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ABSTRAK 

 

Kopi merupakan salah satu jenis minuman yang berasal dari proses 

pengolahan biji tanaman kopi yang dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi 

bubuk. Setelah terpisah dari cangkangnya, biji kopi dimasukkan ke pemanggang 

kemudian biji kopi siap digiling menjadi bubuk. Bubuk kopi hasil penggilingan 

ini harus segera dikemas agar tidak terjadi perubahan cita rasa dan aroma kopi. 

Mesin automatic packing sendiri memiliki beberapa bagian yaitu former 

assembly, seam seal assembly, jaw carriage assembly, film carriage assembly, 

film tracking adjustment wheel, cut position adjustment wheel, registration unit, 

carriage drive motor dan agitator motor. Mesin automatic packing ini berperan 

untuk merakit, megisi dan memotong kemasan kopi. Kemasannya sendiri sudah 

tercetak merek seperti yang ada dipasaran dan tergulung rapi di samping mesin. 

Mesin ini  umumnya digunakan pada produk makanan agar mudah didistribusikan 

dan disimpan. Adanya kemasan juga dapat membantu mencegah atau mengurangi 

kerusakan dan menambah nilai jual pada produk.  

PLC atau programmable logic control adalah sebuah control module yang 

dapat diberi program logic yang banyak digunakan untuk proses industri. Program 

untuk PLC umumnya berupa ladder diagram atau diagram tangga yang hanya 

berisikan input-process-output.  

 

 

Kata Kunci : kopi, mesin pengemas dan PLC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dalam bidang industri. Hal 

ini menyebabkan banyak pabrik lahir guna memenuhi kebutuhan akan suatu 

produk. Perindustrian di Indonesia sebagian besar menggunakan mesin yang 

programmable 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 

produk yang dihasilkan. Suatu modul yang dapat diberi program logic dengan 

tujuan untuk mengontrol suatu alat disebut  PLC (Programmable Logic 

Controller). 

PT. Karunia Prima Engineering adalah perusahaan yang bergerak pada 

bidang perbaikan dan  perawatan  kontruksi panel  pada  mesin-mesin industri, 

selain itu juga merupakan distributor resmi omron. Perusahaan ini  mengerjakan 

proyek pengadaan PLC beserta program yang diinginkan oleh prusahaan-

perusahaan, sehingga mesin dapat bekerja dengan baik. Kantor  PT. Karunia 

Prima Engineering terletak di kota Surabaya.  

 PT. Karunia Prima Engineering sering menangani proyek pada pabrik 

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

pengendaliannya. Pada proses pengemas automatis, mesin yang memakai PLC 

paling banyak digunakan pada proses perakitan kantung kemaasan dan 

pemotongan kemasan. Woodman packing sendiri memiliki operation touch screen 
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yang berguna mengatur kecepatan dan timming pengemasan. Dari menu didalam 

operation touch screen tersebut dapat memantau dan mengubah nilai parameter 

yang ada di dalam program seperti kecepatan motor inverter dan suhu heater. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktik 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai selama melaksanakan kegiatan Kerja 

Praktik adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja 

yang sebenarnya khususnya di bidang PLC (Programmable Logic 

Controller). 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

penerapan berbagai pengetahuan baik teori maupun  praktik yang 

diperoleh pada perkuliahan dan diterapkan pada lapangan pekerjaan 

yang sesungguhnya di tempat praktik 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 Praktik 

Kerja Lapangan dalam hal PLC. 

5. Mahasiswa dapat menerapkan dan mempraktekkan secara langsung 

teori yang telah didapat dibangku perkuliahan pada saat melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan dalam hal PLC. 
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6. Mendidik dan melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dan 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dalam 

melaksanakan praktik. 

7. Dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

sebagai seorang mahasiswa terhadap disiplin ilmu yang telah 

diperoleh pada saat belajar di bangku perkuliahan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem automatic packing machine yang 

efisien dan efektif 

2. Bagaimana merancang tampilan touch screen yang dapat digunakan 

untuk menginputkan, mengolah, dan menampilkan suatu data. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat begitu banyak mesin woodman packing machine. Penulis 

membatasi pembahasan hanya pada woodman packing machine pada salah satu 

pabrik kopi yang ditangani oleh PT. Karunia Prima Engineering. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai alat untuk mempercepat 

pengemasan bubuk kopi  
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1.6 Waktu Dan Lama Kerja Praktik 

Adapun  waktu dan lama Kerja Praktik di  PT. Karunia Prima Engineering 

dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 29 Juni 2015 – 25 

September 2015. 

 

1.7 Ruang Lingkup Kerja Praktik 

Ruang lingkup kerja praktik adalah agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman belajar melalui pengamatan di bidang PLC, yaitu: 

a. Mengamati alur kerja  PT. Karunia Prima Engineering dalam 

menangani proyek pada perusahaan lain (berawal dari tender hingga 

pengerjaan proyek). 

b. Menganalisa program yang sudah diimplementasikan pada mesin 

woodman packing. 

c. Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan program yang 

telah diimplementasikan pada mesin woodman packing. 

 

1.8 Metodologi 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penulis maka 

penulis mendapatkan bimbingan langsung dari karyawan  PT. Karunia Prima 

Engineering. Pengamatan pada perusahaan yang mengerjakan proyek pada mesin 

woodman packing. Dari pengamatan tersebut dilakukan analisa dari data-data 

mengenai pengerjaan proyek tersebut. Pengamatan itu meliputi proses 

mendapatkan proyek, kemudian pengerjaan proyek itu, setelah itu pembuatan 

program untuk mesin PLC pada pabrik tersebut, penulis lebih berfokus pada 
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analisis program yang akan ditanam pada mesin PLC khususnya woodman 

packing pada perusahaan yang telah ditangani. Adapun teknik atau metode yang 

penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap data-data 

pada perusahaan yang berhubungan dengan pengerjaan program pada 

mesin PLC. 

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap ahli 

bidang PLC pada perusahaan mengenai program yang telah di-

download ke dalam mesin woodman packing. Penulis melakukan 

wawancara kepada Bpk. Wirawan Widjaja beliau sedikit menjelaskan 

mengenai program untuk mesin woodman packing. 

3. Studi literatur atau kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-

buku yang ada hubungannya dengan proyek yang dikerjakan. 

4. Penulisan dan penyusunan laporan dari pelaksanaan kerja praktik 

yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada perusahaan 

dan Institut Bisnis dan Informatika Surabaya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Pengenalan mengenai gambaran umum perusahaan, safety (EHS), dan 

pengenalan tempat kerja praktik di PT. Karunia Prima Engineering. 

1. Didirikan pada tahun 1988 sebagai Divisi Automation dari Toko Lima-Lima 

oleh Ir. L. Gunawan di Semut Indah B-16 Surabaya. 

2. Toko Lima-Lima menjadi PT. Kharisma Pandulima Elektronik pada tahun 

1989. 

3. Pada tahun 1995 Divisi Automation berpindah ke tempat yang baru di Jalan 

Semut Idah A-12 Surabaya. 

4. Pada tahun 2002 dilakukan expansi dengan menempati Jalan Pertokoan 

Sulung Mas C-8 Surabaya. 

5. Pada tahun 2002 dibentuk sebuah perusahaan baru bernama PT. Sinergi 

Integra Persada untuk Siemens Automation System di Jalan Pertokoan Semut 

Indah A-12 Surabaya. Authorized Distributor Siemens PLC, Inverter. 

6. Pada tahun 2002 dibentuk perusahaan baru bernama PT. Global Multi Solusi 

untuk Rockwell ( Allen Bradlay ) and Schneider ( Telemacanique – Modicon ) 

Automation System di Jalan Pertokoan Sulung Mas D-9 Surabaya. 

7. Pada tahun 2006 Divisi Automation dari PT. Kharisma Pandulima Elektronika 

diganti dengan nama PT. Karunia Prima Engineering. 
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2.2. Visi 

To be best and prefered business partner in one stop automation solution 

and data management. 

 

2.3. Misi 

1. Professional Service and Solution with ISO-9001. 

2. Skill, Talent and Innovative Improvement. 

3. Increase Stakeholder’s Welfare 

 

2.4. Tujuan 

PT. Karunia Prima Engineering adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Industrial automation yaitu AUTHORIZED DISTRIBUTOR Brand 

OMRON memiliki tujuan untuk tetap dipercaya oleh semua kliennya. 

 

2.5. Lambang PT. Karuni Prima Engineering 

Lambang PT. Karunia Prima Engineering dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut : 

 

 

 

Gambar 2.1 Lambang PT. Karunia Prima Engineering 

(Sumber : www.kpesby.com) 

 

 

http://www.kpesby.com/
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2.6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan 

dimana terdapat pembagian divisi untuk tugas dan tanggung jawab dari masing - 

masing bagian pada organisasi tersebut. Divisi yang dibawahi oleh PT. Karunia 

Prima Engineering tersebut adalah  : 

1. Divisi Training  

Divisi ini bertugas untuk mengadakan pelatihan atau sejenisnya dan 

memberikan pembekalan kepada para staf pekerja juga kepada konsumen yang 

membutuhkan training. 

2. Divisi Engineering  

Divisi ini bertugas untuk membuat perencanaan gambar system, design, 

komponen yang dibutuhkan, biaya produksi, dll, tentang proyek yang akan dibuat 

sesuai dengan keinginan konsumen kemudian untuk diserahkan kepada divisi 

Drawing agar perencanaan tersebut dinyatakan dalam bentuk gambar. 

3. Divisi Drawing 

Divisi ini membuat gambar perencanaan divisi engineering mulai dari 

gambar layout, tata letak komponen, ukuran, tampilan, dll. 

4. Divisi Teknisi  

Setelah menerima gambar dari divisi Drawing, maka divisi yang bertugas 

melakukan pengerjaan proyek adalah  divisi teknisi yang meliputi pengerjaan 

hardware, pengkabelan (wiring) beserta instalasi di lapangan, dll. 

5. Divisi Repair  

Divisi ini bertugas untuk memperbaiki modul PLC, inverter atau touch 

screen yang rusak di customer (Customer care). 
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6. Divisi Accounting 

Divisi ini bertugas untuk mengadakan penghitungan tentang semua hal 

yang berkaitan dengan keuangan perusahaan  termasuk didalamya pembayaran 

proyek dari konsumen atau memberikan pembayaran gaji staf pegawai dan 

administrasi. 

7. Divisi Marketing 

Divisi bertugas untuk melakukan pemasaran produk-produk perusahaan 

serta mengadakan survei proyek di perusahaan yang membutuhkan. 

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

GENERAL 

MANAGER
TRAINNING FINANCE & ACC IT HRD

ENGINEERING MARKETING PURCHASING

TEKNISI
TECHNICAL 

DOCUMENTATIAON

OUTDOOR 

SALES

INDOR 

SALES
DELIVERY

PATTY CASH & 

ADMIN
STORAGE COLLECTION UMUM

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Karunia Prima Engineering 

(Sumber : www.kpesby.com) 

 

2.7.     Alur Kerja Organisasi 

 Setiap posisi pada perusahaan PT. Karunia Prima Engineering memiliki 

deskripsinya masing-masing yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatannya. 

Berikut adalah alur kerja organisasi perusahaan ini dari awal hingga akhir proses 

pengerjaan proyek: 

http://www.kpesby.com/
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1. Klien yang akan mengadakan tender akan mengirim surat undangan tender 

kepada sekretaris perusahaan. 

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  pegawainya untuk menghadiri annwijzing 

(penjelasan mengenai tender). Biasanya direktur akan menunjuk marketing 

projek. Menghadiri annwijzing ini adalah syarat pertama dari keikutsertaan 

perusahaan dalam suatu tender. 

4. Kemudian marketing projek yang ditunjuk oleh direktur utama akan 

melaporkan hasil dari annwijzing kepada direktur utama. 

5. Marketing projek menyusun surat penawaran didampingi bagian keuangan 

untuk menentukan daftar harga yang akan ditawarkan pada klien. 

6. Surat penawaran diberikan kepada klien dan perusahaan tinggal menunggu 

pengumuman pemenang tender yang diadakan  klien. 

7. Jika perusahaan PT. Karunia Prima Engineering diumumkan menang dalam 

tender tersebut. Marketing tender akan menunjuk bagian engineering untuk 

mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya tanggung jawab proyek akan 

diserahkan kepada koordinator engineering hingga proyek selesai dikerjakan. 

Selama proyek berjalan bagian keuangan mengawasi keuangan dan pajak. 
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2.8     Denah Lokasi 

Lokasi PT. Karunia Prima Engineering dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Denah Lokasi PT. Karunia Prima Engeneering. 

(Sumber : www.kpesby.com) 

 

2.9  Pengalaman Kerja PT. Karunia Prima Engeneering 

 Perusahaan yang pernah menjadi klien dari PT. Karunia Prima 

Engineering selama periode 2015  dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

 

Tabel 2.1 Daftar pengalaman kerja periode Agustus 2015 – September 2015 

CUSTOMER PEKERJAAN Tahun 

PT. IDEC MV Panel 2015 

PT. Multi Spunindo Jaya SB3/ MB2 2015 

SHICA Software SCADA Unit 3 2015 

PT. Sampoerna Cigarete Detector 2015 

http://www.kpesby.com/
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Campina Horer Machine 2015 

SHICA Mod Software Unit 1, 2 2015 

HMS Core Joint 2015 

UNILEVER Control MCC 2015 

PT. Karunia Alam Segar Replace PLC CQM to CJ1 2015 

UNILEVER Upgrade PLC C200H to CS1 2015 

SGM HMI Hitech to NB 7 2015 

AQUA Cap Filler Timer 2015 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  WOODMAN PACKING MACHINE  

Woodman Packing adalah sebuah mesin vertical form fill seal bagmaker. 

Didesain untuk dapat menyesuaikan dengan kantung kemasan kecil maupun besar 

dengan kecepatan sampai 80 kantung kemasan permenit. adapun tahapan proses 

produksi dari tiap tahap meliputi : 

a. Former Assembly 

Former Assembly adalah  bagian yang berguna untuk membentuk kantong 

kemasan sebelum siap diisi, disegel dan kemudian dipotong. Bagian ini terletak 

dipuncak dari mesin dan berbentuk kerucut agar dapat menyesuaikan dengan 

ukuran kemasan yang berbeda. 

b. Seam Seal Assembly 

Seam Seal Assembly adalah bagian yang berguna untuk mensegel atau 

menyabung bagian belakang dari kemasan setelah itu kemasan dimasukkan ke 

former Assembly. Bagian ini dapat diatur untuk menyesuaikan dengan ukuran 

kemasan yang berbeda. 

c. Jaw Carriage Assembly 

Jaw Carriage Assembly terdiri dari front end dan rear sealer bridges, Jaw 

dan strip cylinders, dan terhubung menjadi satu. Bagian ini berguna untuk 

mendorong kemasan dan pesegel akhir. 
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d. Film Carriage Assembly 

Film Carriage Assembly terdiri dari film spindle, dancer bar, film craddle, 

dan threading rollers. Bagian ini berguna untuk menyediakan gulungan yang rapi 

dengan mempertahankan tarikan yang tepat dan tracking. 

e. Film Tracking Adjustment Wheel 

Film Tracking Adjustment Wheel memperbolehkan operator untuk 

menyesuaikan dari depan mesin. Tombol pengaturnya dapat diputar ke kanan atau 

ke kiri untuk mengatur ketegangan gulungan film. 

f. Cut Position Adjustment Wheel 

Cut Position Adjustment Wheel berguna untuk menggerakkan gulungan 

vertikal terhadap pemotong kemasan. Bagian ini memperbolehkan operator untuk 

merubah titik potong keatas atau kebawah. 

g. Registration Unit  

Registration unit mendeteksi adanya tanda pada film. Datanya dikirim ke 

PLC untuk membuka jaw. Registration unit dapat diatur untuk mendeteksi tanda 

yang lain. 

h. Agitator Motor 

Agitator Motor adalah motor 230 VAC yang digunakan untuk 

menggoyang kantung kemasan. Cara ini bertujuan untuk menurukkan bubuk kopi 

sampai kebawah sebelum di segel. 

i. Operation Touch Screen 

Operation Touch Screen adalah untuk menampilkan dan memasukkan 

data. Layar ini sebagai media penghubung antara operator dengan PLC. 
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j. Poker  

Poker adalah bagian yang berguna untuk menjaga agar bukuk kopi tidak 

tersumbat saat pengisian. Bagian ini diatur oleh PLC dan dapat dipicu setiap 

silkus. 

 

3.2 MOTOR AC 3 FASA 

Motor AC 3 fasa bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa sumber 

untuk menimbulkan gaya putar pada rotornya berfungsi untuk memurat gulungan 

film kemasan. Beberapa hal penting yang digunakan untuk mengerakkan  motor 3 

phase adalah : 

a. Main Contactor Coil 220VAC 

Main Contactor Coil 220VAC adalah Kontaktor Magnet mempunyai 

kontak NO utama, yaitu kontak yang mungkin dibuat khusus untuk mengontrol 

sebuah motor 3 phase. fungsi main contactor ini digunakan sebagai start pada 

motor 3 fasa Pemakaian rangkaian ini akan mengurangi lonjakan arus-listrik pada 

saat motor di starter. Prinsip kerjanya adalah dengan membuat star awal menjadi 

tidak dikenakan tegangan secara penuh, yaitu dengan cara dihubungkan dengan 

star. Kemudian saat motor telah berputar serta arus menjadi menurun, fungsi timer 

pun berjalan yang akan memindakan dengan otomatis rangkaian menjadi delta. 

Dengan berubahnya menjadi delta, maka arus yang melalui motor akan menjadi 

penuh. Gambar 3.1 berikut adalah contoh Main Contactor Coil 220VAC dari 

Schneider. 
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.  

 

 

Gambar 3.1 Main Control coil 220VAC. 

(Sumber : http://www.schneider-electric.com) 

 

b. Motor Breaker 3P 

Motor Breaker 3P adalah memutuskan rangkaian jika terjadi arus yang 

berlebih (sekring biasa) atau memutus rangkaian jika ada kesalahan grounding 

(GFCI) atau motor 3 fasa tersebut sudah rusak dan arus melebihi batas yang sudah 

ditenteukan. Gambar 3.2 berikut adalah contoh Motor Breaker 3P dari Schneider. 

 

 

 

Gambar 3.2 Motor Breaker 3P. 

(Sumber : http://www.schneider-electric.com) 

 

c. Inveter  

Inverter adalah Rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk 

mengkonversikan tegangan searah (DC) ke suatu tegangan bolak-balik (AC). 

Prinsip kerja inverter adalah mengubah input motor (listrik AC) menjadi DC dan 

kemudian dijadikan AC lagi dengan frekuensi yang dikehendaki sehingga motor 

dapat dikontrol sesuai dengan kecepatan yang diinginkan.  

http://www.schneider-electric.com/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.kitomaindonesia.com/detail/2/61/hitachi-inverter-wj200-series
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Gambar 3.3 Inverter danfoss vlt 2800 

(Sumber : http:// www.danfoss.com) 

 

3.3  MOTOR VIBRATOR 0,25 KW  

Vibrator 0,25KW berfungsi untuk mengentarkan kantung kemasan kopi 

supaya semua bubuk kopi yang dimasukkan turun kebawah dengan cepat. 

Beberapa hal penting yang di gunakan untuk menggerakan motor vibrator adalah 

Motor Breaker 3P dan Main contactor coil 220VAC. 

 

 

 

 

Gambar 3.4   Motor vibrator 0.25 KW    

 

3.4 POWER 220VAC 

Power 220VAC digunakan untuk mengalirkan arus listik bertegangan  

220VAC tiga fasa yang bertujuan untuk menyalakankan panel – panel listrik pada 

seluruh sistem automatic mixing pabrik. Berikut ini adalah hal – hal penting 

mengenai Power 220VAC : 
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a. MCB ( Miniature Circuit Breaker ) 

MCB adalah sebagai pengaman dalam suatu instalasi listrik. MCB 

berfungsi sebagai pengaman hubung singkat (konsleting) dan juga berfungsi 

sebagai pengaman beban lebih. Gambar 3.5 berikut adalah contoh MCB  dari 

Schneider. 

 

 

 

 

Gambar 3.5 MCB (Miniature Circuit Breaker). 

(Sumber : http://www.schneider-electric.com) 

 

b. MCCB ( Miniatur Case Circuit Breaker ) 

Fungsi MCCB adalah merupakan alat pengaman yang dalam proses 

operasinya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk 

penghubung. Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi 

sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat (short circuit) dan arus beban 

lebih (over load). Contoh gambar MCCB bisa di  lihat pada gambar 3.6 

 

 

 

 

Gambar 3.6 MCCB ( Moulded Case Circuit Breaker ). 

(Sumber : http://www.schneider-electric.com) 

http://www.schneider-electric.com/
http://www.schneider-electric.com/
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3.5 Main Breaker 3 pole 

Main Breaker 3 pole adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada 

suatu sistem tenaga listrik berupa 3 buah MCB digabungkan menjadi satu ketika 

dinyalakan apabila terjadi kelebihan beban atau konsleting listrik makan ke-3 

buah MCB tersebut akan OFF. Gambar 3.7 berikut adalah contoh Main Breaker 3 

pole  dari Schneider. 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Main Breaker 3 pole. 

(Sumber : http://www.schneider-electric.com) 

 

3.6 Relay 220VAC 

Relay 220VAC adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik 

yang digerakkan oleh arus listrik dengan tegangan 220VAC yang bertujuan untuk 

mengalirkan arus listrik  pada posisi normaly close ke normaly open. Gambar 3.8 

berikut adalah contoh Relay 220VAC dari Schneider. 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Relay 220VAC. 

(Sumber : http://www.omron.com/ecb/products/pry/) 

http://dunia-listrik.blogspot.com/2009/03/perlengkapan-gardu-induk.html
http://www.schneider-electric.com/
http://www.omron.com/ecb/products/pry/
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3.7 Socket Relay 220VAC 

 Socket Relay 220VAC adalah komponen yang berupa tempat colokan 

relay yang dapat di pasang serta dilepas secara mudah. Gambar 3.9 berikut adalah 

contoh Socket Relay 220VAC dari Schneider. 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Socket Relay 220VAC. 

(Sumber : http://www.omron.com/ecb/products/pry/) 

 

3.8     SENSOR ENCODER 

 Encoder adalah perangkat elektronika yang merubah sudut putar atau 

gerakan dari poros ke data analog. Encoder harus dipasang dengan benar agar 

PLC dapat mempertahankan kontrol dari waktu pada pembuat kemasan. PLC 

menerima dua sinyal dari encoder, satu sinyal dibaca untuk melihat posisi putaran 

mesin, sinyal yang lainya digunakan untuk reset nilai. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Sensor Encoder 

(Sumber : http://www.omron.com/ecb/products/pry/) 

http://www.omron.com/ecb/products/pry/
http://www.omron.com/ecb/products/pry/
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3.9      HMI (Humman Machine Interface) 

HMI adalah singkatan dari Human Machine Interface bila dilihat dari 

singkatannya pengertian HMI  adalah Interface (antar muka) antara Mesin dengan 

Manusia. Mesin dalam hal ini bisa berupa Mesin, System Package atau bahkan 

Sebuah Plant Pada umumnya HMI adalah berupa komputer dengan display di 

Monitor CRT/LCD dimana kita bisa melihat keseluruhan system dari layar 

tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard 

dan Mouse. dan biasa juga diganti dengan touch screen. Dimana keyboard sendiri 

juga bisa di ganti dengan tampilan di layar untuk penginputan. Contoh gambar 

HMI bisa di  lihat pada gambar 3.11 

 

 

 

Gambar 3.11   HMI ( Humman Machine Interface).    

(Sumber : dokumen project, 2013) 

3.10 CONTROL 

Sebelum adanya Programmable Logic Controller (PLC), sudah banyak 

peralatan kontrol sekuensial yang menggunakan relay, panel control dengan relay 

menjadi kontrol sekuens yang utama, tetapi relay elektromagnetik tidak cocok 

diterapkan untuk kontrol dengan kecepatan tinggi. Pada aplikasi industri banyak 

dibutuhkan implemantasi pengontrol proses yang akan beraksi menghasilkan 

output sebagai fungsi dari state (keadaan), perubahan state, atau beberapa variabel 

biner. Sistem yang mengimplementasikan fungsi ini disebut sistem pengontrol 

logic karena input sinyal yang diproses berupa variabel biner. 
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3.11 Pengenalan PLC 

Awalnya PLC dirancang untuk menggantikan rangkaian logic atau relay, 

dengan menambahkan fungsi aritmatika, timer, dan counter, yang banyak 

digunakan dan merupakan bagian utama dalam pengendalian pada sistem atau 

proses yang kompleks. Programmable Logic Controller (PLC) adalah elemen 

kendali yang fungsi pengendaliannya dapat diprogram sesuai keperluan. PLC 

mempunyai jenis input atau output berupa sinyal logic on off. Alat ini mempunyai 

kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk melaksanakan fungsi kendali 

atau melaksanakan suatu perintah kerja yang sekuensial, perhitungan aritmatika, 

pemroses numerik, sarana komunikasi dari suatu proses. Perkembangan PLC 

sangat erat dengan perkembangan mikroprosesor. Seiring dengan meningkatnya 

kemampuan mikroprosesor, maka kemampuan PLC akan meningkat juga. Saat ini 

PLC telah mampu berkomunikasi dengan operator, dengan modul-modul kendali 

tertentu seperti PID kontroler, multi-channel analog I/O, berkomunikasi dengan 

komputer atau PLC lain, bahkan dapat juga menstranmisi data untuk keperluan 

pengontrolan jarak jauh.  

Berdasarkan namanya konsep PLC adalah sebagai berikut : 

1.   Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk 

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah 

fungsi atau kegunaannya. 

2.   Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik 

dan logic (ALU), yakni melakukan operasi membandingkan, 

menjumlahkan, mengalikan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, 

dan lain sebagainya. 
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3.   Controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur 

proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial 

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

dikendalikan, dan dioperasikan oleh individu 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 mengubah status-status output-output dari on menjadi off dan 

sebaliknya. 1 menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi 

sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga 

dapat diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki output banyak. 

Fungsi dan kegunaan PLC sangat luas. Dalam prakteknya PLC dapat 

dibagi secara umum dan secara khusus. Secara umum fungsi PLC adalah 

sebagai berikut: 

1.  Sekuensial Kontrol. PLC memproses input sinyal biner menjadi output 

yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan 

(sekuensial), disini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam 

proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. 

2.  Monitoring Plant. PLC secara terus menerus memonitor status suatu 

sistem (misalnya temperatur, tekanan) dan mengambil tindakan yang 

diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya alarm).  
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Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input 

ke CNC (Computerized Numerical Control). Beberapa PLC dapat 

memberikan input ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC 

bila dibandingkan dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan 

lebih mahal harganya. CNC biasanya dipakai untuk proses finishing, 

membentuk benda kerja, moulding dan sebagainya.  

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses 

yang dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap 

sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam 

memori lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator 

atau peralatan lainnya.                   

                      

3.12  SISTEM KERJA PLC 

PLC menerima sinyal input dari peralatan sensor berupa sinyal on off. 

Apabila input berupa sinyal analog, maka dibutuhkan input analog modul yang 

mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal ini akan dikirim ke 

Central Processing Unit untuk diproses oleh program yang telah dibuat. Hasil 

pemrosesan berupa sinyal keluaran digital yang dikirim ke modul output untuk 

menjalankan aktuator. Prinsip kerja PLC dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Sistem Kerja PLC. 

 

3.13   PERANGKAT KERAS PLC 

Dari ukuran dan kemampuannya, PLC dapat dibagi menjadi jenis-jenis 

berikut :  

1. Tipe compact, ciri-ciri PLC jenis ini adalah : 

a. Seluruh komponen (power supply, CPU, modul input-output modul 

komunikasi) menjadi satu. 

b. Umumnya berukuran kecil (compact). 

c. Mempunyai jumlah input/output relatif sedikit dan tidak dapat diekspan. 

d. Tidak dapat ditambah modul-modul khusus. 

Alat Pemrogram 
1. PC 
2. Hand Held 
3. Programmer 

Tabel  Input Program 

Aplikasi PLC 

Tabel 

Output 

Data Input Device 
1. Switch 
2. Sensor 
3. Push 

Button 

Sistem I/O 

Output Device 
1. Lampu 
2. Relay 
3. Motor 
4. Valve 
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Gambar 3.13 PLC compact omron. 

(Sumber : http://www.ia.omron.com/products/family/1778/) 

 

2. Tipe Modular 

Ciri-ciri PLC jenis ini ialah : 

a. Komponen-komponen terpisah ke dalam modul-modul. 

b. Berukuran besar. 

c. Memungkinkan untuk ekspansi jumlah input-output (sehingga jumlah lebih 

banyak). 

d. Memungkinkan penambahan modul-modul khusus. 

 

Gambar 3.14 PLC modular CJ1W dari Omron. 

(Sumber : http://www.ia.omron.com/products/family/31/) 

http://www.ia.omron.com/products/family/1778/
http://www.ia.omron.com/products/family/31/
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 PLC terbagi dalam beberapa komponen utama. PLC memiliki komponen 

yang terhubung dengan peralatan input dan peralatan output. PLC juga terhubung 

dengan PC untuk kebutuhan pemrograman (umumnya menggunakan RS 232 

serial port). Secara umum PLC terbagi dalam beberapa komponen berikut : 

1. Power supply. 

2. Prosesor. 

3. Memori. 

4. Modul Input dan Output. 

5. Alat pemrogram. 

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen 

yang telah disebutkan diatas: 

1. Power supply  

Power supply merupakan penyedia daya bagi PLC. Jenis tegangan yang 

dimilikinya bisa berupa tegangan AC (missal : 120/240 Vac) maupun tegangan 

DC (missal : 24 V DC). PLC juga memiliki power supply (24 V DC) internal yang 

bisa digunakan untuk menyediakan daya bagi peralatan input/output PLC. 

Gambar 3.15 berikut ini contoh modul power supply dari Omron type S8VS. 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Modul power supply dari PLC Omron. 

(Sumber : http://www.ia.omron.com/products/family/807/) 

http://www.ia.omron.com/products/family/807/
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2. Prosesor (Central Processing Unit) 

Prosesor ialah bagian PLC yang bertugas membaca dan mengeksekusi 

instruksi program. Prosesor mempunyai elemen kontrol yang disebut Arithmatic 

and Logic Unit (ALU), sehingga mampu mengerjakan operasi logika dan 

aritmatika. Gambar 3.16 di bawah adalah contoh modul prosesor dari Omron type 

CS1G. 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Modul prosesor dari Omron. 

(Sumber : http://www.ia.omron.com/products/family/16/) 

 

3. Memori 

Memori ialah tempat penyimpanan data dalam PLC. Memori ini umumnya 

menjadi satu modul dengan prosesor/CPU. Jika berbentuk memori eksternal maka 

itu merupakan memori tambahan. Gambar 3.17 berikut adalah contoh modul 

memori eksternal dari Omron. 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Modul memori eksternal dari Omron. 

(Sumber : http://www.ia.omron.com/support/glossary/meaning/201tml) 

http://www.ia.omron.com/products/family/16/
http://www.ia.omron.com/support/glossary/meaning/201tml
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4. Modul Input-Output 

Modul input-output ialah perantara dari PLC ke peralatan di panel-panel 

kontrol. Modul input-output pada PLC compact umumnya sudah built-in di PLC. 

Sedang untuk PLC modular berupa modul I/O tersendiri yang terpisah dari CPU. 

Secara umum terbagi menjadi :  

a. Modul Input/output diskrit 

Berfungsi untuk menghubungkan input diskrit fisik (saklar, sensor) dengan 

PLC. Berikut ini skema di dalam modul input diskrit untuk tegangan AC dan DC. 

Sebagai catatan, modul input yang dapat menerima tegangan AC memiliki 

rangkaian penyearah di dalamnya. Gambar 3.18 berikut adalah modul 

input/output diskrit. 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Modul input/output diskrit. 

 

b. Modul input/output analog 

Selain modul input/output diskrit, terdapat juga modul input/output analog. 

Modul input analog dapat menerima tegangan dan arus dengan level tertentu 

(misal 0-10 V, 4-20 mA) dari peralatan input analog (misal : sensor analog, 

potensiometer). Sedang modul output analog dapat memberikan tegangan dan 

arus dengan level tertentu (misal  4-20 mA, dan  0-10 V, ) pada peralatan output 

analog (misal : motor DC, motor AC, control valve).  
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Gambar 3.19 Modul input/output analog. 

 

3.14   DASAR-DASAR PEMROGRAMAN PLC 

Sebelum mulai membuat program PLC, perlu dibuat dulu daftar peralatan 

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

supaya perancang bisa menghitung jumlah input dan output yang perlu dipenuhi 

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

berkaitan dengan status input-output dalam sistem. 

Kemudian barulah dibuat program PLC sesuai dengan flow chart yang 

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

PLC memiliki lampu-lampu built in sehingga statusnya bisa dilihat langsung di 

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

input PLC tersebut. 

Setelah program sudah valid, barulah perancang menghubungkan peralatan 

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

rangkaian-rangkaian pendukung maka sistem yang dikendalikan oleh PLC sudah 

siap dijalankan.  
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3.15   BAHASA PEMROGRAMAN PLC  

 Sesuai dengan standard IEC 61131-3 (International Electrotechnical 

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

cara pemrograman PLC salah satunya yaitu ladder diagram. 

PLC yang dibuat setelah standart tersebut ditentukan harus bisa diprogram 

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

dibahas ladder diagram, sebagai “bahasa ibu” PLC. 

 

3.16   Ladder Diagram  

Ladder Diagram merupakan metode pemrograman PLC yang paling 

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

tersebut dikarenakan PLC merupakan kelanjutan dari relay logic control, yang 

sebelumnya juga menggunakan relay ladder logic. Istilah ladder digunakan 

karena bentuk bahasa ini mirip dengan tangga (ladder). 

 

Gambar 3.20 Contoh ladder diagram. 
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Dari Gambar 3.20 nampak bahwa ladder diagram memiliki bentuk sama 

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

tangga (rung) berisi komponen-komponen pemrograman LD. Rung tersebut diapit 

oleh power rail dan neutral rail, dua jalur yang dapat menggambarkan aliran 

program seperti layaknya aliran arus listrik.  

Ada beberapa konvensi yang perlu diperhatikan dalam pemrograman PLC dengan 

Ladder diagram : 

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

2. Rung tidak boleh diakhiri dengan lebih dari satu output. 

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

4. Input/ouput diidentifikasi melalui alamatnya. 

Komponen-komponen dasar ladder diagram ialah : 

1. Contact/input. 

2. Coil/output. 

3. Timer. 

4. Counter. 

Penggunaan istilah contact dan coil 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 : 

1. Normally open contact. 

2. Normally close contact. 
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Istilah yang dipakai pada normal contact mengacu pada konsep NO dan 

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

Demikian juga dengan normal coil yang mengadopsi relay coil. Gambar 3.21 

berikut ini adalah ladder diagram normal contact dan normal coil. 

 

      Gambar 3.21 adalah ladder diagram 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 atau output tersebut. 

Dengan menggunakan keduanya, bisa disusun beberapa jenis gerbang 

logika yang umum. Perhatikan gerbang-gerbang logika pada Gambar 3.22 dan 

Gambar 3.23 berikut. 

 

Gambar 3.22 Gerbang Logika dengan ladder diagram. 
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Gambar 3.23 Gerbang Logika dengan ladder diagram (lanjutan). 

 

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 ialah 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 diberikan relay 

virtual yang disebut internal relay. Perbedaan internal relay dengan input (I) atau 

output (O) ialah tidak ada keharusan menghubungkan alat fisik tertentu pada 

alamat ini. Sedang pada alamat input atau output, pengguna harus benar-benar 

menghubungkan peralatan secara fisik. 
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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 ialah 4 

contact saja. Sedang jumlah maksimal contact pada PLC nyaris tak terbatas 

(hanya dibatasi oleh ketersediaan memori PLC saja).  

 

3.17 KOMUNIKASI PLC 

Device net dimulai dari pemikiran tentang automation system yang sudah 

ada saat itu tetapi tidak efisien, baik dari segi instalasi maupun biaya yang 

dikeluarkan untuk membangun sebuah control system yang biasa disebut sebagai 

Central Automation System. Dengan sistem ini controller sebagai pusat 

automation berada di satu tempat sedangkan sensor/actuator tersebar disemua 

area dimana semua instalasi sensor ini tertuju disatu tempat yaitu ke controller, 

sehingga memerlukan kabel yang banyak dan panjang untuk instalasinya 

Kemudian munculah Device net sebagai protocol komunikasi berbasis RS485 

yang mengubah Central Automation System menjadi Distributed Automation 

System. Sistem ini memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem 

yang lama, dimana dari sisi instalasi sangat efisien dan biaya yang dikeluarkan 

lebih sedikit Device net adalah teknologi  komunikasi barbasis RS485 yang 

memiliki sistem modular yang dapat digunakan sesuai fungsi module itu sendiri. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. SISTEM KONTROL WOODMAN PACKING MACHINE 

Setiap mesin yang menggunakan pengontrolan PLC, membutuhkan sistem 

kontrol yang sesuai dengan karakteristik mesin tersebut. Sama halnya dengan PLC 

pada woodman packing machine yang merupakan bagian dari mesin automatic 

packing memiliki kebutuhan kontrol  yang sesuai dengan fungsi mesin. Gambar 4.1 

berikut adalah sketsa yang menggambarkan komponen dari mesin woodman packing 

machine secara keseluruan.  

FILM TRACKING
ADJUSMENT WHEEL

REMOTE
OPERATOR

PANEL

CUT POSITION
ADJUSTMENT WHEEL

FORMER
ASSEMBLY

SEAM SEAL
ASSEMBLY

POKER

TRANSFORMER
(OPTIONAL)

REGISTRATION UNIT

FILM CARRIAGE
ASSEMBLY

CARRIAGE
DRIVER MOTOR

LOWER
ELECTRICALCONSOLEA

MAIN
DISCONNECT

JAW
CARRIAGE
ASSEMBLY

AGITATOR
MOTOR

UPPER
ELECTRICAL

CONSOLE

 

Gambar 4.1 Desain mesin automatic mixing.  
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Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kebutuhan kontrol dari 

woodman packing machine, agar mesin dapat bekerja sesuai fungsinya. Tiap-tiap step 

dalam proses pada mesin ini dinamakan standard operating procedure yang 

divisualisasikan dengan perangkat lunak HMI (Humman machine interface), yaitu : 

 

4.1.1 Menu Setting 

 

Gambar 4.2 Menu Setting Utama ¼. 

 

 

Gambar 4.3 Menu Setting 2/4. 

SAVE Data 

 
Heater Control 

(option) 

Inverter Control 

Monitoring 

Next in same menu 

Previous in same menu 

Current Menu 

 

Block menu area 
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Gambar 4.4 Menu Setting ¾. 

           

   

Gambar 4.5 Menu Setting 4/4. 

Menu setting berguna untuk mengganti pengaturan derajat dari komponen 

komponen berikut: 

1. Jaw Open 

2. Jaw Close 

3. End of Strip 

4. Dump Request On 

5. Knife On and time 
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6. Preforator Cnt 

7. Paper Brake On – Off 

8. Eye mark On – Off 

 

4.1.2 Menu Monitor 

 

 

Gambar 4.6 Menu Monitor. 

 

Menu Monitor berisi informasi umum mesin. Tersedia pula akses untuk 

beberapa menu baru: 

1. Main Panel SIM 

Panel SIM adalah backup bagi tombol-tombol panel mesin. Bila tombol panel 

malfunction, sementara bisa memakai panel simulator ini 

2. Manual Force 

Manual Force untuk menyalakan output yang ada satu persatu. Berguna 

sebagai fungsi maintenance. 

 

Reset Count 

 

Manual Force 
 

Reset Packed 

Main 

Panel 
SIM 

 

Monitor Input 

 
Monitor Output 

 

Monitor weight 



40 

 

3. Monitor Input 

Memonitor input yang masuk 

4. Monitor Output 

Memonitor output yang masuk 

5. Monitor weight 

Monitor weight untuk pengaturan pengisian. 

 

4.1.3 Menu Monitor2 

 

Gambar 4.7 Menu Monitor Weight. 

Menu Monitor Weight berguna untuk mengatur waktu pengisian bahan.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4.1.4 Menu Machine Speed 

 

Gambar 4.8 Menu Inverter Speed. 

Menu Machine Speed berguna untuk mengatur kecepatan dari inverter. 

Kecepatan tertinggi yang diperbolehkan 60 kantung/menit. Tetapi di dalam 

pengaturan speed diperbolehkan sampai 75 kantung/menit. 

 

4.1.5 Menu Save Data 

 

Gambar 4.9 Menu Save. 

Untuk menyimpan data cukup tekan nomor data yang diinginkan, pada bagian 

bawah choose akan muncul nomor yang kita pilih. Kemudian tekan save untuk 

menyimpan data ke nomor yang dipilih. Untuk mengganti namanya, cukup dengan 

Machine Speed 
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menekan nama yang akan diganti, maka akan muncul jendela baru untuk mengganti 

nama yang ada.  

 

4.1.6 Menu Load Data 

 

Gambar 4.10 Menu Load. 

Untuk memilih pengaturan yang diinginkan, pilih nomor menu yang tersedia, 

kemudian tekan load, maka data yang ada di memory akan segera ditampilkan dan 

dipakai sebagai referensi mesin. 

 

4.1.7 Menu Manual Force 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Menu Manual Force. 

Menu Manual Force digunakan untuk keperluan maintenance. 
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4.1.8 Menu Panel SIM               

   

Gambar 4.12 Panel SIM. 

Menu Panel SIM digunakan apabila ada selector switch yang rusak. 

 

4.1.9 Menu Input Monitor 

 

Gambar 4.13 Input Monitor. 

Menu Input Monitor 1 digunakan untuk keperluan monitoring indicator input 

pada saat proses berjalan/ mesin standby. 
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Gambar 4.14 Input Monitor. 

Menu Input Monitor 2 digunakan untuk keperluan monitoring indicator input 

pada panel pengisian bahan. 

 

4.1.10 Menu Output Monitor 

 

Gambar 4.15 Output Monitor. 

Menu Output Monitor digunakan untuk keperluan monitoring Output pada 

saat proses berjalan/ mesin standby. 
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4.1.11 Menu Emergency Warning! 

 

Gambar 4.16 Menu Emergency. 

Pada saat tombol Emergency ditekan karena suatu hal, maka semua fungsi 

peralatan akan dimatikan. Pada layar akan muncul perintah untuk melepaskan 

Emergency. Setelah masalah mesin ditangani, kembalikan posisi Emergency switch 

ke posisi semula, kemudian tekan BACK untuk kembali ke menu 

 

4.1.12 Menu Sensor Film Empty Warning! 

 

Gambar 4.17 Menu Sensor Film Empty. 
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Pada saat bahan pembungkus habis, Pada layar akan muncul peringatan sesuai 

gambar diatas. Setelah masalah mesin ditangani, kemudian tekan back untuk kembali 

ke menu 

 

4.1.13 Menu Temperature Low Warning! 

 

Gambar 4.18 Menu Temperature low. 

Pada saat heater kurang panas, Pada layar akan muncul peringatan sesuai 

gambar diatas. Setelah panas tercapai secara auto akan kembali ke menu monitor1, 

atau tekan back untuk kembali ke menu. 

 

4.1.14 Menu Emergency Pressed & Temperature Warning! 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Menu Emergency & Temperature low. 



47 

 

Pada saat posisi tombol emergency di tekan dan heater kurang panas ,Pada 

layar akan muncul peringatan sesuai gambar diatas, tekan back untuk kembali ke 

menu. 

 

4.1.15 Menu Emergency Pressed & Sensor Film Empty Warning! 

 

 

 

Gambar 4.20 Menu Emergency & Sensor Film Empty. 

 

Pada saat posisi tombol emergency di tekan dan bahan pembungkus habis, 

Pada layar akan muncul peringatan sesuai gambar diatas, Setelah masalah mesin 

ditangani tekan back untuk kembali ke menu.  
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4.1.16 Menu Sensor Film Empty & Tempersture Low Warning! 

 

Gambar 4.21 Menu Sensor Film Empty & Temperature Low. 

Pada saat posisi bahan pembungkus habis dan heater kurang panas, Pada layar 

akan muncul peringatan sesuai gambar diatas, Setelah masalah mesin ditangani tekan 

back untuk kembali ke menu.       

 

4.1.17 Menu Emergency & Sensor Film Empty & Tempersture Low Warning! 

 

Gambar 4.22 Menu Emergency & Sensor Film Empty & Temperature Low. 
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Pada saat posisi tombol emergency di tekan dan bahan pembungkus habis dan 

heater kurang panas, Pada layar akan muncul peringatan sesuai gambar diatas, 

Setelah masalah mesin ditangani tekan back untuk kembali ke menu. 

Dengan memenuhi  kebutuhan kontrol inilah  yang nantinya PLC diperlukan 

untuk mengambil alih kontrol sehingga mesin dapat berjalan sesuai dengan 

kebutuhan tersebut. Gambar 4.23 berikut adalah gambar asli dari PLC pada pabrik 

kopi yang digunakan untuk mengendalikan mesin packing. 

 

Gambar 4.23 PLC Omron (mengontrol mesin woodman packing di pabrik kopi). 

 

4.2. DIAGRAM WAKTU PEMBUATAN KEMASAN 

Berdasarkan kebutuhan kontrol yang telah dijelaskan di atas, keseluruhan 

sistem bergantung pada encoder yang diatur oleh program pada PLC. Gambar berikut 

adalah timing cycle control pada mesin woodman packing untuk kemasan ukuran 8” 

dengan kecepatan 50 BMP (bagmaker perminutes). 
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KNIFE CUT
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Gambar 4.24 Bagmaker Timing Cycle 

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai diagram pada Gambar 4.24 

untuk mode auto: 

1. Kondisi start awal dari proses ini adalah pengisian material secara 

manual. 

2. Bagian ujung kemasan dan punggung kemasan disegel sehingga kemasan 

siap diisi dengan product. 

3. Setelah kondisi pengisian selesai, dilakukan pemadatan produk dengan 

cara menyalakan poker. 

4. Setelah poker on, jaw dilepas agar clamp dapat terbuka untuk  menarik 

kemasan. 
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5. Proses penarikan kemasan sesuai ukuran, setelah sesuai ukuran yang 

diingankan kemasan disegel dan dipotong. 

6. Setelah Proses pemotongan, kemasan kosong yang belum diisi product 

ditiup untuk pengisian berikutnya. 

 

4.3. ALLOCATION LIST (INPUT/OUTPUT) 

Untuk merancang sistem otomatis dengan PLC, selain menyusun hal-hal yang 

menjadi kebutuhan control, lalu diagram waktu, diperlukan juga allocation list atau 

daftar input/output. Hal ini berguna dalam pembuatan program PLC, sehingga 

variabel-variabel yang digunakan pada program sesuai dengan input dan output pada 

PLC. Dengan begitu diharapkan program dapat berjalan sesuai yang diinginkan. 

Gambar berikut adalah beberapa gambar mengenai allocation list PLC dan diagram 

rangkaian listriknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25  Input  PLC.  
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Gambar 4.26 Output PLC. 

 Pada Gambar diatas sudah dilengkapi dengan keterangan serta alamat-alamat 

yang digunakan untuk pembuatan program PLC selanjutnya.  
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Gambar 4.27 Rangkaian Inverter. 

 

 

Gambar 4.28 Rangkain Sensor. 
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4.4. PEMBUATAN PROGRAM PLC 

Pada Sub Bab ini, akan dibahas mengenai program PLC yang diturunkan dari 

diagram waktu diatas. Program adalah bentuk akhir dari instruksi-instruksi yang 

dimaksudkan untuk menjalankan PLC atau mesin PLC. Pada kesempatan ini PLC 

yang digunakan adalah PLC dari Omron, sehingga compiler yang digunakan untuk 

membangun program yang akan dijalankan di PLC omron adalah CX-One (CX-

Programmer).  

Mengingat etika dari rahasia dagang, terutama pada perusahaan tempat 

penulis melaksanakan kerja Praktek, program-program yang dicantumkan pada 

laporan ini tidak seluruhnya dari program sebenarnya untuk menjalankan mesin 

woodman packing pada pabrik kopi. Program yang akan dijabarkan pada laporan ini 

adalah program yang lebih mengacu pada aktuator-aktuator dari mesin automatic 

packing tersebut. Program-program itu akan ditampilkan di halaman lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Di dalam proses pembungkusan bubuk kopi di pabriknya tergolong sistem 

yang tidak cukup rumit dibandingkan dengan sesi-sesi lainnya. Sistem yang 

sebelumnya keseluruhan digerakkan secara manual diubah menjadi sistem yang lebih 

efisien dan efektif dengan cara sebagian sistem digerakkan secara otomatis, ada 

tahapan-tahapan yang tidak berubah seperti operator atau user harus memasukkan 

material yang akan digunakan tersebut secara manual kedalam mesin terlebih dahulu.  

Pada laporan kerja praktek ini, penulis menjelaskan mengenai bagaimana 

merancang tampilan HMI yang dapat digunakan untuk menginputkan, mengolah, dan 

menampilkan data. Data singkat program PLC dan keterangan teknisi dari pihak 

pabrik diolah sehingga dapat dibuat suatu tahap-tahap yang runtut sesuai dengan 

kebutuhan untuk mengendalikan mesin woodman packing ini. Tahap-tahap ini 

penting sebagai dasar pemprograman HMI agar tampilan HMI untuk penginputan 

data (seperti menu machine speed dan heater control), pengolahan data (seperti menu 

save data dan load data) dan menampilkan data (seperti menu input monitor dan 

output monitor) sesuai dengan keinginan operator atau user yang akan 

mengoperasionalkan mesin woodman packing ini.  
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5.2 SARAN 

Pada pelaporan kerja praktek ini, penelitian yang dilakukan masih sebatas 

penjelasan singkat mengenai program PLC pada mesin packing di pabrik kopi. 

Mengingat bahwa pengerjaan pada pabrik kopi hanya mesin packing, masa kerja 

praktek ini relatif singkat maka penulis hanya melakukan penjelasan singkat dari 

program PLC dan HMI. Maka dari itu, untuk pengembangan selanjutnya diharapkan 

dapat menjangkau hingga ke tahap perancangan mesin. Tentunya hal ini dapat 

terwujud dengan ijin dari pihak pabrik dan penyelia. 
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