terhubung dengan PLC. 

2. Bagaimana merancang tampilan Humman Machine Interface (HMI) yang 

dapat digunakan untuk menginputkan dan menampilkan data servo. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain : 

1. Menggunakan motor servo dengan tipe R88M-KE75030H-S2. 

2. Aplikasi pemrograman PLC menggunakan CX-Programmer dan CX-

Designer. 

3. Pemrograman menggunakan ladder diagram. 

4. Peralatan PLC yang digunakan adalah pabrikan Omron CJ2M. 
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5. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 

6. Tidak dapat manggambar garis lengkung 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Programable Logic Controller (PLC) dapat mengontrol motor servo dan 

perangkat input/output yang terhubung dengan PLC. Diharapkan motor servo 

AC dapar bergerak presisi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh 

operator melalui Humman Machine Interface (HMI). 

2. Membuat tampilan Humman Machine Interface (HMI) yang mudah 

digunakan oleh operator untuk mengendalikan modul plotter 2D. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan Tugas Akhir ini secara garis besar tersusun dari 5 (lima) 

bab, yaitu diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini akan dibahas teori penunjang dari permasalahan, yaitu 

membahas mengenai pengertian plotter, PLC Omron CJ2M, modul input/output, 

motor servo AC, pulse I/O module, driver motor servo AC, motor DC, driver 

motor  DC, pemrograman PLC, aplikasi CX-Programmer dan CX-Designer. 
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BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab ini akan membahas tentang blog diagram sistem serta metode 

yang dilakukan dalam mewujudkan pembuatan alat dan membahas tentang 

metode yang digunakan pada Tugas Akhir ini. Serta membahas konfigurasi 

perangkat yang digunakan, mengkontrol posisi motor sevo AC, penentuan alamat 

I/O yang akan digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai sistematika perangcangan alat 

sekaligus percobaan dari alat yang telah dibuat. Selain itu juga akan menguji 

program yang telah dibuat apakah dapat sesuai seperti yang diharapkan. 

Kemudian hasil kombinasi antara alat dan program akan dianalisa kemampuannya 

dalam ketelitian posisi gambar sesuai yang diharapkan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian berdasarkan rumusan 

masalah serta saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 

 


