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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada modul plotter 2D yang 

dikontrol oleh programmable logic controller ini. Didapatkan beberapa poin 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. PLC dapat mengontrol motor servo AC dan input/output yang terhubung 

dengan PLC. 

a. PLC telah dapat mengontrol motor servo AC dengan presisi seperti yang 

terlihat pada percobaan 4.4 dan hasilnya terlihat pada tabel 4.4 dengan 

rata-rata keberhasilan sebesar 99.7%. 

b. PLC telah dapat mengontrol perangkat input/output modul plotter 2D 

dengan baik seperti yang terlihat pada percobaan 4.2 dan percobaan 4.3. 

c. Plotter 2D yang dikendalikan oleh PLC Omron CJ2M ini telah dapat 

menggambar pola dengan cukup baik yang dapat dilihat pada percobaan 

4.8 dengan rata-rata keberhasian sebesar 99.85%. 

d. Media yang digunakan untuk menggambar jika menggunakan kertas 

akan menyebabkan mudah robek saat proses menggambar sehingga saat 

ini media yang digunakan adalah whiteboard dengan pena whiteboard. 

2. Tampilan HMI dengan beberapa menu untuk memudahkan operator seperti 

menu drawing dan menu engineer yang dapat dilihat pada Bab.3. 

a. Pada menu drawing dapat menggambar pola persegi, garis tegak, garis 
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lurus, titik dan perintah pergi ke koordinat dapat dusesuaikan denga 

keinginan operator. 

b. Pada menu engineer dapat melihat kondisi sensor, merubah parameter 

motor dan menggerakkan motor secara custom. Untuk pada menu ini 

terdapat kata sandi untuk mambukanya karena tidak semua operator 

boleh mengganti parameter motor. 

 

5.2 Saran 

Pengembangan lebih lanjut mengenai penelitian Tugas Akhir ini, maka 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk riset kedepannya agar dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal 

hendaknya sok motor dari besi agar putaran as ulir dapat lebih baik lagi.  

2. Penggunaan program CX-Supervisor (SCADA) akan mempermudah 

perhitungan data untuk menggerakkan motor servo dan program CX-Motion 

akan mempermudah pengambilan data sensor rotary motor servo untuk 

mengetahui posisi pena. 

3. Pada penelitian kali ini penulis hanya dapat menggambar garis lurus dangan 

satu parameter kecepatan, untuk kedepanya dapat dibuat agar plotter 2D 

dapat mengambar garis miring dan lengkung dengan cara mengubah-ubah 

kecepatan motor servo AC. 

4. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengendalikan motor servo AC, 

plotter 2D hanya wadah untuk tujuan tersebut. Pada penelitian berikutnya 

dapat juga diubah manjadi mesin pelubang PCB atau sejenisnya. 


