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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang digunakan pada 

tugas akhir ini. Dengan cara ini penulis berusaha untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data-data, informasi, konsep-konsep yang bersifat teoritis dari 

buku, dan internet yang berkaitan permasalahan yang dihadapi. Setelah data-data 

untuk memecahkan permasalahan diperoleh, maka dilakukan percobaan pada 

laboraturium PLC yang terdapat di STIKOMP. Percobaan dilakukan dengan 

menggunakan perangkat hardware yang tersedia pada laboratorium PLC 

(Programmable Logic Controller).  

 

3.1. Perancangan Sistem 

Secara garis besar, perancangan sistem yang dibuat dapat di jabarkan 

dalam blok diagram seperti Gambar 3.1. 

 

 
Gambar 3.1 Blok diagram sistem 
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 Komputer digunakan sebagai masukkan input dari user sekaligus 

digunakan sebagai proses awal dari sistem yang dibuat. Masukkan dari user 

(tombol) kemudian akan menyebabkan perubahan status suatu operand. PLC juga 

akan melakukan pengecekan terhadap nilai status dari inputan luar (sensor). Nilai 

operand tersebut kemudian akan menyebabkan PLC melakukan proses terhadap 

program yang telah disimpan di dalam memori PLC. Proses tersebut dilakukan 

secara sekuensial (berurutan). Hasil dari proses tersebut akan mengakibatkan 

aktifnya satu atau beberapa peralatan luar (motor-motor, pemanas, solenoid) 

sebagai dampak atas terpenuhinya suatu kondisi dari intruksi pada program yang 

dibuat. Pada metode penelitian ini terdapat dua hal yang dilakukan, yaitu 

perancangan perangkat keras dan pembuatan perangkat lunak. 

  

3.2.  Perancangan Perangkat Keras 

 Perancangan perangkat keras berupa perancangan desain dari alat yang 

ingin dirancang. Desain alat yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Desain Alat (Tampak Depan kiri) 
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3.2.1. Penjelasan Gambar 

A. Tabung Penggiling 

 Tabung penggiling digunakan untuk proses penggilingan dari bahan 

yang akan dibuat (Gambar 3.3). Tabung berisi sebuah screw dimana sisi satunya 

dihubungkan dengan motor sebagai penggerak screw. Putaran motor 

menyebabkan screw bergerak maju dan jika motor bergerak kearah berlawanan 

maka menyebabkan screw akan bergerak mundur. Bahan yang dimasukkan 

kemudian akan digerakkan menuju outlet (cetakan). Untuk dapat menggerakkan 

bahan baku dalam keadaan penuh (full load) maka dibutuhkan motor yang mampu 

bergerak dalam tekanan yang besar. Salah satu cara adalah dengan 

menggabungkan motor dengan rangkaian gearbox, sehingga dihasilkan motor 

yang bergerak pelan tetapi mampu berputar dalam tekanan tinggi. Pada sisi 

lainnya pada tabung, bagian tempat outlet dibuat sedikit menonjol ke depan,  hal 

ini bertujuan agar piringan cetakan dapat berada pada posisi yang tepat. Pada 

bagian ini juga terdapat karet elastis yang bertujuan untuk mengurangi 

kemungkinan keluarnya bahan ke sisi  selain outlet. 

 

 

 

Gambar 3.3 Tabung penggiling 
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B. Motor Piring Cetakan 

 Bagian ini digunakan untuk pemilihan diameter cetakan. Semua piringan 

cetakan dihubungkan pada satu motor. Motor ini hanya dapat berputar satu arah 

yaitu kiri dan akan berhenti sejajar dengan tabung penggilingan. Pada bagian ini 

terdapat 3 buah sensor dimana setiap sensor mewakili diameter pencetakan. 

Sensor yang digunakan oleh penulis untuk melakukan percobaan adalah sensor 

warna. Hal ini dikarenakan sensor tersebut sudah ada di laboratoium PLC 

sehingga dapat langsung digunakan. Sebagai receiver digunakan tanda berwarna 

terang (putih) sedangkan penahan cetakan berwarna hitam. Berhentinya motor 

disebabkan oleh sensor yang ditunjuk mendeteksi warna terang. Pada bagian ini, 

cetakan dibuat agak sedikit menonjol sehingga dapat masuk ke bagian 

penggilingan. Pada Gambar 3.4.a, b, dan c diperlihatkan piring cetakan dari 

beberapa sisi dan juga penempatan dari sensor deteksi piringan cetakan. 

Cetakan
Motor Benda Terang

Receiver

Sensor 1,2,3

  

Gambar 3.4.a 
Motor piringan tampak depan 

Gambar 3.4.b 
Motor piringan tampak belakang 
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Gambar 3.4.c  

Motor tampak samping 

 

C. Motor Pemotong 

Motor pemotong digunakan untuk memotong hasil bahan yang keluar 

dari outlet. Pisau pemotong dibuat tipis guna menghindari lengketnya bahan ke 

pisau pemotong. Motor pemotong bergerak kesatu arah (kanan). Pada bagian kiri 

motor terdapat sensor benda. Sensor ini digunakan pada awal program, yaitu 

sebelum memotong, posisi pisau sejajar dengan posisi sensor. Hal ini bertujuan 

agar tidak mengganggu silinder ketika bergerak maju (buka penguncian). Pada 

Gambar 3.5.a, b, dan c diperlihatkan motor dan pisau pemotong dari beberapa sisi 

dan juga penempatan dari sensor deteksi pisau akan medeteksi posisi pisau.  

Sensor

Pisau

Motor Motor

Pisau

Sensor

  

Gambar 3.5.a 

Motor pemotong tampak depan 

Gambar 3.5.b 

Motor pemotong tampak belakang 
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Gambar 3.5.c 
Motor Pemotong tampak samping 

 
 

D.    Pengunci Piringan 

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan sebuah silinder sebagai 

pengunci piringan cetakan dimana silinder tesebut digerakkan oleh sebuah 

solenoid. Penjelasan dari silinder dan selonoid sebagai berikut : 

1.  Silinder 

Silinder yang digunakan adalah silinder tipe Double Acting Cylinder, 

dimana pada silinder ini terdapat dua buah katub sehingga menghasilkan 

dua buah aksi untuk menggerakkannya. Aksi tersebut adalah aksi maju 

dan mundur. Jika udara dialirkan kebelakang, maka batang silinder akan 

terdorong, pada saat yang sama angin yang semula mengisi rongga 

depan akan terbuang melalui lubang depan. Demikian pula sebaliknya 

jika aliran udara belakang dihentikan, dan udara dialirkan ke lubang 

depan, maka batang silinder akan terdorong mundur, pada saat yang 

sama udara yang mengisi rongga belakang akan terbuang melalui lubang 

belakang (Modul Pratikum PLC, 15). Double Acting Sylinder dapat 

dilihat pada Gambar 3.6.   

 
Gambar 3.6 Double acting silinder 
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2. Solenoid 

Untuk dapat menggerakkan silinder dibutuhkan sebuah solenoid 

bertekanan udara (valve). Solenoid sendiri berfungsi untuk 

mengendalikan valve (katub). Valve merupakan suatu katub angin yang 

mempunyai saluran masuk, saluran keluar dan saluran pembuangan. 

Pada tugas akhir ini solenoid yang digunakan adalah single solenoid 

valve tipe 5/2 seperti terlihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Single solenoid valve 5/2  

 

Saat single solenoid dalam keadaan normal, solenoid tidak diaktifkan, 

maka udara bertiup dari 1 ke 2 sedangkan 4 membuang udara ke 5. Saat 

solenoid diaktifkan, maka valve bergeser ke kanan sehingga valve dalam 

keaadaan aktif. Saat ini pegas ditekan ke kanan oleh valve. Udara 

bergerak dari 1 ke 4, sedangkan 2 membuang udara ke 3. Saat 

dimatikan, maka tidak ada lagi kekuatan yang mendorong valve ke 

kanan, sehingga pegas yang tadinya tertekan berusaha membebaskan 

diri, akhirnya valve kembali terdorong kekiri dan masuk dalam keadaan 

normal kembali (Modul Pratikum PLC, 12). Cara kerja single solenoid 

valve dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Cara kerja single solenoid valve 5/2     

Solenoid Keadaan Aliran udara 

0 Normal 1 ke 2 
1 Aktif 1 ke 4 
2 Normal 1 ke 2 
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Penggunaan solenoid valve didasarkan karena solenoid ini ada di 

labolatorium PLC STIKOMP sehingga penulis dapat langsung 

melakukan percobaan.. Jika silinder bergerak maju, maka silinder akan 

membuka pengunci dan jika silinder bergerak mundur maka silinder 

akan melakukan penguncian. Bentuk penguncian pada silinder dapat 

dilihat pada Gambar 3.8.a dan b. 

Silinder

Penahan

Silinder

Penahan

  

Gambar 3.8.a 

Silinder tampak depan 

Gambar 3.8.b 

Silinder tampak samping 

                                          

E. Konveyor 

Konveyor digunakan untuk menggerakkan hasil cetakan ke mesin 

pengeringan (pemanas). Gambar 3.9.a dan b memperlihatkan konveyor dan 

tabung pemanas. 

 

          Gambar 3.9.a Konveyor tampak samping 
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Gambar 3.9.b Konveyor tampak depan 

 

F. Tabung Pemanas 

Tabung pemanas digunakan untuk melakukan proses pengeringan dari 

bahan yang sudah jadi (Gambar 3.9.a). Pada tabung ini terdapat elemen pemanas 

yang diposisikan sedemikaian rupa sehingga udara panas yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk proses pengeringan. Pada tabung ini juga terdapat sensor suhu 

yang digunakan untuk mendeteksi tingkat suhu dalam ruang tersebut (Gambar 

3.9.a dan 3.9.b). Berhubung di laboratorium PLC STIKOMP tidak ada modul 

pengubah analog menjadi digital maka pada perancangan sistem ini nilai suhu di-

set secara manual (dari komputer). 

  

3.3. Pembuatan Program PLC 

 Pada pembuatan program PLC, penulis menggunakan software FST 100 

versi 3.2 buatan FESTO. Dengan menggunakan software ini program PLC dapat 

dibuat dengan bahasa pemprograman statement list. Dalam pembuatan program 

PLC menggunakan statement list, terdapat beberapa langkah yang harus 

dilakukan. Langkah-langkah tersebut meliputi : 

1. Pendataan input dan output 

Pada penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan 7 buah input yakni 

senpir1 (sensor piringan 1), senpir2 (sensor piringan 2), senpir3 (sensor 
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piringan 3), senkonv (sensor konveyor), senmaxsil (sensor maksimum 

silinder), senminsil (sensor minimum silinder), senpisau (sensor pisau) 

dan 7 buah output yang meliputi motpir, pemanas, motgilmaj, 

motgilmund, motpot, solenoid, motkonv. 

Input sensor senpir1, senpir2 senpir3 yang digunakan untuk mendeteksi 

piringan menggunakan sensor optical proximity switch, dimana sensor 

ini akan aktif jika mendeteksi benda berwarna terang. Begitu halnya pula 

dengan sensor senkonv juga menggunakan sensor optical proximity 

switch. Sedangkan untuk sensor senpisau (sensor untuk mendeteksi pisau 

pemotong) menggunakan sensor capacitive proximity switch. Sensor ini 

akan aktif jika mendeteksi adanya benda yang melewatinya. Untuk 

sensor maksimum dan sensor minimum yang digunakan untuk 

mendeteksi gerak silinder menggunakan sensor solenoid proximity 

switch. 

2. Allocation List 

 Allocation list input dan output dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Allocation list input dan output 

Operand 
Allocation 

List Keterangan 

senpir1 i0.0 sensor deteksi piringan cetakan 1 
senpir2 i0.1 sensor deteksi piringan cetakan 2 
senpir3 i0.2 sensor deteksi piringan cetakan 3 
senkonv i0.3 sensor deteksi motor konveyor 
senmaxsil i0.4 sensor maximum silinder 
senminsil i0.5 sensor minimum silinder  
senpisau i0.6 sensor deteksi pisau 
motpir o0.0 motor piringan cetakan 
solenoid o0.1 solenoid 
pemanas o0.2 alat pemanas 
motkonv o0.3 motor konveyor 
motgilmaj o0.4 motor giling maju 
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motgilmun o0.5 motor giling mundur 
motpot o0.6 motor pisau pemotong 

 

3. Diagram Rangkaian Listrik 

Diagram listrik dari peralatan input dan output dapat dilihat pada 

Gambar 3.10. 

 Gambar 3.10 Diagram Rangkaian Listrik 

 

Pada perancangan sistem ini, semua output yang berupa motor dan 

peralatan pemanas diwakili dengan menggunakan lampu. Lampu 

tersebut akan menyala yang menandakan bahwa motor atau pemanas 

sedang dalam keadaan aktif (berputar atau berkerja), dan jika mati 

menandakan bahwa motor atau pemanas dalam keadaan tidak aktif 

(berhenti berputar atau tidak berkerja).  
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4. Diagram Rangkaian Pneumatik 

 Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan aliran udara 

dari komponen-komponen pneumatik, seperti silinder dan valve. 

Hubungan tersebut dapat ditunjukan seperti pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Diagram Rangkaian Pneumatik 

 

Pada Gambar 3.11 terlihat bahwa  silinder (double acting cylinder) 

digerakkan oleh single solenoid valve. Pada saat single solenoid dalam 

keadaan normal, solenoid tidak diaktifkan, maka udara bertiup dari 1 ke 

2, sedangkan 4 membuang udara ke 5. Pada saat keadaan ini silinder 

akan bergerak kebelakang (mundur) yang mengakibatkan sensor 

minimum pada silinder akan aktif. Saat solenoid diaktifkan, maka akan 

bergeser kekanan sehingga valve berada dalam keadaan aktif. Saat ini 

pegas ditekan kekanan oleh valve. Udara bergerak dari 1 ke 4, sedangkan 

2 membuang udara ke 3. Akibat dari pengkodisian ini maka silinder 

akan bergerak ke depan (maju) sehingga sensor maksimum dari silinder 

akan aktif. 
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5. Memahami Permasalahan 

Langkah ini digunakan untuk menganalisa permasalahan dan mengambil 

keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Pada tugas akhir ini masalah 

yang dihadapi berupa masalah multitasking yakni bagaimana sebuah 

modul atau program utama dapat memanggil modul lainnya. 

6. Analisa multitasking 

Pada tugas akhir ini proses multitasking terjadi antara program utama 

dengan modul-modul yang digunakan (modul proses (B0), modul 

pemanas (B3), modul restart (B4)). Dimana hubungan multitasking 

antara program utama dengan modul-modul tersebut dapat dijelaskan 

pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Multitasking program  

 

Program dan modul-modul tersebut mempunyai fungsi : 

a. Program utama 

Program utama bertugas memanggil dan mematikan modul-modul yang 

digunakan. Pada program utama modul-modul yang dipanggil adalah 

modul proses (B0) dan modul restart (B4). 
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b. Modul proses 

 Modul proses berfungsi sebagai jalannya urutan proses dari sistem yang 

dibuat, seperti proses pemilihan cetakan, proses pengecekan error 

(masalah (problem)), dan proses pemotongan pelet. Ketika modul proses 

aktif, modul ini juga akan menjalankan modul lainnya, yakni modul 

pemanas. 

c. Modul pemanas 

 Modul pemanas digunakan untuk proses pengaturan suhu pada peralatan 

pemanas (output). Modul ini akan dipanggil oleh modul proses setelah 

modul proses selesai melakukan penguncian terhadap piringan cetakan 

yang terpilih. 

d. Modul restart 

 Modul restart akan diaktifkan ketika program utama menerima 

masukkan dari komputer sehingga menyebabkan flag frestart bernilai 

“1”. Modul ini digunakan untuk memundurkan bahan adonan menjauhi 

outlet (keluaran) cetakan dengan cara memundurkan atau memutar arah 

putaran dari motor penggiling. Tujuannya adalah agar bagian adonan 

tidak tumpah ketika proses pemilihan piring cetakan kembali dilakukan. 

 

 Pada pembuatan sistem di PLC, penulis membuat progam PLC terdiri 

atas beberapa bagian yang meliputi program utama, modul proses, modul 

pemanas dan modul restart. 
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A. Program utama (P0) 

 Program utama adalah program yang pertama kali dieksekusi ketika 

program di PLC diload. Flowchart dari program utama dapat dilihat pada Gambar 

3.13. 

 
Gambar 3.13 Flowchart Program utama 

 Keterangan : 

   : Penekanan tombol dari komputer. 
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Ketika PLC dijalankan pertama kali, program utama akan melakukan 

inisialisasi terhadap semua output, flag dan timer serta mengisi nilai interval (TP) 

dari masing-masing timer. Setelah itu program utama akan menunggu penekanan 

tombol ”mulai” dari komputer untuk melakukan proses setting awal alat. 

Penekanan tersebut menyebabkan fok1 bernilai ”1” dan melakukan proses setting 

awal alat. Ketika flag fok1 aktif motor pemotong akan berputar dan timer 25 akan 

aktif (hidup selama 1 menit). Pada tahap ini flag fok1 akan dimatikan (”0”) dan 

flag fproblem5 juga di matikan (”0”). Selama timer25 aktif dilakukan pengecekan 

pada sensor pisau. Jika sensor pisau mendeteksi pisau pemotong selam timer25 

aktif maka motor pemotong akan berhenti dan silinder akan bergerak maju 

(membuka kunci), tetapi jika sensor pisau tidak mendeteksi pisau pemotong 

dalam jangka waktu timer25 maka motor pemotong akan berhenti dan flag 

fproblem5 akan diaktifkan kemudian proses kembali ke pengecekan flag fok1. 

Setelah selesai setting awal alat, PLC kemudian akan menunggu penekanan 

tombol salah satu pemilihan cetakan. Jika tombol tersebut ditekan maka akan 

menghidupkan flag fmodul1 dan salah satu dari flag untuk mendeteksi sensor 

piringan mana yang di pakai (fsensor1, fsensor2, fsensor3). Aktifnya flag fmodul1 

mengakibatkan modul proses menjadi aktif. Selama modul proses aktif, Program 

utama kemudian akan menunggu penekanan dari tombol ”stop proses” pada 

komputer. Jika tombol ini ditekan maka akan mengaktifkan flag ftutup yang 

menyebabkan modul proses dan modul pemanas berhenti. Flag tersebut juga 

mengakibatkan berhentinya motor pemotong, motor giling (output motgilmaj), 

dan motor piringan. Flag tersebut juga kemudian akan menghidupkan timer25 

selama 1 menit. Timer ini digunakan untuk memberi waktu kepada pelet yang ada 
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pada proses pemanasan atau pengeringan dapat selesai sampai akhir. Jika timer 

jangka waktu dari tersebut habis, maka motor konveyor akan dimatikan begitu 

pula halnya dengan pemanas. Program kemudian akan menjalankan flag frestart 

jika ada penekanan tombol ”restart” dari komputer. Penekanan flag restart akan 

menyebabkan aktifnya modul restart sedangkan pada program utama proses akan 

menuju ke tahap selanutnya yakni menunggu aktifnya flag fok3 dari modul 

restart. Jika modul restart tersebut kemudian mengirimkan fok3 maka program 

utama akan kembali ke STEP inisialisasi. 

 

B. Modul proses (B0) 

 Modul ini akan dipanggil oleh program utama jika flag fmodul1 bernilai 

“1”. Jika terjadi maka terdapat perubahan pada beberapa flag, dimana nilai status 

dari flag tersebut akan diubah dari komputer. Flag tersebut adalah flag untuk 

sensor yang akan dipakai melakukan pemilihan piringan cetakan (fsensor1, 

fsensor2, fsensor3). Proses pemanggilan untuk modul pemanas juga dijalankan 

pada modul ini. Flowchart dari modul proses dapat dilihat pada Gambar 3.14.a 

sampai dengan 3.14.d. 
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Gambar 3.14.a Flowchart modul proses 
 

 Keterangan : 

   : Penekanan tombol dari komputer. 
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Gambar 3.14.b Flowchart modul proses  

 Keterangan : 

    : Penekanan tombol dari komputer. 
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Gambar 3.14.c Flowchart modul proses 

 Keterangan : 

   : Penekanan tombol dari komputer. 
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Gambar 3.14.d Flowchart Modul proses (akhir) 

 Keterangan : 

   : Penekanan tombol dari komputer. 
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Ketika modul proses aktif, modul ini akan mengaktifkan motor piring 

cetakan kemudian melakukan pengecekan terhadap flag dari sensor yang 

terpilih (fsensor1, fsensor2, fsensor3). Jika telah diketahui flag sensor 

mana yang aktif maka timer25 akan diaktifkan. Selama timer ini aktif 

sensor piringan yang terpilih akan mendeteksi receiver (warna putih) 

dari piring cetakan. Jika terdeteksi selama timer25 aktif maka akan 

melakukan proses selanjutnya, tetapi jika tidak terdeteksi selama timer25 

aktif maka status flag fproblem1 akan di aktifkan atau bernilai ”1” (ke 

komputer). Proses selanjutnya jika piringan cetakan terdeteksi adalah 

proses penguncian silinder, tetapi sebelum proses penguncian dilakukan 

maka dilakukan terlebih dahulu proses pendeteksian terhadap silinder, 

apakah silinder tesebut telah maju atau belum dengan melakukan 

pengecekan terhadap sensor maksimum yang ada pada silinder tersebut. 

Jika terdeteksi bahwa silinder telah maju maka dilakukan proses 

penguncian cetakan. Proses penguncian dilakukan dengan me-reset 

silinder sehingga silinder bergerak mundur, tetapi jika sensor maksimum 

silinder (senmaxsil) tidak mendeteksi silinder dalam keadaan maju maka 

flag fproblem2 di-set (aktifkan). Jika flag ini aktif poses berikutnya 

adalah menunggu penekanan tombol ”check” dari komputer. Jika flag ini 

aktif maka flag tersebut kemudian di-reset kembali begitu pula dengan 

flag fproblem2 dan proses kembali ke pengecekan sensor maksimum 

silinder (senmaxsil). Jika proses ini telah selesai maka dilakukan tahap 

selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada sensor minimum 

dari silinder (senminsil), pengecekan dilakukan untuk mengetahui 
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apakah silinder tersebut telah mundur atau belum. Jika sensor minimum 

silinder tidak mendeteksi silinder (menandakan bahwa silinder belum 

mundur) dalam janka waktu timer25 aktif, maka flag fproblem3 akan di-

set (penanda ke komputer) dan dilakukan proses pengecekan dengan 

menunggu penekanan tombol ”check” dari komputer sama halnya 

dengan fproblem2 sebelumnya. Jika telah mundur (ditandai dengan 

aktifnya sensor minimum silinder) maka flag fsendPC akan di aktifkan 

(ke komputer) dan modul proses akan mengaktifkan modul pemanas. 

Proses akan berlanjut ke STEP berikutnya yaitu penungguan flag fok2 

dari modul pemanas. Flag ini digunakan sebagai penanda bahwa modul 

pemanas telah selesai melakukan proses pengecekan konveyor dan 

proses pemanasan suhu. Jika flag ini aktif, maka proses berikutnya 

adalah menunggu penekana tombol ”proses” dari komputer. Penekanan 

tombol ini akan mengaktifkan flag ffromPC sehingga modul proses akan 

berlanjut ke proses selanjutnya yaitu mengaktifkan motor penggiling. 

Pengecekan flag fwaktu1 digunakan untuk menentukan apakah waktu 

jeda untuk motor pemotong telah di-set dari komputer atau belum. Jika 

sudah maka modul proses akan mengaktifkan motor pemotong dan 

proses pemotongan dapat berlangsung.   

 

C. Modul Pemanas (B3) 

Modul ini digunakan untuk mengaktifkan motor konveyor dan juga 

untuk menyetel suhu pada proses pengeringan. Modul ini akan dipanggil 

didalam modul proses. Ketika aktif, modul akan menunggu penekanan 
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tombol dari komputer (“proses”). Jika flag fformpc bernilai ”1” maka 

motor konveyor akan berputar. Selanjutnya dilakukan pengecekan 

terhadap motor konveyor oleh sensor (senkonv) selama jangka waktu 

tertentu (timer25). Jika ditemukan masalah maka dikirimkan flag 

fproblem4 ke komputer, tetapi jika tidak ada masalah maka pemanas 

akan dihidupkan selama timer2 aktif dimana nilai dari timer2 ini berasal 

dari timer inputan pada komputer. Jika suhu yang diinginkan tercapai 

maka flag fok2 diaktifkan. Flag ini berfungsi untuk memberitahukan 

pada modul pemanggil (modul proses) bahwa proses pemanasan telah 

selesai dilakukan. Flowchart pada modul ini seperti terlihat pada 

Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Flowchart Modul Pemanas 

 Keterangan : 

   : Penekanan tombol dari komputer. 
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D. Modul Restart (B4) 

Modul restart dipanggil (aktif) oleh program utama ketika frestart benilai 

“1”. Modul restart ini digunakan untuk proses mendorong bahan kearah 

putaran berlawanan dari motor penggiling (motor giling berputar arah). 

Hal ini diperlukan untuk agar bahan tidak tumpah keluar ketika proses 

kembali keawal. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu 

(timer3). Jika jangka waktu tersebut habis (timer3 =0) maka flag fok3 

akan di-set. Flag ini digunakan sebagai penanda untuk program utama 

bahwa proses restart telah selesai dilakukan. Flowchart modul restart 

dapat dilihat pada Gambar 3.16. 

 

 

Gambar 3.16 Flowchart modul restart 

 

 Keterangan : 

   : Penekanan tombol dari komputer. 
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3.4. Pembuatan Program Komputer 

 Pembuatan yang dimaksudkan disini adalah pembuatan program pada 

komputer sebagai interface user. Program pada komputer dibuat dengan 

menggunakan bantuan bahasa pemprograman visual basic versi 6.0. Program 

interface yang dibuat disini berupa proses awal dari kerja sistem dan juga menjadi 

inputan sekaligus pengontrolan terhadap sistem. Proses awal dari kerja sistem 

maksudnya adalah program yang tesimpan dalam PLC tidak dapat berjalan jika 

program ini belum dijalankan terlebih dahulu. Proses  tampilan awal yang akan 

muncul ketika pertama kali dijalankan adalah seperti yang terlihat pada Gambar 

3.17. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Gambar 3.17 Tampilan awal  

Keterangan Gambar 3.17 : 

1. PLC status. 

2. Pengaturan awal alat. 

3. Setting waktu. 

4. Pemilihan ukuran. 

5. Tombol restart. 

6. List. 
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A.  PLC Status 

 Ketika program ini dijalankan pertama kali, program akan langsung 

melakukan pengecekan status PLC (Gambar 3.17). Pengecekan dilakukan untuk  

melihat status PLC apakah dalam keadaan mati atau menyala. Pengecekan 

dilakukan dengan membuka port  komunikasi (mscomm1) dan diikuti dengan 

pengiriman karakter (chr$ (20)) ke PLC. Komputer kemudian akan menunggu 

balasan dari PLC dengan membaca nilai atau isi dari inbuffercount pada port 

komunikasi. Proses penungguan ini diletakkan pada timer1. 

Private Sub Form_Load() 
  MSComm1.PortOpen = True 
  MSComm1.Output = Chr$(20) 
  Timer1.Enabled = True 

End Sub 
 

Bila PLC mengirimkan balasan (ditandai dengan adanya nilai dari 

inbuffercount selama jangka waktu tertentu) maka PLC status akan bertuliskan 

“ON”. Tetapi jika PLC tidak mengirimkan balasan (ditandai dengan tidak adanya 

nilai dari inbuffercount selama jangka waktu tertentu) maka PLC status akan 

bertuliskan “OFF”.  

'Baca balasan dari PLC (Ada atau tidak) 
Private Sub Timer1_Timer() 
If MSComm1.InBufferCount > 0 Then 
    data1 = MSComm1.Input 
    a = 0 
    Text1.Text = "ON" 
    Liststatus.AddItem "* PLC dalam keadaan menyala" 
    tomboloff 
    Cmdcek.Enabled = False 
    Timer1.Enabled = False 
    cmdinit.Enabled = True 
      
Else 
    Text1.Text = "OFF" 
    Liststatus.AddItem "* PLC dalam keadaan mati" 
    tomboloff 
    Timer1.Enabled = False 
    cmdinit.Enabled = False 
End If 
End Sub 
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 Ketika status PLC dalam keadaan “OFF”, tombol ”check” akan aktif 

(enable). Tombol ini digunakan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap 

status dari PLC.  

 // Listing program untuk tombol check : 
 Private Sub cmdcek_Click() 
     MSComm1.Output = Chr$(20) 
     Timer1.Enabled = True 
      Liststatus.AddItem "* Cek" 
 End Sub 

 

Pada bagian kanan dari Gambar 3.17 terdapat sebuah list. List ini 

berfungsi sebagai gambaran atas apa saja yang telah dilakukan oleh program 

tersebut. Selain itu list ini digunakan sebagai pengingat kepada user jika user lupa 

dengan status yang sedang dikerjakan PLC. 

 

B. Pengaturan awal alat 

 Ketika status PLC “ON”, tombol “mulai” akan aktif (enable). Jika 

tombol ini ditekan maka komputer akan melakukan pengubahan (modificaton) 

terhadap flag fok1 pada program yang tersimpan pada PLC.  

'Jika tombol mulai ditekan (pengaturan awal alat) 
Private Sub cmdinit_Click() 
    Liststatus.AddItem "* Proses Setting Awal" 
    MSComm1.Output = "Mm0.3=1" + Chr$(13)     'ubah flag fok1 
    a = 1 
    c = 0                              
    cmdinit.Enabled = False 
    tbersih.Enabled = True 
End Sub 

 
 

 Proses ini akan menyebabkan PLC akan melakukan proses selanjutnya 

yakni pengaturan letak pisau pemotong dan juga menge-set silinder (maju). 

Selama proses pengaturan letak pisau pemotong PLC akan menyalakan timer 

(timer25), jika selama timer aktif sensor tidak mendeteksi adanya pisau pemotong 

maka PLC akan menghidupkan flag fproblem5 dimana flag ini akan dicek oleh 

visual basic dengan membaca nilai status dari flag ini (dm5.5). jika nilai status 
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flag ini “1” maka peringatan akan ditampilkan dan user melakukan pengecekan 

kembali dengan menekan tombol “mulai”. Proses akan selesai jika  computer 

mendeteksi nilai status sensor pisau adalah “1”. Berikut listing programnya : 

'pembersihan nilai buffercount 
Private Sub Tbersih_Timer() 
If c = 1 Then 
    If MSComm1.InBufferCount > 0 And a = 0 Then  
        dbersih = MSComm1.Input 
        c = 0 
        Timer3.Enabled = True 
        tbersih.Enabled = False 
    End If 
    If MSComm1.InBufferCount > 0 And a = 1 Then 
        dbbersih = MSComm1.Input 
        MSComm1.Output = "de0.6" + Chr$(13)   'pengecekan sensor pisau 
        c = 0 
        Timer2.Enabled = True 
        tbersih.Enabled = False 
    End If 
Else 
    c = c + 1 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Timer2_Timer() 
If c = 1 Then 
    If MSComm1.InBufferCount > 0 And a = 1 Then      
        data2 = MSComm1.Input      
        dataFPLC = Mid(data2, 7, (1)) 
        If dataFPLC = "1" Then 
            Command1.Enabled = True 
            Command2.Enabled = True 
            Command3.Enabled = True 
            Command4.Enabled = True 
            Command5.Enabled = True 
            Command6.Enabled = True 
            Liststatus.AddItem "* Setting Awal Selesai" 
            a = 0 
            c = 0 
            cmdinit.Enabled = False 
            Timer2.Enabled = False 
        Else 
            MSComm1.Output = "dm5.5" + Chr$(13)      
            c = 0 
            a = 2 
        End If 
         
    ElseIf MSComm1.InBufferCount > 0 And a = 2 Then 
        data2 = MSComm1.Input 
        dataFPLC = Mid(data2, 7, (1)) 
        If dataFPLC = "1" Then 
            Liststatus.AddItem "* error problem5" 
            MsgBox "Sensor pisau / motor pisau tidak mendeteksi motor pisau 
/                sensor" 
            cmdinit.Enabled = True 
            Timer2.Enabled = False 
        Else 
            MSComm1.Output = "de0.6" + Chr$(13) ‘Pengecekan sen pisau lagi 
            c = 0 
            a = 1 
        End If 
    End If 
Else 
    c = c + 1 
End If 
End Sub 
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C. Setting waktu 

 Ketika status PLC “ON”, Tombol pilihan akan aktif (enable) sehingga 

user dapat melakukan pemilihan cetakan yang diinginkan. Tetapi user tidak dapat 

langsung memilih sebelum memasukkan nilai timer untuk panjang pelet yang 

akan dibuat (waktu jeda) dan suhu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan 

pelet. Karena pada tugas akhir ini berupa perancangan sistem maka penulis belum 

bisa membuktikan secara nyata berapa waktu jeda yang dibutuhkan pada motor 

pisau pemotong sehingga dapat menghasilkan panjang pelet yang sesuai  dengan 

diameternya masing-masing. Dengan alasan tersebut penulis kemudian mencoba 

untuk mengatasai masalah ini memberikan sebuah masukkan dari komputer, 

dimana masukkan tersebut nantinya akan mengubah nilai timer yang mengatur 

waktu jeda dari pisau pemotong. Begitu pula dengan suhu, karena tidak adanya 

modul pengubahan nilai analog menjadi digital pada laboratorium PLC 

STIKOMP. Penulis merasa perlu untuk menyertakan proses ini sehingga kelak 

diharapkan pada pembuatannya pembuat dapat langsung menyetel waktu dan 

suhu secara cepat. Tampilan pemasukkan setting waktu dan suhu dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Setting waktu dan suhu 

 Inputan untuk waktu (timer) jeda motor pemotong  adalah detik. Batas 

waktu maksimal yang di-set oleh penulis adalah 60 detik. Hal ini dirasa cukup 



 60

oleh penulis karena panjang pelet yang dibuat tidak terlalu panjang. Nilai 

masukkan ini kemudian akan dikalikan 100. Nilai tesebut kemudian dikirim ke 

PLC untuk mengisi nilai timer select (TP), timer motor pemotong (Timer1). 

Setelah pengubahan nilai tersebut kemudian dilakukan pengubahan nilai status 

dari suatu flag (fwaktu1). Pengubahan flag ini dilakukan untuk memberi tanda 

bahwa timer ini telah diubah. Pada inputan suhu, penulis memisalkan setiap 

kenaikkan 1 derajat celcius dibutuhkan waktu sekitar 1 detik. Batas maksimum 

suhu adalah 100 derajat (100 detik). Sama halnya dengan waktu jeda nilai yang 

dimasukkan kemudian dikalikan dengan 100. Nilai tersebut kemudian dikirim ke 

PLC untuk mengubah nilai timer select (TP), timer2. Sintak untuk mengubah nilai 

timer select adalah sebagai berikut :  

  MTV (x) = value  ‘dimana x adalah timer yang diubah 

 

 Setelah proses perubahan nilai terhadap timer select untuk timer2 maka 

sama seperti waktu jeda, dilakukan pengubahan terhadap flag yang ditunjuk. Flag 

yang ditunjuk untuk penanda disini adalah flag fwaktu2. 

 

D.   Pemilihan ukuran 

 Setelah proses setting selesai dilakukan, pemilihan ukuran diameter dan 

panjang pelet dapat dilakukan. Ketika user memilih salah satu ukuran yang 

tersedia, maka user mengaktifkan 2 buah flag. Satu flag digunakan untuk 

mengaktifkan modul proses sedangkan flag sisanya lagi digunakan menentukan 

sensor mana yang akan dilakukan pengecekan oleh PLC guna menentukan 

cetakan diameter yang dipilih. Sebagai contoh jika dipilih diameter 0,5 mm 

dengan panjang 3-7 mm maka akan mengaktifkan F0.0 ((fmodul1) modul proses) 



 61

dan F0.8 ((fsensor1) untuk sensor1). Berikut contoh penggalan program 

pengiriman flag tersebut : 

'Pengaktifan flag modul dan flag sensor motor piringan 
Private Sub Timer3_Timer() 
If b = 0 Then 
      MSComm1.Output = "Mm0.8=1" + Chr$(13)      'flag fsensor1 

        b = b + 6          
        tbersih.Enabled = True 
        Timer3.Enabled = False     

ElseIf b = 1 Then 
MSComm1.Output = "Mm0.9=1" + Chr$(13)     'flag fsensor2 
        b = b + 5     
        tbersih.Enabled = True 
        Timer3.Enabled = False 

ElseIf b = 6 Then 
MSComm1.Output = "Mm0.0=1" + Chr$(13)     'flag fmodul1 
        Timer3.Enabled = False 
        Form5.Show 
End If 
End Sub 

 

E.    Load form5 (Visual) animasi pemilihan piringan 

 Ketika proses pemilihan selesai dilakukan, maka form1 (kontrol) akan 

memunculkan form5 (visual) dimana ketika form5 diload animasi pemilihan  

piringan (outlet) akan dijalankan. Animasi pemilihan piringan (Gambar 3.19), 

dipanggil pada file test 2.swf dan dijalankan pada frame ke 0. Proses animasi ini 

merupakan visualisasi dari apa yang sedang di lakukan oleh PLC. Berikut list 

program ketika form5 dipanggil oleh form1. 

Private Sub Form_Load() 
     Cmdproses.Enabled = False   
     ShockwaveFlash1.GotoFrame 0 'animasi perputaran piringan motor 
     ShockwaveFlash1.Play 
     bukti = 1 ‘nilai untuk pemeriksaan masalah 
     b = 0 
     Ttunggu0.Enabled = True 
End Sub 
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Gambar 3.19 Animasi Pemilihan Piringan 

 

F. Pengecekan masalah 1 (flag fprobem1) 

 Selama proses pemilihan piringan cetakan (outlet), visual basic akan 

melakukan proses pengecekan terhadap flag fproblem1. Flag fproblem1 adalah 

flag yang di-set oleh PLC ketika sensor piringan pada motor piringan tidak dapat 

mendeteksi piringan cetakan (outlet) yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu 

(timer 25). Pengecekan masalah seperti ini diperlukan karena adakalanya motor 

piringan tidak berputar karena kondisi rusak atau terminal output yang dimaksud 

tidak terhubung dengan peralatan luar (rangkaian motor piringan). Sehingga user 

dapat dengan cepat mengetahui letak permasalahan yang muncul dan dapat 

mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat. Proses pengecekan dilakukan 

dengan mengirimkan output untuk melakukan pen-display-an kondisi terhadap 

flag fproblem1 tersebut. Kondisi yang di periksa adalah kondisi dengan bukti = 2. 

 Jika fproblem1 bernilai “1” atau aktif, maka visual basic akan 

mengeluarkan semacam peringatan (warning) (Gambar 3.20) bahwa telah terjadi 

masalah. Peringatan yang muncul adalah semacam animasi sederhana dari 
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program flash. Program yang dipanggil berasal dari file warning.swf dengan 

melakukan pembacaaan pada frame tertentu. 

Listing program : 

Private Sub Ttunggu2_Timer() 
Text14.Text = bukti 
If berhenti = 0 Then 
 If bukti = 1 Then 
 : 
 
 ElseIf bukti = 2 Then 
     dataFPLC = Mid(data3, 7, (1)) 
        If dataFPLC = "1" Then 
            ShockwaveFlash2.Visible = True 
            ShockwaveFlash2.GotoFrame 1 
            ShockwaveFlash2.Play 
            ShockwaveFlash1.StopPlay 
            Form1.Liststatus.AddItem "* Error Problem 1" 
            cmdcheck.Visible = True 
            cmdcheck.Enabled = True 
            Ttunggu2.Enabled = False 
        Else 
            Timer2.Enabled = True 
            Ttunggu2.Enabled = False 
        End If 
End if  
End Sub 
 

 

    
Gambar 3.20 Animasi Warning 1 

 

G. Pengecekan masalah 2 (flag fproblem2) 

 Pengecekan masalah disini adalah untuk mengecek kondisi sensor 

maksimum pada silinder. Flag fproblem2 di-set oleh PLC dan menjadi penanda 

ke komputer jika tejadi kemungkinan seperti terminal input pada modul input 
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tidak terhubung dengan sensor maksimum pada silinder atau sensor tersebut 

mengalami kerusakan atau juga vakum udara pada silinder tidak bekerja. Proses 

pengecekan flag ini sama dengan proses pengecekan untuk flag fproblem1 hanya 

saja kondisi yang dipilih adalah kondisi dengan :  

 Bukti = 3 

 Proses penggantian pengecekan flag, dilakukan pada timer2. Timer ini 

diaktifkan setiap kali setelah pengecekan flag fproblem selesai dilakukan. Gambar 

animasi yang muncul sperti pada Gambar 3.21. 

 
Gambar 3.21 Animasi Warning 2 

 

Listing program untuk pemanggilan animasi diatas adalah : 

ShockwaveFlash2.Visible = True ‘Animasi terlihat 
ShockwaveFlash2.GotoFrame 11        ‘Menuju frame 11 pada flash ‘file 
ShockwaveFlash2.Play  ‘jalankan animasi 

 
 

Listing program perubahan pengecekan flag problem : 
 
Private Sub Timer2_Timer() 
If berhenti = 0 Then 
    If a = 1 Then 
        textbersih 
        bukti = bukti + 1 
        Ttunggu3.Enabled = True 
        Timer2.Enabled = False 
    Else 
        a = a + 1 
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    End If 
ElseIf berhenti = 1 Then 
    Timer2.Enabled = False 
End If 
End Sub 

 

H. Pengecekan masalah 3 (flag fproblem3) 

 Pengecekan flag ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sensor minimum 

pada silinder ketika bergerak mundur (melakukan penguncian terhadap piringan 

yang terpilih). Sama dengan flag fproblem2, flag ini akan aktif jika sensor 

minimum tidak terhubung dengan perangkat input pada modul inputan. Proses 

pengecekannya sama dengan proses pengecekan pada flag diatas. Kondisi yang 

dipilih adalah kondisi dengan bukti = 4. Animasi yang muncul seperti pada 

Gambar 3.22. 

 
Gambar 3.22 Animasi Warning 3 

 

Listing program pemanggilan animasi diatas adalah : 

ShockwaveFlash2.Visible = True ‘Animasi terlihat  
ShockwaveFlash2.GotoFrame 21 ‘Menuju frame 21 pada flash file 
ShockwaveFlash2.Play   ‘jalankan animasi 
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I. Pengecekan tanpa masalah  

Pengecekan flag ini (FSendPC) dilakukan jika tidak ada masalah lagi 

pada pemilihan cetakan (outlet) dan pada silinder pengunci. Jika FSendPC 

bernilai “1” maka menandakan bahwa proses selanjutnya siap dilakukan. Pada 

program, proses ini ditandai dengan aktifnya tombol ”proses”. Pengecekan flag ini 

dilakukan dengan melihat kondisi dari bukti, yakni bukti = 1. Proses pengecekan 

memiliki prinsip kerja yang sama dengan pengecekan flag sebelumnya. Berikut 

adalah listing program untuk pengecekan fSend PC apakah bernilai “1” atau “0” : 

Private Sub Ttunggu2_Timer() 
If bukti = 1 Then 
        'pengecekan nilai flag fsendPC 
        dataFPLC = Mid(data3, 7, (1)) 
        If dataFPLC = "1" Then 
            ShockwaveFlash1.GotoFrame 41 
            ShockwaveFlash1.Play 
            Form1.Liststatus.AddItem "* Piringan Dikunci..." 
            Cmdproses.Enabled = True 
            c = 1 
            Ttunggu2.Enabled = False 
        Else 
            Timer2.Enabled = True 
            Ttunggu2.Enabled = False 
        End If 
End if 
End Sub 
 
 

Jika flag FsendPC yang diterima oleh komputer bernilai status ”1” maka 

selain aktifnya tombol ”proses” juga dapat ditandai dengan berjalannya animasi. 

Bentuk animasi yang berjalan dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Animasi jika kondisi ok 

 

J. Menghidupkan modul pemanas 

Ketika flag FSendPC bernilai “1” maka modul pemanas akan diaktifkan. 

Walaupun demikian modul ini tidak akan aktif jika tombol ”proses” pada program 

tidak ditekan. Ketika tombol ditekan maka flag ffromPC pada PLC akan aktif dan 

modul pemanas akan berkerja.  

 Private Sub Cmdproses_Click() 
If c = 1 Then 
    bukti = 5 
    textbersih 
    Form1.Liststatus.AddItem "* Motor konveyor aktif..." 
    Cmdproses.Enabled = False 
    Form1.MSComm1.Output = "Mm0.6=1" + Chr(13) 
    'ada motor konveyor aktif 
    ShockwaveFlash1.GotoFrame 100 
    ShockwaveFlash1.Play 
    Tbersih.Enabled = True 
     
End If 
End Sub 
 
 

Ketika tombol ”proses” ditekan maka visual basic juga akan mejalankan 

animasi motor konveyor berputar dan animasi sensor konveyor mendeteksi 

konveyor berputar seperti yang terlihat pada Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Animasi konveyor dan sensor konveyor 

 

Ketika aktif flag ffromPC harus di RESET kembali (program pada PLC), 

hal ini diperlukan karena flag ini kemungkinan akan dipergunakan kembali pada 

lain modul. Pertama motor konveyor akan berputar dalam jangka waktu tertentu. 

Sensor warna pada roda konveyor kemudian akan mendeteksi adanya warna 

terang pada roda tersebut yang menandakan motor konveyor tersebut berputar. 

Jika motor tidak berputar maka flag fproblem4 akan diaktifkan. Setelah proses 

pengecekan konveyor maka pemanas diaktifkan. Pemanas aktif selama nilai 

timer2 (sesuai dengan masukkan suhu pada komputer), jika sudah sampai 

batasnya pemanas akan di non aktifkan selama jangka waktu tertentu. Berikut 

animasi yang muncul jika proses pemanasan atau alat pemanas berkerja (aktif ) 

(Gambar 3.25). 
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Gambar 3.25 Animasi suhu 

 

Ketika sudah sampai pada batasnya maka flag fok2 akan di SET untuk 

menandakan pada modul pemanggil (modul proses) untuk melakukan proses 

selanjutnya. Pada komputer, berakhirnya proses ini dtandai dengan aktifnya 

tombol ”proses”. 

 

K. Proses  

Ketika fok2 diaktifkan maka proses akan kembali ke modul pemanggil 

dari modul pemanas tersebut. Proses selanjutnya adalah menunggu penekanan 

tombol ”proses” dari komputer. Tombol ”proses” kemudian ditekan kembali pada 

PC yang menyebabkan flag ffromPC kembali menjadi aktif.  

 Private Sub Cmdproses_Click()     
ElseIf c = 2 Then 
    Form1.Liststatus.AddItem "* proses..." 
    Cmdproses.Enabled = False 
    Form1.MSComm1.Output = "Mm0.6=1" + Chr(13) 
    'ada motor pemotong berputar 
    ShockwaveFlash1.GotoFrame 50 
    ShockwaveFlash1.Play 
    Tbersih.Enabled = True 
End If 
End Sub 
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Hasil eksekusi ini kemudian akan menggerakkan motor penggiling ke 

depan (menuju outlet) dan flag ffrompc di RESET kembali. Pada tahap ini PLC 

sudah melakukan pemotongan terhadap bahan sesuai dengan panjang pelet yang 

diharapkan. Animasi yang dijalankan pada tahap ini seperti dapat terlihat pada 

Gambar 3.26. 

 
Gambar 3.26 Animasi Proses 

 

3.5. Komunikasi PLC Dengan Komputer 

Agar komputer dapat mengirim data ke PLC, komputer perlu memantau 

perubahan yang terjadi pada PLC. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

proses sekusensial pada PLC memberikan hasil proses yang berbeda terhadap 

kerja komputer. Untuk itu ada flag pada PLC yang dipantau oleh komputer 

sebagai tanda perubahan yang terjadi pada PLC. Flag-flag tersebut adalah : 

1. Flag fok1 

Pada program PLC, terdapat sebuah flag bernama fok1. Flag fok1 

terdapat pada program utama, flag ini merupakan operand yang di-set 
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dari komputer yakni ketika tombol mulai setting-an awal ditekan. Fungsi 

dari flag ini adalah untuk melakukan pengaturan awal dari peralatan 

output terhadap sistem yang dibuat. Ketika flag ini aktif motor pemotong 

akan berputar dan berhenti ketika sensor pemotong mendeteksi pisau 

(pemotong). Setelah itu solenoid akan di-set sehingga  silinder akan 

bergerak kedepan (membuka pengunci). 

2. Flag fmodul1 

 Pada program PLC terdapat flag bernama fmodul1. Flag ini digunakan 

untuk mengaktifkan modul proses. Seperti halnya flag fok1, flag ini akan 

menunggu pengesetan dari komputer dimana pengesetan tersebut akan 

terjadi jika salah satu tombol pilihan diaktifkan (dipilih).  

3. Flag fproblem1 

 Pada PLC terdapat flag fproblem1. Flag ini terdapat pada modul proses. 

Flag fproblem1 akan di-set oleh PLC jika ditemukan masalah dalam 

pemilihan piringan. Masalah tersebut dapat berupa sensor piringan 

(senpir) yang ditunjuk tidak mendeteksi piringan yang diinginkan dalam 

jangka waktu tertentu (timer25). Hal ini dapat terjadi apabila motor 

piringan tidak berputar karena rusak atau motor tersebut tidak terhubung 

dengan modul output PLC atau sensor piringan tidak aktif . Flag ini 

mantinya akan dideteksi oleh komputer untuk memunculkan masalah 

tersebut ke user sebagai pemberitahuan bahwa telah muncul suatu 

masalah. 
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4. Flag fproblem2 

 Sama halnya dengan flag fproblem1, flag fproblem2 akan di-set jika 

silinder tidak dalam keadaan maju (buka pengunci). Hal ini disebabkan 

karena vakum udara pada solenoid tidak menyala atau peralatan solenoid 

tidak terhubung dengan modul output dari PLC ataupun sensor 

maksimum dari silinder tidak menyala (rusak). 

5. Flag fproblem3 

 Sama halnya dengan flag fproblem2, flag fproblem3 akan di-set jika 

silinder tidak dalam keadaan mundur (mengunci).  

6. Flag fproblem4 

 Flag fproblem4 akan di-set oleh PLC jika sensor konveyor tidak 

mendeteksi warna terang pada motor konveyor ketika berputar dalam 

jangka waktu tertentu. 

7. Flag fproblem5 

 Flag ini terdapat pada program utama. Flag ini di-set oleh PLC jika 

ditemukan masalah dalam pengaturan awal dari peralatan output. Flag 

ini kemudian akan dideteksi oleh komputer kemudian akan ditampilkan 

pada user. 

8. Flag  fcek1 

 Flag ini terdapat pada modul proses dimana flag ini akan di-set oleh 

komputer jika tombol “cek” ditekan. Tombol “cek” ini akan muncul jika 

salah satu flag fproblem aktif. Pengesetan flag ini kemudian akan 

menyebabkan PLC melakukan pengecekan kembali terhadap problem 

yang dimaksud. 
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9. Flag fsendpc 

 Flag ini terdapat pada modul proses, flag ini akan di-set oleh PLC jika 

flag fproblem 1, fproblem2 dan fproblem3 tidak bernilai “1”.  

10. Flag ffrompc 

 Flag ini terdapat pada modul proses dan modul pemanas. Flag ini akan 

di-set oleh komputer jika melakukan penekanan terhadap tombol 

“proses”. 

11. Flag ftutup 

 Flag ini terdapat pada program utama.dimana flag ini akan aktif jika 

terjadi penekanan pada tombol “end proses”. Flag ini berfungsi untuk 

menghentikan proses yang sedang dilakukan PLC.  

12. Flag frestart 

 Flag ini terdapat pada program utama. Flag ini akan aktif jika terjadi 

penekanan pada tombol “restart” dimana jika aktif maka dilakukan 

proses pemunduran dari bahan adonan menjauhi outlet dalam jangka 

waktu tertentu. 

13. Flag fwaktu1 

 Flag ini akan di set oleh komputer jika telah dilakukan pengesetan 

terhadap nilai interval dari timer1 (TP1). 

14. Flag fwaktu2 

 Flag ini akan di set oleh komputer jika telah dilakukan pengesetan 

terhadap nilai interval dari timer2 (TP2). 
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15. Flag fsensor1 

 Flag ini akan di-set oleh komputer jika terjadi penekanan salah satu 

tombol pada kolom diameter 0.5 cm. Flag ini selanjutnya akan 

digunakan pada PLC untuk menetukan sensor piringan mana yang akan 

digunakan untuk pemilihan piringan (cetakan) yang terpasang pada 

motor piringan. 

16. Flag fsensor2 

 Sama halnya dengan flag fsensor1, Flag ini akan di-set oleh komputer 

jika terjadi penekanan salah satu tombol pada kolom diameter 1 cm.  

17. Flag fsensor3 

 Sama halnya dengan flag fsensor1, Flag ini akan di-set oleh komputer 

jika terjadi penekanan salah satu tombol pada kolom diameter 1,5 cm 

 

 Selain operand flag yang dipantau dan diubah nilai statusnya oleh 

komputer maupun oleh PLC, juga terdapat beberapa operand lainnya yang 

dilakukan pemantauan dan pengubahan nilai status. Operand tersebut adalah : 

1. Input Senpisau 

 Input senpisau adalah sensor pisau yang digunakan untuk mendeteksi 

dari pisau pada motor pemotong. Sensor ini akan dideteksi pada program 

utama oleh komputer. Jika dideteksi senpisau ter-set oleh komputer, itu 

berarti pisau pemotong telah sejajar dengan senpisau (sensor pisau). 

Dengan demikian pada komputer proses setting-an awal peralatan output 

telah selesai. 

 


