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ABSTRAKSI 

 

Seiring berkembangnya zaman, proses pengolahan gula juga mengalami perkembangan. 

Proses pengolahan gula sekarang ini sudah menggunakan mesin-mesin modern. Dengan 

menggunakan mesin-mesin ini gula yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Gula yang 

dihasilkan merupakan gula SHS (Superieure Hoofd Suiker) yang berwarna putih.  

Salah satu mesin modern yang digunakan dalam proses pengolahan gula adalah 

penggunaan mesin HGF yang digunakan untuk memisahkan gula dengan larutannya sehingga 

didapatkan kristal gula putih.  

Mesin HGF adalah mesin dengan putaran berkecepatan tinggi yang memanfaatkan gaya 

sentrifugal. Dalam menjalankan tugasnya mesin HGF dilengkapi dengan sistem automasi. 

Bagian-bagian dari sistem automasi yang ada diantaranya menggunakan inverter (powerdrive) 

untuk mensuplai daya listrik ke motor, sensor inductive proximity, PLC untuk mengontrol sistem 

kerja mesin HGF secara keseluruhan, HMI untuk menginputkan fungsi perintah, dan lain 

sebagainya. 

Kata Kunci :Gula SHS, Mesin HGF, Sistem Automasi 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang melahirkan lulusan-lulusan muda yang berpola pikir 

akademik bertindak profesional dan berakhlak.Selain itu juga berupaya 

melaksanakan program-program pendidikan yang bertujuan menghasilkan 

lulusan-lulusan yang tidak saja memahami ilmu pengetahuan dan teknologi,akan 

tetapi juga mampu mempratekkan serta mengembangkannya baik di dunia 

pendidikan maupun di dunia industri.Dengan mengikuti Kerja Praktek ini 

diharapkan mahasiswa bisa mendapat nilai tambahan terhadap materi kuliah yang 

telah diberikan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan 

mahasiswa tentang dunia kerja sekaligus mendapatkan pengalaman kerja secara 

nyata di perusahaan/industri dan bekerja sama dengan orang lain dengan disiplin 

ilmu yang berbeda-beda.Sekaligus mencoba menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh dalam kuliah. 

Indonesia merupakan negara berkembang dalam bidang industri.Hal ini 

menyebabkan banyak pabrik-pabrik bermunculan guna memenuhi kebutuhan 

akan satu produk.Perindustrian di Indonesia sebagian besar menggunakan mesin 

yang progammable dalam proses produksinya,walaupun masih melibatkan tenaga 

manusia untuk menunjang kerja mesin tersebut.Segala peralatan mesin dalam 

industri membutuhkan perawatan dan regenerasi untuk tetap menjamin kualitas 
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produk yang dihasilkan.Suatu modul yang dapat diberi program logic dengan 

tujuan untuk mengontrol suatu alat disebut PLC (progammable Logic Controller). 

PT.Widya Cipta Teknik merupakan perusahaan mechanical-electrucal 

engineering,pengerjaan elektronika beserta program sehingga mesin atau alat 

elektronik dapat bekerja dengan baik.Kantor PT.Widya Cipta Teknik terletak di 

kota Surabaya. 

PT.Widya Cipta Tehnik sering menangani proyek pada pabrik 

gula,terutama proyek pada mesin-mesin yang menggunakan PLC untuk 

pengendaliannya serta sering menangani proyek pada bidang elektronik dan 

mekanik serta program.Pada bidang elektronik dan mekanik atau beserta program 

kali ini PT.Widya Cipta Tehnik menangani proyek tentang PLC (programmable 

Logic Controller) Merk Siemens untuk kontrol mesin HGF pada pabrik Gula Jati 

Tujuh. 

Pada proses mesin pabrik,mesin yang memakai PLC paling banyak 

digunakan pada proses perbaikan yang tidak memungkinkan dilakukan oleh 

manusia.Mesin ini dinamakan  mesin HGF,mesin HGF adalah mesin dengan 

putaran berkecepatan tinggi yang memanfaatkan gaya sentrifugal. Dalam 

menjalankan tugasnya mesin HGF dilengkapi dengan sistem automasi.  

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di suatu perusahaan maupun 

industri, maka mahasiswa sebagai seorang yang mejalankan syarat 

pendidikan tinggi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dalam melaksanakan kegiatan praktek ini. 
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Beberapa tujuan Kerja Praktek yang dimaksud adalah sebgai berikut : 

1. Dapat memberikan pengalaman terhadap mahasiswa tentang dunia kerja 

yang sebenernya khususnya di bidang PLC (Programmable Logic 

Controller) 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

penerapan berbagai pengetahuan baik teori maupun praktek yang 

diperoleh atas perkuliahan dan diterapkan pada lapangan pekerjaan yang 

sesungguhnya di tempat praktek terutama dalam bidang PLC 

(Programmable Logic Controller) 

3. Memberikan pengetahuan tambahan tentang hal-hal yang belum didapat di 

bangku perkuliahan mengenai PLC. 

4. Mahasiswa dapat melihat dan merasakan secara langsung teori yang telah 

didapat di bangku perkuliahan pada saat melaksanakan Kerja Praktek di 

lapangan dalam hal PLC. 

5. Mahasiswa dapat menerapkan dan mempratekkan secara langsung teori 

yang telah didapat di bangku perkuliahan pada saat melaksanakan Kerja 

Praktek di lapangan dalam hal PLC. 

6. Mendidik dan melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dan 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dalam 

melaksanakan praktek. 

7. Dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

sebagai seorang mahasiswa terhadap disiplin ilmu yang telah diperoleh 

pada saat belajar di bangku perkuliahan. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari secara langsung proses pembuatan gula.  

2. Mengetahui cara operasional mesin HGF dalam proses pembuatan gula.  

3. Mengetahui  prinsip atau cara kerja mesin HGF.  

4. Mengetahui sistem automasi dalam pengoperasian mesin HGF.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam Makalah Kerja Praktek ini, penulis membatasi masalah 

pada proses produksi gula dan juga cara operasional mesin HGF serta 

prinsip kerja dari bagian-bagian dalam automasi mesin HGF. 

 

1.5 Waktu Dan Lama Kerja Praktek 

Adapun waktu dan lama Kerja Praktek di PT.Widya Cipta Tehnik 

digunakan selama 4 minggu yang dimulai pada tanggal 2 Februari s.d. 28 

Februari 2015 

 

1.6 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Sasaran Kerja Praktek adalah agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman belajar melalui pengamatan di bidang PLC: 

a. Mengamati alur kerja PT.Widya Cipta Tehnik dalam menangani 

proyek pada pabrik Gula Jati Tujuh  

b. Merancang suatu program PLC untuk diaplikasikan pada mesin HGF 
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c. Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan program PLC 

yang telah diimplementasikan pada mesin HGF 

 

1.7 Metodologi 

Untuk Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penulis 

maka penulis mendapatkan bimbingan langsung dari karyawan PT.Widya 

Cipta Tehnik.Pengamatan pada perusahaan yang mengerjakan proyek pada 

pabrik Gula Jati Tujuh-Cirebon.Dari pengamatan tersebut dilakukan 

analisa dari data-data mengenai pengerjaan proyek tersebut.Pengamatan 

itu meliputi proses mendapatkan proyek,kemudian pengerjaan proyek 

itu,setelah itu pemograman PLC Siemens S7-200 pada pabrik 

tersebut,penulis lebih berfokus pada pemograman yang akan diaplikasikan 

pada PLC untuk mengendalikan mesin HGF pada pabrik Gula Jati Tujuh. 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 SejarahSingkat Perusahaan 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia dan 

persaingan bebas era globalisasi, dibutuhkan profesionalisme di segala 

bidang. Tenaga ahli yang berpendidikan, berpengalaman dan berketrampilan 

tinggi merupakan akar dari profesionalisme. 

PT. Widya CiptaTehnik, berlandaskan semangat profesionalisme, 

secara agresif dan pasti akan menempatkan diri sebagai yang terbaik dalam 

service dan teknologi di dalam market yang kami layani. Membangun dan 

membina hubungan secara mendalaman tara pelanggan, pegawai dan 

pemasok serta mitra kerja, merupakan sumber kekuatan kami. 

Dengan berprinsip selalu menjaga komitmen dengan 

mengedepankan Win-Win Solution dalam setiap mengerjakan proyek-

proyeknya, sehingga PT. Widya Cipta Tehnik sampai saat ini tetap 

dipercaya oleh para pelanggan. 

Demikian semoga dengan prospek dan peluang yang cerah di masa 

mendatang, dapat kita lakukan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Kemudian berdasarkan surat izin usaha perdagangan No. 

503/7767.7A/435.6.11/2009 tanggal 15 Desember 2009 perusahaan PT. 

Widya Cipta Tehnik resmi terdaftar di Deperindag kota Surabaya. Ada pun 

akta perusahaan dan serta akta perubahannya adalah : 
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1. CV. WIDYA CIPTA TEHNIK Akta NO. 6 tanggal 26 April 1989 

Notaris : VENNY TRISUPENI, SH 

No. PN : W.10.UM.07.10.1-40/CV 1989 tanggal 29 April 1989 

2. AktaPerubahan No.18 tanggal 2 Juni 2004 

Notaris : YATININGSIH,SH,MH 

3. AktaPendirianPT : No.  47 tanggal 18 Juni 2004 

Notaris : YATININGSIH,SH,MH 

SK Kehakiman : C-06372 HT.01.01 TH 2005 

Tanggal 10 Maret 2005 

4. AktaPemindahanHakSahamNomor. 53 Tanggal 21 Pebruari 2007 

Tanggal 21 Pebruari 2007 

Notaris : YATININGSIH, SH, MH 

5. AktaBeritaAcaraRapatUmumPemegangSahamLuarBiasa 

PT. WIDYA CIPTA TEHNIK 

Nomor : 54 tanggal 21 Pebruari 2007 

Notaris : YATININGSIH, SH, MH 

6. AktaPerubahanAnggaranDasar 

PT. WIDYA CIPTA TEHNIK 

Nomor : 75 tanggal 24 Pebruari 2010 

Notaris : YATININGSIH, SH, MH 
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2.2 Visi 

Menempatkan perusahaan PT. WidyaCiptaTehniksebagai yang 

terbaik dalam service dan teknologi di dalam market yang kami layani. 

 

2.3 Misi 

Berdasarkan semangat profesionalisme, secara agresif dan pasti akan 

menempatkan diri sebagai yang terbaik dalam pelayanan dan teknologi di 

dalam market yang kami layani. Membangun dan membina hubungan 

secara mendalaman tara pelanggan, pegawai, dan pemasok serta mitra kerja, 

merupakan sumber kekuatan kami. 

 

2.4 Tujuan 

PT. Widya Cipta Tehnik adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang mechanical-electrical engineering dan contractor memiliki tujuan 

untuk tetap dipercaya oleh semua kliennya. 

 

2.5 MaknaLambang PT. WidyaCiptaTehnik 

Lambang PT. Widya Cipta Tehnik dapat dilihat pada Gambar 

berikut : 
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Gambar 2.1 Lambang PT. Widya Cipta Tehnik 

 

Lingkaran penuh bertuliskan WiTek berwarna biru dikelilingi 

lingkaran merah bertuliskan PT. Widya Cipta Tehnik Surabaya. 

 

2.6 Pengertian Lambang 

Warna biru tebal yang bertuliskan WiTek dengan corak yang tegas 

bermakna PT. Widya Cipta Tehnik adalah perusahaan yang selalu 

membangun mitra kerja yang baik antara owner, pegawai dan klien. 

Lambang WiTek yang dikelilingi lingkaran merah tebal bermakna PT. 

Widya Cipta Tehnik sebisa mungkin menjaga komitmen setiap pekerjaan 

yang dilimpahkan keperusahaan ini. Lingkaran merah tak terputus 

bertuliskan PT. Widya Cipta Tehnik Surabaya mengartikan bahwa 

perusahaan ini adalah organisasi perusahaan yang terbuka dalam inovasi 

teknologi masa depan. 

 

2.7 StrukturOrganisasi 

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan 

dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 
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bagian pada organisasi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. WidyaCipta Tehnik 

 

2.8 AlurKerjaOrganisasi 

Setiap posisi pada perusahaan PT. Widya Cipta Tehnik memiliki 

deskripsinya masing-masing yang telah ditetapkan sesuai dengan 

jabatannya. Berikut adalah alur kerja organisasi perusahaan ini dari awal 

hingga akhir proses pengerjaan proyek. 

1. Klien yang akan mengadakan tender akan mengirim surat undangan 

tender kepada sekretaris perusahaan. 
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2. Setelah surat diterima oleh sekretaris, maka setelah itu akan 

dilaporkan kepada direktur utama, bahwa klien tersebut mengadakan 

tender mengenai proyek tertentu yang diperlukan klien itu. 

3. Direktur utama akan menunjuk beberapa pegawainya untuk 

menghadiri annwijzing (penjelasan mengenai tender). Biasanya 

direktur akan menunjuk dua pegawainya terdiri dari satu orang 

teknisi dan satu orang pendamping. Menghadiri annwijzing ini 

adalah syarat pertama dari keikut sertaan perusahaan dalam satu 

tender. 

4. Kemudian pegawai yang ditunjuk oleh direktur utama akan 

melaporkan hasil dari annwijzing kepada direktur utama dan 

sekretaris. 

5. Sekretaris menyusun surat penawaran didampingi bagian keuangan 

untuk menentukan daftar harga yang akanditawarkan pada klien. 

6. Surat penawaran diberikan kepada klien dan perusahaan tinggal 

menunggu pengumuman pemenang tender yang diadakan klien. 

7. Jika perusahaan PT. Widya Cipta Tehnik diumumkan menang dalam 

tender tersebut. Direktur utama kembali menunjuk pegawai yang 

akan mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya tanggung jawab 

proyek akan diserahkan kepada koordinator proyek hingga proyek 

selesai dikerjakan. Selama proyek berjalan bagian keuangan 

mengawasi keuangan dan pajak. 
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2.9 DenahLokasi 

Lokasi PT. Widya Cipta Tehnik dapat dilihat pada Gambar  

dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.3 DenahLokasi PT. WidyaCiptaTehnik 

 

2.10 PengalamanKerja PT. WidyaCiptaTehnik 

Perusahaan yang pernah menjadi klien dari PT. Widya Cipta teknik 

selama periode 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Daftar pengalaman kerja PT.Widya Cipta Teknik periode 2010 sampai 

2014 

 

No 

 

CUSTOMER 

 

PEKERJAAN 

 

TAHUN 

 

1 PG. Candi Baru, Sda 
Air Circuit Breakre (ACB) 

4000A/65kA/3pole 
2010 

2 PG. Candi Baru, Sda 
Perbaikan Panel Turbin Alternator 

Shinko 
2010 

3 
PT. Natrust 

Paradigma 

Pekerjaan Mekanik & Electrical 

Works  
2010 

4 
Listrik Mandiri, 

Jakarta 
5+ JGS 620 N-L 2010 

5 
PT. Leewon 

Industrial 
Pemeliharaan Mesin Balancing 2010 

6 PT. PN XIV Takalar 
Rekondisi Putaran High Grade 

No.8 
2010 

7 PG. Krebet Baru I  
Membuat Gambar Wiring Panel 

6kV 
2010 

8 PG. Krebet Baru I 

Pengadaan dan Pemasangan Spray 

Nozzle Kapasitas Uap 30 t/j ke 45 

t/j 

2010 

9 
PG. Rejo Agung 

Baru Madiun 

Perbaikan High Grade Centrifugal 

ASEA 
2010 

10 PG. Krebet Baru II 

Perbaikan Inverter Telemecanique 

75Kw ATV 71 Pemasangan Steam 

Trap, Trasmitter & Engineering 

2010 

11 PG. Krebet Baru I 
Perbaikan Panel Transformator 

listrik  
2010 

12 PG. Krebet Baru I 
Penggantian Seat Diameter u/ 

control valve TCV merk Fisher 
2010 

13 PG. Krebet Baru I Electronic Pressure Transmitter 2010 

14 PG. Krebet Baru I Pressure Controller c/w Panel box 2010 

15 PG. Krebet Baru I I/P Converter Untuk Instrument 2010 

16 PG. RA Madiun 
Modifikasi Turbin Alternator 2300 

Kw  
2010 

17 
PG. Jatitujuh, 

Cirebon 

Kalibrasi dan Program Ulang 

Puteran HGC BMA 
2010 

18 
PG. Jatitujuh, 

Cirebon 

Module Electronic u/ DC Drive 

High Grade 
2010 

19 
PG. Jatitujuh, 

Cirebon 

Potential Transformator 

6kV/110V/50VA 
2010 
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20 
PG. Jatitujuh, 

Cirebon 

Transformator PT 6KV, 

2Phase,6400VA 
2010 

21 
PG. Jatitujuh, 

Cirebon 

Kalibrasi dan Penggantian Spare 

part parameter 
2010 

22 

Koperasi Induk 

Pegawai PLN, 

Jakarta 

AVR  untuk Mesin Nigata 2010 

23 
PT. PG. Rajawali I 

Unit Krebet Baru II 
Pengadaan AC Motor 110Kw 2011 

24 
PT.PG. Rajawali I 

Unit Krebet Baru I 
Pemasangan PLC Untuk TA 2011 

25 PT. PG. Candi Baru Pemasangan Three Element 2011 

26 

PT.PN XIV 

(Persero) Unit PG. 

Takalar 

Pemindahan Puteran HG No. 6 2011 

27 PT. Madu Baru  Perbaikan AVR Generator 2011 

28 
PT.PG. Rajawali II 

Unit PG. Jatitujuh 

Kalibrasi dan Pemindahan Spare 

Part 
2011 

29 

PT.PN XIV 

(Persero) Unit PG. 

Takalar  

Otomatisasi HGF 2011 

30 
PT.PG. Rajawali II 

Unit PG. Subang  
Syncronoscop AVR 6kV 2011 

31 

PT.PN XIV 

(Persero) Unit PG. 

Takalar 

Pengadaan Proximity 2011 

32 

PT.PN XIV 

(Persero) Unit PG. 

Takalar 

Pengadaan Piston, Air Cylinder 2011 

33 
PT.PG. Rajawali II 

Unit PG. Jatitujuh 
Module DC Drive & Control 2011 

34 

PT.PN XIV 

(Persero) Unit PG. 

Takalar 

Inverter Altivar 71 110Kw 2011 

35 

PT.PG. Rajawali I 

Unit PG. Krebet 

Baru II 

Perbaikan Inverter Activar 75Kw 2011 

36 PG.Bone 

Dioda, Proximity, Capacitor, 

Tahanan, Scr, Dioda, Capacitor, 

Putaran Broad Bend 

2011 

37 PT.PG.Candi Baru  AVR Nishishiba Generator 2011 

38 

PT.PN XIV 

(Persero) Unit PG. 

Camming 

Pengadaan Soft Panel 2011 

39 

PT.PG Rajawali I 

Unit PG. Rejo 

Agung Baru 

Perbaikan PLC HGC ASEA I 2011 
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40 

PT.PG. Rajawali I 

Unit PG. Krebet 

Baru II 

Inverter Activar 71kW 160KW 2011 

41 
PT.PG. Rajawali I 

Unit Krebet Baru II 
Activar 75kW 2011 

42 
PT.PG. Rajawali I 

Unit Krebet Baru II 
Pengadaan AC Motor 2011 

43 PT.PG.Candi Baru Pemasangan Three Element KCC 2011 

44 

PT.PG. Rajawali I 

Unit PG. Krebet 

BaruI  

Test GCB Low Voltage 2011 

45 
PT. Duta Sarana 

Engineering 
AVR NTT 2011 

46 
PT. PG. Rajawali II 

Unit PG. Jatitujuh 
Modul DC Drive 2011 

47 
PT.PG.Rajawali II 

Unit PG. Jatitujuh 

Kalibrasi dan Penggantian Spare 

Part 
2011 

48 
PT. Duta Sarana 

Engineering 

AVR Electronic untuk Generator 

HEEMAF Exciter 130V - 6,5 Amps 
2012 

49 
PT. PG. Rajawali II 

Unit PG. Jatitujuh  
Module DC Driver HGC 6 2012 

50 

PT. Sakapatria 

Perkasa Unit PG. 

Krembung 

Pengadaan, pembuatan, 

pemasangan & 

Commissioning, pekerjaan 

kelistrikan untuk Turbine 

Alternator 4 MW 

2012 

51 

PT.PG. Rajawali I 

Unit PG. Krebet 

Baru I 

Pengadaan Modifikasi TA-1600Kw 

Frequency 60Hz menjadi 50Hz 
2012 

52 
PT.PN X (Persero) 

Unit PG. Camming 
Pengadaan PLC Control HGF No. 1 2012 

53 

PT.PG Rajawali I 

Unit PG. Krebet 

Baru I 

- PembuatanGambarDesainpenga

daandanPemasangan 

commissioning Desuperheater 

Dg kapasitasuap 80T/jam  

- Pengadaan DSH, T-Gauge, 

Diameter 

- Pengadaan TCV, B y pass 

- Pengadaan TE, Controller, 

Steam 
 

2012 

54 
PT.PG. Rajawali II 

Unit PG. Jatitujuh 

Pengadaan Dudukan contactor FB 

80 dan Contact Point Contactor FB 

80 

2012 

55 PT.PG. Candi Baru 
Pengadaan ACB 

2500A/100kA/3Pole 
2012 

56 PT.PN XIV Pengadaan, pembuatan / 2012 
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(Persero) 

Unit PG. Pesantren 

Baru 

pemasangan HGF 

57 
PT. Duta Sarana 

Engineering 

Jasa Pengetesan Relay proteksi dan 

AVR 
2012 

58 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT PG. REJO 

AGUNG BARU 

MADIUN 

Pengadaan 2 (dua) Unit Panel 

Kapasitor  

Bank 400 kVAR  

2013 

59 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT 

PG.KREBET BARU 

I 

Pengadaan 3 (tiga) Unit Panel 

Kapasitor Bank 300 kVAR  
2013 

60 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT 

PG.KREBET BARU 

II 

Pengadaan 3 (tiga) Unit Panel 

Kapasitor Bank 600 kVAR 
2013 

61 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT 

PG.JATITUJUH 

Modifikasi 2 (dua) unit System 

Control Putaran HGC FCBC 411 
2013 

62 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT 

PG.KARANGSUW

WUNG 

Maintenance Generator Sinkron 

Barat & Timur  
2013 

63 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT PG. 

TERSANA 

Relay Merk. Telemechanique  2013 

64 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT PG. 

SUBANG 

Alternator I dan Panel Kontrol 

Power House 
2013 

65 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT 

PG.JATITUJUH 

Pengadaan & Penyempurnaan 

System Syncronisasi  
2013 

66 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT PG. 

JATITUJUH 

Perbaikan & Pergantian Spare Part 

AVR 
2013 

67 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT 

PG.JATITUJUH 

Kalibrasi meter-meter 2013 

68 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT 

PG.KREBET BARU 

II 

Labirin Bearing & Proximity 2013 

69 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT 

PG.KREBET BARU 

I 

Pekerjaan barang dan jasa Oil 

Buffle 
2013 

70 PTPN X UNIT PG. Pengadaan & Pemasangan Inverter 2013 
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TAKALAR dan  

Sistem High Grade No. 2 dan No. 6 

71 
PT.SAKAPATRIA 

PERKASA 

Pekerjaan Capacity Optimization & 

Teknologi  Upgradation at 3000 

TCD (136 TCH For Tjoekir Sugar 

Mill) 

2013 

72 

PT.PG. RAJAWALI 

I UNIT PG. 

KREBET BARU II 

Pekerjaan Penambahan Daya PLN 

dari 865 KVA menjadi 2180 KVA 

dan Jaringan Udara 20 KV 

2013 

73 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT PG. 

KREBET BARU I 

Panel Kapasitor 300KVAR 2013 

74 

PT.PG. RAJAWALI 

II UNIT PG. 

JATITUJUH 

Modifikasi System Control Puteran 

HGC FCB C 411 
2013 

75 

PT.PG. RAJAWALI 

II UNIT PG. 

SINDANGLAUT 

Rewinding Stator Dan Rotor 

Elektrimotor Cane Cutter 
2014 

76 

PT.PG. RAJAWALI 

II UNIT 

JATITUJUH 

Modifikasi System Control Puteran 

HGC FCB C 411 
2014 

77 
PT.PN X UNIT PG. 

MERITJAN 

Pengadaan dan pemasangan 

Inverter & seluruh Instalasi Listrik 

Control System Gilingan IV   

2014 

78 

PT.PG.RAJAWALI 

II UNIT PG. 

KARANGSUWUN

G 

Pengadaan Control Valve Pemanas 

Dearator dengan TIC & PIC 
2014 

79 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT PG. 

KREBET BARU II 

Power pack Pressure / Lubricating 

System 

(cooler,Pompa Oil dan Instalasi) 

Untuk Turbin BFWP Ketel 

Yoshimie  

2014 

80 

PT.PG.RAJAWALI 

I UNIT PG. 

KREBET BARU I 

DAN PG. KREBET 

BARU II  

Penggantian DC Drive menjadi AC 

Drive (Inverter) untuk HGF  
2014 

81 
PT.PN XIV PG. 

TAKALA 

Treatment minyak trafo dan 

penggantian seal inner yang aus 

trafo 6 KV 

2014 

 

Dalam pelaporan kerja praktek kali ini, PT. Widya Cipta Tehnik sedang 

mengerjakan proyek pada Pabrik Gula Jatitjuh berikut ini sekilas mengenai profil 

dari Pabrik Gula Jatitujuh yang berdomisili di Cirebon. 
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2.11 Sejarah tentang Perusahaan Pabrik Gula Jati Tujuh-Cirebon 

PNP XIV didirikan pada tahun 1968  dan dalam  perkembangannya   

berdasarkan PP No 10 tahun 1981 dirubah statusnya   menjadi  PTP  XIV  

(Persero) yang membawahi 8 Pabrik Gula  dan 1 Pabrik  Spiritus dan Alkohol. 

Dalam perjalanannya PTP XIV mengalami hambatan baik teknis maupun 

manajemen sehingga menimbulkan masalah finansial yang sangat berat. Dalam 

rangka menyehatkan usahanya, maka berdasarkan SK Menteri Keuangan No 1326 

tanggal 31 Desember 1988, PTP XIV diserahkan pengelolaannya kepada PT. 

Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). 

Perkembangan selanjutnya adalah perubahan nama PTP XIV  menjadi PT 

PG Rajawali II berdasarkan akta No 94 tahun 1996,  yang mengelola 1 buah 

Pabrik Spiritus dan Alkohol Palimanan serta 5 buah Pabrik Gula : Tersana Baru, 

Karang Suwung, Sindang Laut, Subang dan Jatitujuh sedangkan 3 Pabrik Gula 

lainnya yaitu Gempol, Jatiwangi dan Kadipaten terpaksa ditutup karena 

permasalahan sulitnya pemasukan areal.Produksi Gula yang dihasilkan rata-rata 

96.500 ton per tahun. 

Pada  tahun 1971, Pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama dengan 

Bank Dunia membentuk Indonesian Sugar Study(ISS) dalam rangka swasembada 

gula. Salah satu programnya adalah mencari areal baru yang berorientasi pada 

lahan kering. 

Hasil survey yang dilakukan pada tahun 1972-1975, menyatakan areal 

BKPH Jatitujuh, Kerticala, Cibenda, dan Jatimunggul cocok untuk pertanaman 
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tebu sehingga pada tanggal 9 Agustus 1975 dikeluarkan SK Mentan No. 

795/VI/1975  tentang izin prinsip pendirian Pabrik Gula di Jatitujuh yang dikenal 

dengan nama ”PROYEK GULA JATITUJUH” dan diikuti SK Mentan No. 

654/Kpts/UM/76 untuk membebaskan lahan tersebut. 

Pada tahun 1977-1978 dibangun pabrik gula yang ditangani oleh 

Kontraktor Perancis Fives Cail Babcock (FCB) dan diresmikan oleh Presiden 

Repubik Indonesia  H. M. Soeharto  pada tanggal 5 September 1980, sejak itu 

manajemen ditangani oleh PNP XIV. 

Pada tahun 1989, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja produksi dan 

manajemen, PG Jatitujuh diambil alih oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia. 

 

 2.12 VISI DAN MISI PERUSAHAAN PABRIK GULA JATI TUJUH 

Visi: 

Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan 

global dan berwawasan lingkungan berlandaskan tata kelola perusahaan 

yang baik. 

Misi: 

 Meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas 

dan efektivitas, berorientasi kualitas produk, pelayanan 

pelanggan serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen 

tinggi terhadap kelestarian lingkungan. 
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 Melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi dan ekspansi 

untuk tumbuh berkembang berkelanjutan. 
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BAB III 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Proses Produksi Secara Umum 

Bahan baku utama pabrik gula di Indonesia pada umumnya adalah tebu 

karena sesuai dengan keadaan alam tropis. Selain dari tebu, gula dapat dihasilkan 

dari bit, kelapa, aren dan jagung. 

Tebu termasuk suatu gramine (rumput-rumputan). Macam-macam jenis 

tebu jenis unggul menurut penelitian, misalnya: PS (Pasuruan) 8, PS 30, PS 41,PS 

63,PS 62, POI (Proefstation Oost-Java) 3016, POJ 2961, dan POJ 3067.Tanaman 

tebu tumbuh bergerombol dan membentuk rumpun, batangnya bulat panjang dan 

beruas-ruas. Warna batangnya berbeda-beda, ada yang warna hijau,ungu, 

kuning,merah tua dan lain-lain. Kulit luar tebu merupakan bagian yang keras dan 

diselimuti lapisan lilin yang tipis dan berwarna putih kelabu, sedang bagian 

dalamnya lunak, karena bagian inilah yang mengandung gula.Akar tanaman tebu 

berserabut dan tidak tahan air yang berlebih karena akan membusuk dan mati. 

Helaian daun tanaman tebu berbentuk garis, pada tepi daun permukaannya kasar. 

Tanaman tebu baru dipanen pada saat kandungan gula mencapai jumlah yang 

maksimum. Tanaman yang terlalu muda dan terlalu tua mempunyai kandungan 

gula yang rendah. 

Guna mengetahui kadar kandungan gula pada tanaman tebu yang 

diperkirakan umumya sudah cukup, batangnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 
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bagian ujung, tengah dan pangkal. Ketiga bagian tersebut dianalisa. Apabila 

ketiga bagian batang tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup besar berarti 

tanaman tebu tersebut masih belum waktunya untuk dipanen. Pertumbuhan 

tanaman tebu yang berlangsung normal, maka tanaman tebu tersebut biasa 

dipanen pada umur 11-16 bulan (tergantung jenisnya). 

Teknik panen dan penebangan tebu yang baik yaitu: 

1. Pucuk tanaman dipotong. 

2. Tanah tempat tumbuhnya tebu dicangkul sedalam-dalamnya sehingga 

sampai pada akar tanaman yang ada dipangkal batang. 

3. Bila mungkin tanaman tebunya dicabut dari tanah bersamaan dengan 

pangkal batangnya. Tanah dan akar yang terdapat pada pangkal batang 

tanaman dibuang, pangkal batang tanaman tersebut diambil karena pada 

bagian ini mengandung gula yang cukup tinggi. 

4. Sisa-sisa tanaman tebu yang tidak diperlukan dikumpulkan dan dibakar. 
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BAB IV 

 

METODE PENELITIAN 

 

4.1    Proses Kerja Mesin HGF 

4.1.1 Tentang mesin HGF 

HGF (High Grade Fugal) adalah mesin dengan putaran berkecepatan 

tinggi yang memanfaatkan gaya sentrifugal. Dengan memanfaatkan gaya 

sentrifugal, alat ini dapat melakukan proses pemisahan antara gula dengan 

stroop (larutan) sehingga didapatkan gula yang bersih dan bermutu baik. 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagian-BagianMesin HGF 
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Keterangan :  

1. Motor penggerak  

2. Katup pembuka aliran stroop mengunakan hidrolik udara  

3. Nozzle (penyemprot air)  

4. Penyaring stroop  

5. Katup hasil pembilasan gula  

6. Plough (pengeruk gula yang menempel pada basket)  

7. Sensor inductive proximity sebagai pendeteksi batas pengisan gula 

pada basket  

8. Saluran aliran stroop yang akan diproses ulang  

9. Pneumatik silinder  

 

 4.1.2 Cara Kerja Mesin HGF 

Cara kerja mesin HGF dalam proses pembilasan gula terdiri dari 3 

tahap.  Tahap pertama operator menekan tombol start pada monitor. Ketika 

tombol start, inverter motor akan menjalan motor berputar pada 60 rpm 

disertai pembersihan basket penyaringan sekitar 9 detik. Tahap kedua setelah 

pembersihan selesai motor akan bertambah kecepatan rpmnya sampai 250 rpm 

disertai membukanya katup bahan disertai pembilasan gula dengan air sekitar 

8 detik. Pada pengisian bahan ini terdapat indikator ketebalan gula pada 

basket, apabila ketebalan basket sudah mencapai batas maksimal dari 

indikator tersebut maka indikator yang berupa gear dan pada bagian atas yang 

terdapat plat akan berputar dan mengenai sensor proximity sehingga sensor 

proximity akan mengirim data ke PLC untuk menaikkan rpm motor hingga 
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kecepatannya bertambah menjadi 650 rpm dan disertai pembilasan kedua 

sekitar 8 detik. Selanjutnya dilakukan proses steaming yang fungsinya untuk 

membersihkan kristal gula dengan menggunakan steam yang bertekanan 3 

kg/cm2 sehingga larutan (stroop) yang masih melekat bisa terlepas. 

Setelah pembilasan selesai masuk ke tahap 3 yaitu kecepatan motor 

tertahan pada 1000 rpm yang berfungsi untuk mengeringkan gula. Setelah 

pengeringan selesai kecepatan motor kembali turun menjadi 60 rpm kemudian 

plough bekerja yang fungsinya untuk membersihkan gula yang menempel 

pada dinding basket. 

 

 

 

Gambar 4.2 Siklus Cara Kerja Mesin HGF 

 

Keterangan: 

T1 : Start saat mesin mulai bekerja. 

T2 : Pembersihan basket dengan menggunakan air. 

T3 : Katup terbuka. 

T4 : Basket terisi oleh gula sebanyak 1200 liter. 
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T5 : Penyemprotan gula pertama di 250 rpm. 

T6 : Penyemprotan gula kedua di 650 rpm. 

T7 : Penyemprotan steam. 

T8 : Pengeringan gula, basket berputar dengan kecepatan 1000 rpm. 

T9 : Kecepatan motor menurun dan plough bekerja untuk  

        membersihkan gula pada dinding basket. 

T10: Kembali ke siklus awal. 

 

4.2 Proses Kerja PLC 

Sebuah PLC (Programmable Logic Controller)  adalah sebuah alat yang 

digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang ada pada sistem 

kontrol konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati masukan (melalui 

sensor), kemudian melakukan proses dan melakukan tindakan sesuai yang 

dibutuhkan, berupa menghidupkan atau mematikan keluaran. Program yang 

digunakan adalah berupa ladder diagram yang kemudian harus dijalankan oleh 

PLC. Dengan kata lain PLC menentukan aksi apa yang harus dilakukan pada 

instrument keluaran yang berkaitan dengan status suatu ukuran atau besaran yang 

diamati. Proses yang di kontrol ini dapat berupa regulasi variabel secara kontinyu 

seperti pada sistem - sistem servo, atau hanya melibatkan kontrol dua keadaan 

(on/off) saja, tetapi dilakukan secara berulang-ulang seperti umum dijumpai pada 

mesin pengeboran, sistem konveyor dan lain sebagainya.   

PLC secara bahasa berarti pengontrol logika yang dapat diprogram, tetapi 

pada kenyataannya, PLC secara fungsional tidak lagi terbatas pada fungsi-fungsi 

logika saja. Sebuah PLC dewasa ini juga dapat melakukan perhitungan-
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perhitungan aritmatika yang relatif kompleks, fungsi komunikasi, dokumentasi 

dan lain sebagainya. PLC banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi industri, 

misalnya pada proses pengepakan, perakitan otomatis dan lain-lain. Hampir 

semua aplikasi kontrol listrik membutuhkan PLC. Alasan utama perancangan PLC 

adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem 

kontrol mesin berbasis relay . Adapun ciri atau karateristik PLC memiliki 

beberapa aspek sebagai berikut :  

a. PLC sebenarnya suatu sistem berbasis mikroprosesor yang memiliki 

fungsi – fungsi dan fasilitas utama dari sebuah mikrokomputer.  

b. PLC diprogrammelaluiprogramming unit yang bisaberupa terminal 

komputerdengan VDU (Video Display Unit) dan keyboard ataudengan 

terminal portabel khusus (mirip kalkulator dengan tampilan LCD). Pada 

saat ini PLC dapat di program melalui PC.  

c. PLC mengontrol suatu alat berdasarkan status masukan/keluaran suatu alat 

dan program.  

 

Sehingga pengertian PLC yang awalnya berfungsi menggantikan peran 

relay, dapat diartikan sesuai kata penyusunnya adalah sebagai berikut : 

a. Programmable yaitu menunjukkan kemampuannya yang dapat 

dengan mudah diubah-ubah sesuai program yang dibuat dan 

kemampuannya dalam hal memori program yang telah dibuat.  

b. Logic yaitu menunjukkan kemampuannya dalam memproses input 

secara aritmatik (ALU) dengan melakukan proses membandingkan, 

menjumlahkan, mengkalikan, membagi, dan mengurangi.  
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c. Controller yaitu menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol 

dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan.   

 

Selanjutnya berdasarkan jumlah input/output yang dimilikinya ini, secara 

umum PLC dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu :  

a. PLC mikro, PLC dapat dikategorikan mikro jika jumlah input/output 

pada PLC ini kurang dari 32 terminal. Berikut ini adalah gambar 

salah satu jenis PLC mikro yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 di 

bawah ini.  

 

 

 

Gambar 4.3 PLC mikro OMRON type CJ1M  

 

b. PLC mini, kategori ukuran mini adalah jika PLC tersebut memiliki 

jumlah input/output antara 32 sampai 128 terminal. Berikut ini 

adalah gambar salah satu jenis PLC mini yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.4 di bawah ini.  
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Gambar 4.4 PLC mini OMRON type CP1L  

 

c. PLC large, PLC ukuran ini dikenal juga dengan PLC tipe rack 

dimana PLC dapat dikategorikan sebagai PLC besar jika jumlah 

input/outputnya lebih dari 128 terminal. Berikut ini adalah gambar 

salah satu jenis PLC mini yang ditunjukkan pada Gambar 4.5  

 

 

 

Gambar 4.5 PLC large OMRON type CJ series 



30 
 

 
 

 

4.2.1 Fungsi PLC  

PLC ini dirancang untuk menggantikan satu rangkaian relay 

sequensial 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 program yang 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 meng-on atau 

meng-off kan outputoutput. PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian 

sistem yang memiliki output banyak. Banyak hal yang dapat dilakukan 

oleh PLC, yaitu sebagai :  

 

1. Sequence Control   

a. Pengganti relay control logic.  

b. Timers/counters.  

c. Pengganti pengendali yang berupa papan rangkaian 

elektronik.  

d. Pengendali mesin dan proses.  
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2. Kontrol Canggih  

a. Operasi aritmatik ( +, -, x, : ).  

b. Penanganan informasi.  

c. Kontrol analog (suhu, tekanan, dan lain-lain).  

d. PID (Proposional Integrator Differensiator).  

e. Servo  motor control.  

f. Stepper motor control.  

 

3.  Kontrol Pengawasan  

a. Proses monitor dan alarm.  

b. Monitor dan diagnosa kesalahan .  

c. Antarmuka dengan komputer (RS 232 / RCS 485).  

d. Antarmuka dengan printer / ASCII.  

e. Jaringan kerja otomasi pabrik.  

f. Local Area Network.  

g. Wide Are Network.  
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4.2.2   Kelebihan PLC  

Sistem kontrol menggunakan PLC mempunyai banyak keuntungan 

dibandingkan sistem kontrol menggunakan peralatan kontrol yang 

dirangkai secara listrik seperti relay atau kontaktor yaitu :  

a. PLC didesain untuk bekerja dengan kehandalan yang tinggi dan 

jangka waktu pemakaian yang lama pada lingkungan industri.  

b. Jika sebuah aplikasi kontrol yang kompleks dan menggunakan 

banyak relay, maka akan lebih murah apabila kita 

menggunakan/memasang satu buah PLC sebagai alat kontrol.  

c. PLC dapat dengan mudah diubah-ubah dari satu aplikasi ke aplikasi 

lain dengan cara memprogram ulang sesuai yang kita inginkan.  

d. PLC dapat melakukan diagnosa dan menunjukkan kesalahan apabila 

terjadi gangguan sehingga ini sangat membantu dalam melakukan 

pelacakan gangguan.  

e. PLC juga dapat berkomunikasi dengan PLC lain termasuk juga 

dengan komputer. Sehingga kontrol dapat ditampilkan di layar 

komputer, di dokumentasikan, serta gambar kontrol dapat dicetak 

dengan menggunakan printer.  

f. Mudah dalam melakukan pelacakan gangguan kontrol.  

 

 PLC mempunyai kemampuan menggantikan logika dan 

pengerjaan sirkit kontrol relay yang merupakan instalasi langsung. 

Rangkaian kontrol cukup dibuat secara software. Pengkabelan hanya 
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diperlukan untuk menghubungkan peralatan input dan output. Hal ini 

mempermudah dalam mendesain dan memodifikasi rangkaian, karena 

cukup dengan mengubah program PLC.  

  

4.3 Dasar-Dasar Pemograman 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 pemprogaman nantinya, karena pengalamatan juga 

berkaitan dengan status input-input dalam sistem. 

Kemudian barulah dibuat program PLC sesuai dengan flow chart yang 

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

PLC memiliki lampu-lampu buit In sehingga statusnya bisa dilihat langsung di 

body dari PLC. Untuk mengaktifkan input bisa degan melakukan force pada input 

PLC tersebut. 

Setelah program sudah valid, barulah perancangan 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 4.6 berikut adalah uraian dari penjelasan di atas. 
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Gambar 4.6 Langkah-langkah merancang sistem otomasi dengan PLC 

 

4.3.1 Cara Kerja Program PLC 

PLC bekerja secara simultan, di mana beberapa instruksi dengan 

alamat yang sama (sekalipun berada di tempat program yang berjauhan) 

akan dikerjakan secara simultan (scanning). Untuk lebih jelasnya 

perhatikan Gambar 4.7 

Pahami kebutuhan 

kontrol dari sistem 

Buat flow chart umum 

Daftarkan input / 

output sistem 

Terjemahkan flow chart 

ke program PLC 

Simulasikan program di 

PLC sampai benar 

Jalankan sistem/plant 

Dengan PLC 

Hubungkan input/plant 

Dengan PLC 
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Gambar 4.7 Cara kerja PLC 

 

Dari Gambar 4.7 nampak bahwa mula-mula PLC melakukan 

pengecekan dari update status input-output. Proses ini disebut dengan I/O 

Scan. Status input/output terbaru akan direkam dan digunakan PLC dalam 

proses eksekusi program secara simultan (dari kiri ke kanan), di mana 

program yang terletak dibagian atas mungkin saja dieksekusi bersama-

sama dengan program yang paling bawah. Program ini disebut program 

scan. 

Jika I/O scan dijumlah dengan program scan, maka akan 

didapatkan total scan time atau PLC scan time. Jadi pengertian PLC scan 

time adalah : waktu yang dibutuhkan PLC untuk melakukan upgrade status 

input/output dan mengeksekusi program. Jika pengertian di atas dituliskan 

dalam rumus : 

 

  

PLC Scan Time = I/O Scan + Program Scan 
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4.4 Bahasa Pemograman PLC 

Sesuai dengan standard IEC 61131-3 (International Electrotechnical 

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

cara pemprograman PLC, salah satunya yaitu ladder diagram. 

PLC yang dibuat standart tersebut ditentukan harus bisa diprogram 

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

dibahas ladder diagram, sebagai “bahasa ibu” PLC. 

 

4.4.1 Ladder Diagram 

Ladder diagram merupakan metode pemprograman PLC yang paling 

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

tersebut dikarenakan PLC merupakan kelanjutan dari relay logic control, 

yang sebelumnya juga mengunakan  relay ladder logic. Istilah ladder 

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

Gamabar 4.8 berikut ini adalah contoh Ladder Diagram sederhana : 

 

 

Gambar 4.8 Contoh Ladder Diagram 
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Dari Gambar 4.8 nampak bahwa ladder diagram memiliki bentuk 

sama dengan relay logic control. Ada bagian contact (input) dan coil 

(output). Anak tangga (rung) berisi komponen-komponen pemprograman 

ladder diagram. Ruang tersebut diapit oleh power rail dan neural rail, dua 

jalur yang dapat menggambarkan aliran program seperti layaknya aliran 

arus listrik. 

Ada beberapa konversi yang perlu diperhatikan dalam 

pemprograman PLC dengan ladder diagram : 

1. Dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. 

2. Ruang tidak boleh diakhiri dengan lebih dari satu output 

3. Output (coil) dan input (contact) ditampilkan dalam kondisi tidak di 

energized. 

4.  Input/output diidentifikasi melalui alamatnya. 

 

Komponen-komponen dasar ladder iagram adalah : 

1. Contact/input 

2. Coil/output 

3. Timer 

4. Counter 

Penggunaan istilah contact dancoil sebagai padanan kata dari input 

dan output dikarenakan kedekatan ladder diagram dengan relay ladder 

logic (rangkaian logika untuk sistem berbasis relay). 

Ada bermacam-macam contact pada ladder diagram.Untuk contact, 

jenis pertama ialah normal contact, yang terdiri dari : 
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1. Normally open contact 

2. Normally close contact 

Istilah yang  dipakai pada normal contact mengacu pada konsep NO 

dan NC dari relay contact.Prinsip kerja contact ini sama persis dengan 

relat contact. Demikian juga dengan normal coil yang mengadopsi relay 

coil. Gambar 4.9adalah ladder diagram dan timming diagram dari normal 

contact dan normal coil. 

 

 

 

Gambar 4.9 Ladder diagram dan timming diagram dari normal 

contact dan normal coil 

 

Untuk mempermudah pemahaman, akan digunakan kode-kode 

sederhana yang umum : I (input) dan O (output). Setelah huruf I dan O 

akan diberikan angka yang menunjukkan urutan dari input dan output 

tersebut. 
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Denganmengguanakankeduanya, bisa disusun beberapa jenis 

gerbang logika yang umum. Perhatikan gerbang-gerbang logika pada 

gambar 4.10 dan gambar 4.11 berikut. 

 

 

Gambar 4.10 Gerbang logika dengan ladder diagram 

 

 

 

Gambar 4.11 Gerbang logika dengan ladder diagram (lanjutan) 
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Beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam membuat program 

PLC menggunakan ladder diagram adalah sebagai berikut : 

1. Output dapat menjadi input, input tidak dapat menjadi output.  

Output PLC dapat berubah menjadi input, di mana input tersebut baru 

akan aktif jika output diaktifkan. Hal ini dimungkinkan karena output 

tersebut merupakan bagian alamat dari PLC. Jadi dimanipulasi adalah 

alamat output, bukan peralatan output secara fisik. 

2. Internal relay dapat digunakan sebagai perantara. 

Pada era relay, seluruh peralatan input dan output akan dihubungkan 

dengan relay sebagai pengendali. Pada PLC, sebagai gantinya di 

berikan relay virtual yang disebut internal relay. Perbedaan internal 

relay dengan input (I) atau output (O) adalah tidak ada keharusan 

menghubungkan alat fisik tertentu pada alamat ini. Sedangkan pada 

alamat input atau output pengguna benar-benar menghubungkan 

peralatan secara fisik. 

3. Input  dapat  muncul berkali kali, output hanya boleh muncul 1 kali. 

Seperti halnya contact pada relay, contact di PLC dapat muncul 

berkali-kali dalam suatu ladder diagram. Ini adalah salah satu 

kelebihan PLC dibanding  relay, karena jumlah contact maksimal 

yang umum beredar di pasaran adalah 4 contact saja. Sedangkan 

jumlah maksimal  contact pada PLC nyaris tak terbatas (hanya 

dibatasi oleh ketersediaan memori PLC saja.
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4.5 Penjelasan Tentang S7-200 PLC Siemens 

4.5.1 Pengertian S7-200 PLC Siemens 

S7-200 adalah  mikro-programmable logic controller (PLC Micro) 

yang dapat mengontrol berbagai aplikasi otomasi. Gambar 4.12  

menunjukkan Micro PLC S7-200 tersebut. Sebuah desain yang kompak, 

dapat diupgrade, biaya murah, dan seperangkat instruksi yang powerful dari 

 Micro PLC S7-200 menjadikannya solusi sempurna untuk mengendalikan 

aplikasi kecil. Selain itu, berbagai macam ukuran CPU dan tegangan 

menyediakan fleksibilitas yang Anda butuhkan untuk memecahkan masalah 

otomatisasi. 

 

 

 

Gambar 4.12  Micro PLC S7-200 

 

Gambar 4.7 akan memperlihatkan sistem Micro PLC S7-200, termasuk  

sebuah CPU S7-200, sebuah komputer, STEP 7-Micro/WIN 

programming software dan sebuah kabel komunikasi. Supaya dapat 

terhubung ke komputer, kamu harus menyediakan salah satu perangkat 

sebagai berikut: 

1. PC/ PPI Kabel 
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2. Communications processor (CP) card dankabel MPI (multi point 

interface) 

3. MPI card. Sebuah kabel communications yang di lengkapi dengan 

MPI card. 

 

 

 

Gambar 4.13 Sistem Micro PLC S7-200 

 

4.5.2 Komponen Micro PLC S7-200 

Sebuah micro PLC S7-200 terdiri dari  CPU sendirian atau dengan 

berbagai pilihan expansion module. Modul CPU S7-200  menggabungkan 

central processing  unit (CPU), power supply, dan diskrit I / O poin menjadi 

satu perangkat kompak yang berdiri sendiri. 

 CPU (central processing unit) 

1. CPU mengeksekusi program dan menyimpan data untuk 

mengendalikan tugas otomatisasi atau proses. 

2. Catu daya menyediakan daya listrik untuk unit dasar dan untuk 

ekspansi setiap modul yang terhubung. 

http://2.bp.blogspot.com/-BwnFZMTUn3s/UH92zFHQg0I/AAAAAAAAAjk/MXt2QWvJwDE/s1600/3.jpg
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3. Input dan output poin sistem kontrol: input memantau sinyal 

dari perangkat yang ada di lapangan (seperti sensor dan switch), 

dan  pengendalian output pompa, motor, atau perangkat lain. 

4. Port komunikasi memungkinkan Anda untuk menghubungkan 

CPU keperangkat pemrograman atau perangkat lain. Beberapa 

CPU S7-200 memiliki dua port komunikasi. 

5. Lampu status memberikan informasi visual tentang modus CPU 

(RUN atau STOP), arus keadaan lokal I / O, dan indikator 

pendeteksi error jika terjadi kesalahan (error). 

  

 Gambar 4.14, Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 dibawah memperlihatkan 

perbedaan beberapa modul CPU PLC S7-200 

 

 

 

Gambar 4.14 CPU type 212 

 

 

 

Gambar 4.15 CPU type 214 

http://1.bp.blogspot.com/-k2qsnTJKm0M/UH97fiwZHHI/AAAAAAAAAkI/4SfIzInd9ZI/s1600/4.jpg
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Gambar 4.16 CPU type 215 dan 216 

 

 Expansion Module 

Modul CPU S7-200 menyediakan sejumlah lokal I/O. Penambahan 

ekspansi modul menyediakan tambahan I/O. Seperti ditunjukkan dalam 

Gambar 4.17 di bawah, ekspansi modul dilengkapi dengan konektor bus 

untuk menghubungkan ke basic unit. 

 

 

 

 

Gambar 4.17 CPU dengan expansion module 

 

http://3.bp.blogspot.com/-b3ePjHxyKxI/UH98TvBu40I/AAAAAAAAAkY/COmlMd-_XjE/s1600/6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-eAfZKR2NCJA/UH9_GmEvrHI/AAAAAAAAAko/L2_Fbpestf0/s1600/8.jpg
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4.6  Software Microwin (Aplikasi PLC Siemens) 

Software MICROWIN adalah software yang digunakan untuk merancang 

program pada mesin PLC S7-200 dari siemens. Step7-Micro/WIN32 Versi 3.2 

adalah perangkat lunak pemrograman untuk S7-200 keluarga PLC. Selain 

perbaikan dan fitur baru, perangkat lunak  ini memiliki dukungan penuh untuk 

kontrol S7-200 posisi baru dan perluasan modem modul perangkat keras. Berikut 

fitur dalam STEP 7-Micro/WIN32 Versi 3.2: 

1. Kemampuan untuk membuat "yang ditentukan oleh pengguna 

Perpustakaan" untuk melindungi dan menggunakan kembali bagian-

bagian yang dipilih dari program Anda 

2. Password perlindungan 

3. Portabilitas antara proyek 

4. Cek ketergantungan Kode 

5. User-tugas untuk properti seperti judul, versi, dan jalur direktori 

6. Setiap ditetapkan pengguna library memiliki library tabel simbol terkait 

yang membantu dalam library portabilitas 
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BAB V 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Proses Produksi Gula  

 Tebu dipanen setelah cukup masak, dalam arti kadar gula (sakarosa) 

maksimal dan kadar gula pecahan (monosakarida) minimal. Untuk itu dilakukan 

analisa pendahuluan untuk mengetahui faktor pemasakan, koefisien daya tahan, 

dll. Ini dilakukan kira-kira 1,5 bulan sebelum penggilingan.  

Setelah tebu dipanen dan diangkat ke pabrik selanjutnya dilakukan 

pengolahan gula putih. Pengolahan tebu menjadi gula putih dilakukan di pabrik 

dengan menggunakan peralatan yang sebagain besar bekerja secara otomatis.  

Pembuatan gula putih di pabrik gula mengalami beberapa tahapan 

pengolahan, yaitu pemerahan nira, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pemisahan 

kristal, pengeringan, dan pengepakan. 
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Gambar 5.1 Skema Proses Produksi Gula 

 

5.1.1 Pemerahan Nira (Ekstrasi)  

Tebu setelah ditebang, dikirim ke stasiun gilingan untuk 

dipisahkan antara bagian padat (ampas) dengan cairannya yang 

mengandung gula (nira mentah). Alat gilingan terdiri dari Unigator Mark 

IV dan Cane Knife yang berfungsi sebagai pemotong dan pencacah tebu. 

Setelah tebu mengalami pencacahan dilakukan pemerahan nira. Untuk 

mencegah kehilangan gula karena bakteri dilakukan salinitas di stasiun 

gilingan.  
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5.1.2 Pemurnian Nira  

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk proses pemurnian gula 

yaitu cara defekasi, sulfitasi dan karbonatasi. Pada umumnya pabrik gula 

di Indonesia memakai cara sulfitasi. Cara sulfitasi menghemat biaya 

produksi, bahkan pemurnian mudah didapat dan gula yang dihasilkan 

adalah gula putih atau white sugar. Mula-mula nira mentah ditimbang, 

dipanaskan, direaksikan dengan susu kapur dalam defekator, kemudian 

diberi gas SO2 dalam peti sulfitasi, dipanaskan dan diendapkan dalam alat 

pengendap. Nira kotor yang diendapkan kemudian disaring menggunakan 

Rotary Vaccum Filter. Dari proses ini dihasilkan nira jernih dan endapan 

padat berupa blotong. Nira jernih yang dihasilkan kemudian dikirim ke 

stasiun penguapan.  

 

5.1.3 Penguapan Nira (Evaporasi)  

Nira jernih masih banyak mengandung uap air. Untuk 

menghilangkan kadar air dilakukan penguapan (evaporasi). Nira jernih 

akan dipekatkan dalam stasiun penguapan. Nira jernih dipekatkan di dalam 

evaporator dengan sistem multiple effect. Nira encer dengan padatan 

terlarut 16% dapat dinaikkan menjadi 64% dan disebut nira kental. Nira 

kental masih berwarna gelap, maka perlu dilakukan pemucatan. Tahap ini 

bertujuan untuk mendapatkan warna gula yang putih bersih, proses 

pemucatan ini menggunakan gas belerang. Nira kental kemudian dipompa 

ke stasiun masakan (kristalisasi). 
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5.1.4 Kristalisasi  

Nira kental dari sari stasiun penguapan ini diuapkan lagi dalam 

suatu pan vakum, yaitu tempat dimana nira pekat hasil penguapan 

dipanaskan terus-menerus sampai mencapai kondisi lewat jenuh, sehingga 

timbul kristal gula. Pemanasannya menggunakan uap dengan suhu didih 

650C. Hasil masakan merupakan campuran kristal gula dan larutan 

(Stroop). Sebelum dipisahkan di putaran gula, lebih dulu didinginkan pada 

palung pendinginan (kultrog). 

 

5.1.5 Pemisahan Kristal Gula  

Pemisahan kristal dilakukan dengan menggunakan saringan yang 

bekerja dengan gaya memutar (sentrifugal). Alat ini bertugas memisahkan 

antara gula dan stroopnya. Hasil kristal gula kemudian dikeringkan di 

mesin pengering (Dryer). 

 

5.1.6 Pengeringan Kristal Gula  

Air yang dikandung kristal gula hasil sentrifugasi masih cukup 

tinggi, kira-kira 20%. Gula yang mengandung air akan mudah rusak 

dibandingkan gula kering, untuk menjaga agar tidak rusak selama 

penyimpanan, gula tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu. 

Pengeringan dapat dilakukan dengan cara alami atau dengan memakai 

mesin Dryer dengan suhu kira-kira 800C.  
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5.1.7 Pengepakan Kristal Gula  

Pengepakan gula produk menggunakan timbangan Chronos yang 

secara otomatis menimbang gula produk sebesar 50 kg. Untuk peletakan 

karung 50 kg ke timbangan Chronos dilakukan oleh operator packing. 

Setelah gula produk dipacking kemudian disimpan di gudang dengan 

menggunakan konveyor. 

 

5.2 Automasi Pada Mesin HGF  

 

 

 

 

Gambar 5.2 Blok Diagram Automasi Mesin HGF 

 

5.2.1 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.  
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PLC yang digunakan pada mesin HGF adalah Allen-Bradley SLC 

500. Allen-Bradley SLC 500 merupakan salah satu modul yang mampu 

diprogram, mengkonfigurasi I/O, serta merupakan perangkat periferal. 

Sistem kontrol Allen-Bradley SLC 500 terdiri dari sebuah modul prosesor 

dan modul I/O, serta sebuah power supply. 

Pada mesin HGF, modul ini digunakan untuk mengatur tegangan 

pada inverter untuk mengatur kecepatan motor pada mesin HGF, 

mengontrol sensor inductive proximity, dan juga mengontrol solenoid 

valve.  

 

 

 

Gambar 5.3PLC Allen-Bradley SLC 500 
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5.2.2 Inverter (Powerdrive) 

Inverter yang digunakan pada mesin HGF adalah Leroy-Somer 

Powerdrive. Powerdrive ini merupakan modul elektronik yang dirancang 

untuk mensuplai daya listrik ke motor 3 fasa baik sinkron maupun 

asinkron. Dalam versi standar, Powerdrive mampu bekerja tanpa umpan 

balik (open loop) dengan kinerja yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk 

berbagai macam aplikasi. Sedangkan untuk pilihan dengan umpan balik 

(close loop), kontrol motor Powerdrive dilengkapi dengan sebuah encoder 

atau sensor hall effect, hal tersebut memungkinkan untuk mengontrol torsi 

dan kecepatan selama rentang kecepatan secara keseluruhan. 

 

 

 

Gambar 5.4 Powerdrive 
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5.2.3 Pneumatic Cylinder 

Pneumatic cylinder adalah aktuator atau perangkat mekanis yang 

menggunakan kekuatan udara bertekanan (udara yang terkompresi) untuk 

menghasilkan kekuatan dalam gerakan bolak – balik piston secara linier 

(gerakan keluar - masuk). 

Dalam pengoperasiannya, pneumatic cylinder dikontrol oleh katup 

atau valve pengontrol. Katup pengontrol ini berfungsi mengontrol arah 

udara yang akan masuk ke tabung silinder. Dengan kata lain, katup kontrol 

arah inilah yang mengontrol gerakan maju atau mundur (keluar atau 

masuk) piston. Katup kontrol arah ini bisa dikendalikan secara mekanis 

atau manual dengan tangan, maupun secara elektris dengan menggunakan 

solenoid valve. 

 

 

 

Gambar 5.5 Pneumatic Cylinder 

 



54 
 

 
 

5.2.4 Solenoid Valve 

Solenoid valve adalah katup yang digerakan oleh energi listrik 

melalui solenoida, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang 

berfungsi untuk menggerakan piston yang dapat digerakan oleh arus AC 

maupun DC, solenoid valve mempunyai lubang keluaran, lubang masukan 

dan lubang exhaust.  

Lubang masukan, berfungsi sebagai terminal/tempat udara 

bertekanan masuk atau supply (service unit), sedangkan lubang keluaran 

berfungsi sebagai terminal atau tempat tekanan angin keluar yang 

dihubungkan ke pneumatic cylinder, dan lubang exhaust, berfungsi 

sebagai saluran untuk mengeluarkan udara bertekanan yang terjebak saat 

plunger bergerak atau pindah posisi ketika solenoid valve bekerja.  

 

 

 

Gambar 5.6 Selenoid Valve 
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5.3 Proses Pembuatan Program 

Sub bab ini akan menjelaskan proses pembuatan program oleh penulis 

pada proyek Pabrik Gula Jatitujuh. Pada proses pembuatan program ada beberapa 

langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan program. Pembuatan diawali 

dengan pembuatan allocation list program yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembuatan ladder diagram yang nantinya akan di download pada mesin PLC 

Siemens S7-200. Pada sub bab ini hanya akan dijelaskan komponen-komponen 

yang digunakan dalam pembuatan program proyek untuk bagian pembuatan 

ladder diagramnya. Sebelumnya akan dijabarkan bagian dari aplikasi Microwin 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar 5.7 Bagian Software Microwin 

 

1. Bagian yang bertanda hijau adalah Ladder Network. Bagian ini adalah 

step dari tiap program. 

2. Bagian yang bertanda biru adalah Instruction Tree. bagian ini merupakan 

menu-menu yang ada pada aplikasi Microwin. 



56 
 

 
 

3. Bagian yang bertanda hijau adalah Navigator Bar dan menu yang akan 

digunakan adalah Symbol Table dan Program Block. 

 

5.3.1 Pembuatan Allocation List 

Pada proses pembuatan allocation list pada Microwin 

menggunakan menu pada Navigator Bar yaitu Symbol Table. 

 

 

 

Gambar 5.8 Bagian yang berhubungan dengan pembuatan allocation list 

 

Pada gambar 5.8 dapat dijelaskan proses pembuatan allocation list 

pada Microwin sebagai berikut: 

1. Mula-mula klik menu Symbol Table pada Navigator Bar. Makan 

akan tambil tabel seperti gambar diatas, tapi awalnya kolom dan baris 

pada isi fild tabel masih kosong. 

2. Kemudian isi bagian kolom Symbol, Address dan Comment pada 

tabel tersebut sesuai dengan kebutuhan atau banyaknya komponen 

yang akan digunakan pada program. Seperti yang dijelaskan 
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sebelumya Address yang digunakan pada proyek ini hanya  timer (T), 

input (I), output (Q) dan internal variable (M). 

 

5.3.2 Pembuatan Ladder Diagram 

Pada proses pembuatan ladder diagram atau program, 

menggunakan menu pada Navigator Bar yaitu Program Block dan untuk 

pembuatan step program digunakan menubar pada bagian atas.  

 

 

 

Gambar 5.9 Bagian yang berhubungan dengan pembuatan ladder diagram 

 

Pada gambar 5.9 dapat dijelaskan proses pembuatan allocation list 

pada Microwin sebagai berikut: 

1. Mula-mula klik menu Program Block pada Navigator Bar. Makan 

akan tambil network-network seperti gambar diatas, tapi awalnya 

network pada tiap step masih belum terdapat program atau ladder 

diagram. 
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2. Kemudian isi bagian network tersebut sesuai dengan kebutuhan atau 

banyaknya baris ladder diagram atau step yang akan diperlukan 

untuk pembuatan program. 

 

Untuk lebih mudah untuk memahami proses pembuatannya berikut akan 

dijelaskan komponen-konponen ladder diagram yang digunakan pada proyek yang 

telah dikerjakan. 

1. Line Down. Komponen ini digunakan jika ladder membutuhkan 

komponen garis ke bawah, yang biasanya digunakan jika terdapat 

lebih dari 1 output. 

2. Line Up. Komponen ini digunakan jika ladder membutuhkan 

komponen garis ke atas, yang biasanya digunakan jika terdapat 

lebih dari 1 input. 

3. Line Life. Komponen ini digunakan jika ladder membutuhkan 

komponen garis ke kiri, yang biasanya digunakan untuk 

menghubungkan output  ke input. 

4. Line Life. Komponen ini digunakan jika ladder membutuhkan 

komponen garis ke kanan, yang biasanya digunakan untuk 

menghubungkan input  ke output. 

5. Contact. Bagian bar ini adalah menu dari komponen input yang 

digunakan pada ladder diagram. Pada proyek ini hanya 

menggunakan 2 buah komponen yang sesuai dengan kebutuhan 

program. Komponen tersebut adalah Normally Open  yang 

memiliki lambang sebagai berikut         dan  Normally Close yang 
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memiliki labang sebagai berikut             . Setelah menu  Normally 

Open  dipilih maka akan keluar komponen ladder diagram  berikut  

  langkah selanjutnya isi (???) pada program sesuai dengan 

step yang dibuat dan allocation list yang ada. Begitu juga ketika 

Normally Close  dipilih maka akan keluar komponen ladder 

diagram sebagai berikut    , langkah selanjutnya isi (???) 

pada program sesuai dengan step yang dibuat dan allocation list 

yang ada.  

6. Coil. Bagian bar ini adalah menu dari komponen output yang 

digunakan pada ladder diagram. Pada proyek ini hanya 

menggunakan 1 buah komponen yang sesuai dengan kebutuhan 

program. Komponen tersebut adalah coil yang memiliki lambang 

sebagai berikut         . Setelah menu coil itu dipilih maka akan 

keluar komponen ladder diagram sebagai berikut          ,langkah 

selanjutnya isi (???) pada program sesuai dengan step yang dibuat 

dan allocation list yang ada. 

7. Box. Bagian ini adalah menu dari komponen yang digunakan pada 

ladder diagram. Pada proyek ini hanya menggunakan 1 buah 

komponen yang sesuai dengan kebutuhan program. Komponen 

tersebut adalah Timer On yang pada pilihan . Setelah menu TON 

dipilih maka akan keluar komponen ladder diagram sebagai berikut 

          , langkah selanjutnya isi (???) yang berada di atas komponen 

sesuai dengan step yang dibuat dan allocation list yang ada lalu isi 

(???) bagian bawah dengan timer yang sesuai dan dibutukkan pada 
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program dan sesuai kebutuhan aplikasi dari mesin yang dijalankan 

oleh PLC, pada proyek ini sesuai dengan pengoprasian mesin 

vertical boring. 

 

Setelah program sudah selesai dibuat, untuk men-download program 

tekan tombol Download pada menu bar. 

 

 

 

Gambar 5.10 Tombol Download dan Upload pada menu bar 

 

 

 

Gambar 5.11 Tombol Run dan Stop pada menu bar 
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Terkahir  Run program untuk menjalankan program yang telah di 

download pada mesin PLC. Dengan langkah terakhir tersbut mesin yang 

dikontrol PLC dapat dijalankan sesuai program yang telah dibuat
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BAB VI 

 

PENUTUP 

 

6.1       Kesimpulan 

1. Pembuatan gula putih di pabrik gula mengalami beberapa tahapan 

pengolahan, yaitu pemerahan nira, pemurnian, penguapan, kristalisasi, 

pemisahan kristal, dan pengeringan.  

2. Mesin HGF digunakan untuk memisahkan gula dengan stroop 

(larutan), sehingga di dapatkan kristal gula putih.  

3. Dalam automasi pada mesin HGF memerlukan beberapa bagian 

penting seperti: PLC, inverter (powerdrive), motor, solenoid valve, 

pneumatic cylinder, sensor proximity,dan HMI.  

4. PLC digunakan untuk mengatur tegangan pada inverter untuk 

mengatur kecepatan motor pada mesin HGF, menggerakkan sensor 

inductive proximity, dan juga menggerakkan solenoid valve.  

5. Inverter (powerdrive) dilengkapi dengan encoder dan sensor hall 

effect, sehingga mampu mengontrol torsi dan kecepatan dari motor.  

6. Pneumatic cylinder adalah perangkat mekanis yang menggunakan 

kekuatan udara yang terkompresi untuk menghasilkan kekuatan dalam 

gerakan bolak – balik piston secara keluar - masuk. 

7. Solenoid valve di gunakan untuk mengendalikan katup kontrol pada 

pneumatic cylinder yang mengontrol gerakan maju atau mundur.  
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8. Sensor inductive proximity memanfaatkan medan elektromagnetik 

untuk mendeteksi benda logam yang ada di dekatnya.  

9. HMI digunakan sebagai input dan output untuk pengontrolan berbagai 

bagian yang bekerja pada mesin HGF. 

 

6.2 Saran 

           Pada laporan Kerja Praktek ini,penelitian masih sebatas analisa dan 

dokumentasi mengenai preventif mesin HGF di stasiun putaran pabrik 

gula.mengingat pabrik gula hanya melakukan penggilingan satu tahun sekali dan 

masa kerja praktek ini relatif singkat maka penulishanya melakukan analisa bukan 

perancangan pada program PLC.Maka dari itu pengembangannya yang lebih 

lanjut diharapkan dapat menjangkau ketahap perancangan yang lebih 

baik.Tentunya hal ini dapat terwujud dengan ijin dari pihak pabrik penyelia.  
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