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ABSTRAKSI 

 

Kebersihan dan sterilnya botol adalah salah satu hal terpenting untuk 

produk AMDK bagi perusahaan air minum. Agar botol terhindar dari kotoran-

kotoran, maka dibutuhkan proses pencucian botol AMDK. Jika pencucian 

dilakukan oleh operator, maka akan berkurangnya kesterilan botol karena masih 

ada campur tangan manusia. 

Proses dengan menggunakan PLC dapat memudahkan operator serta 

menjaga sterilnya sistem pencucian pada produksi botol AMDK di PT. SEGAR 

MURNI UTAMA. PLC yang digunakan merupakan piranti yang sudah dirancang 

untuk sistem pencucian botol. Dengan adanya kontrol PLC dapat memonitoring 

proses industri secara langsung melalui HMI, memperingan kerja operator, dan 

mengecilnya terjadi kesalahan oleh operator, karena adanya program otomatis dari 

PLC. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu hal dengan perkembangan 

yang begitu pesat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kebutuhan pangan konsumen juga semakin meningkat. Berkembangnya teknologi 

diharapkan produksi pangan di Indonesia ini semakin meningkat. Perkembangan 

teknologi mengharuskan industri mengikuti perkembangan agar dapat bersaing. 

Dahulu pengontrolan mesin di industri dilakukan secara manual 

menggunakan pensaklaran, kemudian berkembang menggunakan kontak ataupun 

relay, kedua sistem tersebut menjadi kurang pas jika diterapkan pada rangkaian 

dengan jangkauan yang luas dan lebih kompleks, dengan menyusun banyak 

kontaktor atau relay serta pengkabelan yang rumit akan menjadikan sistem tidak 

fleksibel, jika diperlukan perubahan maka akan sulit dilakukan karena harus 

merangkai pengkabelan maupun menambah beberapa komponen  kontrol. Segi 

waktu juga harus dipertimbangkan, karena dengan semakin pendek waktu yang 

diperlukan untuk proses produksi, maka akan mendapatkan hasil yang mempunyai 

kualitas lebih jika dibandingkan dengan proses produksi yang menggunakan 

waktu lebih lama. Selain jumlah produksi lebih banyak, biaya pengoperasiannya 

juga dapat ditekan seminim mungkin serta membutuhkan tenaga yang lebih 

sedikit, sehingga proses produksi tersebut memperoleh keuntungan lebih tinggi. 

(Budi, 2013) 
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Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan pada masyarakat maka 

dibutuhkan sebuah sistem yang memiliki efektifitas tinggi dalam pengerjaannya. 

Dengan teknologi dibidang elektronika dan komputer yang semakin canggih, hal 

tersebut membuat berbagai banyak hal dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya penggunaan kontrol berbasis 

PLC (Programmable Logic Control) yang mampu memberi dampak positif dalam 

berbagai perangkat industri. Pekerjaan yang dulu masih dilakukan secara manual 

dengan campurtangan manusia sekarang sudah dikontrol oleh PLC. PLC 

merupakan terobosan utama dalam bidang industri untuk mengontrol semua 

mesin industri secara otomatis. PLC pada dasarnya merupakan mini komputer 

yang dapat dengan cepat memproses suatu perintah. Pada PLC terdapat peralatan 

lain yaitu relay, coil, timer, counter, latching coil, I/O (Input / Output) analog dan 

I/O digital. PLC juga support terhadap banyak sensor yang nantinya digunakan 

untuk parameter input. 

Penggunaan sistem kontrol PLC pada proses pencucian botol pada mesin  

filling botol Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bertujuan untuk 

mempermudah pemantauan dan lebih efisien penggunaannya. Dengan PLC akan 

meminimalkan operator mesin dan tentunya meminimalisir terjadinya human 

error. Selain itu, dengan PLC operator tidak harus ke lapangan, melainkan dapat 

langsung memantau melalui HMI (Human Monitor Interface). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan 

masalah adalah, Bagaimana otomasi proses pencucian botol “MOJO TRAS”? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Pada pelaksanaan Kerja Praktik ini terdapat beberapa batasan masalah, 

antara lain : 

1. Hanya diterapkan pada mesin filling botol air minum. 

2. Menggunakan program PLC OMRON yaitu CX-Programmer. 

3. Tombol sebagai perumpamaan sensor. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan Kerja Praktik di PT. Segar Murni Utama adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum  

a. Memperoleh pengetahuan mengenai manajemen instansi, struktur, 

organisasi, standar, dan etika kerja di PT. Segar Murni Utama. 

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan 

kerja berkualitas. 

c. Dapat memecahkan permasalahan pada perusahaan sebagai wujud 

keterkaitan antara industri dan pendidikan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Otomasi proses pencucian botol pada mesin filling botol air minum.  

b. Meminimalkan terjadinya human error. 

c. Membuat Program yang bisa berjalan otomatis pada proses pencucian 

botol pada mesin filling botol air minum. 

 

 



4 
 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa 

a. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman untuk mengahadapi 

dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya dalam bidang industri. 

b. Mampu memadukan dan menerapkan antara pendidikan di bangku 

kuliah dengan kerja nyata dalam dunia industri.  

c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreativitas 

mahasiswa. 

d. Menguji kemampuan mahasiswa dalam berkreasi sesuai dengan bidang 

ilmu yang ditekuni. 

e. Menyiapkan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan industri pada 

masa yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan  

a. Diharapkan produksi PT. Segar Murni Utama menjadi lebih meningkat. 

b. Diharapkan operator pada mesin filling botol air minum dapat lebih 

mudah mengawasi proses industri. 

c. Diharapkan petugas dapat mengetahui bagian pada mesin yang rusak 

ketika mengalami error. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Tinjauan Umum Perusahaan 

 PT. Segar Murni merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan nama produk Mojo 

TRAS. Dalam perkembangannya Mojo TRAS telah mengalami pertumbuhan. 

Mojo TRAS merupakan air minum yang diproses dengan sistem R.O (Reverse 

Osmosis) 

Mineral yang dibutuhkan tubuh manusia berupa mineral organik yang 

terdapat dalam makanan (tumbuhan & hewan), bukan dari air minum. Air banyak 

mengandung mineral an-organik yang dapat menghalangi fungsinya sebagai 

pembersih alami  

TRAS yang diproses dengan sistem Reverse Osmosis yang revolusioner 

menghilangkan mineral an-organik, karena itu TRAS dapat juga dijadikan terapi 

berbagai penyakit, selain baik untuk dikonsumsi sehari-hari. 

TRAS dengan teknik Reverse Osmosis dapat menghasilkan air minum 

dengan TDS (Total Disolved Solid) yang rendah. fungsi TDS menurut Dr. Cliffort 

Dennis, Ed. D - Michigan University adalah : 

· Menjaga keseimbangan tubuh 

· Mempelancar sistem peredaran darah dalam tubuh 

· Membantu menjaga suhu tubuh 

· Membersihkan & memperingan kerja ginjal 
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2.2 Sejarah Singkat  

PT. Segar Murni (MOJOTRAS) awal berdiri 27 juni 2004 di dusun 

tawangsari Desa ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, dimana 

perusahaan ini didirikan oleh orang-orang dengan tujuan mengobati berbagai 

macam penyakit. Di tempat yang masih menyewa itu, PT. Segar Murni 

(MOJOTRAS) saat itu masih memproduksi kemasan galon saja dan masih 

menggunakan packaging manual. 

Pertengahan tahun 2004 sampai awal 2006 adalah masa-masa paling berat, 

dimana masyarakat mayoritas belum mengenal apa itu MOJOTRAS, apa itu RO. 

Bahkan produk itu dititipkan di toko sampai di kasih pun banyak yang tidak mau, 

karena anggapan konsumen waktu itu air minum yang baik adalah merk A. Dan 

ditingkat masyarakat air minum sama saja, karena mereka menganggap air sumur 

direbus sudah layak. 

Pada tahun 2008 merupakan titik balik perkembangan MOJOTRAS, 

setelah pabrik diambil alih oleh manajemen baru memutsakn untuk merelokasi 

pabrik di JL.Raya Mojokerto – Mojosari No.1 Desa Gayaman Kecamatan 

Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dan pada Oktober tahun 2010 PT. Segar Murni 

(MOJOTRAS) telah menempati gedung baru milik sendiri dan dengan teknologi 

yang lebih canggih dan lebih higienis. Dengan luas tanah 571 m2 dan luas gedung 

pabrik ± 500 m2 ,manajemen baru juga melakukan pergantian pada mesin-mesin 

yang baru dengan teknologi yang modern. Diantaranya dengan menghasilkan 

produk dengan 4 kemasan, yaitu kemasan galon, kemasan botol 1500 ml, kemasan 

botol 600ml dan kemasan gelas 240 ml. 
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Dan saat ini PT. Segar Murni (MOJOTRAS) sudah menjadi perusahaan 

yang cukup dikenal dan produknya sudah bisa diterima hampir seluruh lapisan 

masyarakat, mulai dari kalangan biasa hingga menengah ke atas, dari sopir dan 

karyawan hingga pegawai kesehatan dan pejabat. Untuk menjaga kualitas produk 

secara berkala, maka air yang diproduksi PT. Segar Murni (MOJOTRAS) dikirim 

ke Dinas Kesehatan untuk dicek kandungan bakteri serta kandungan logam 

beratnya. 

Area pemasaran PT. Segar Murni (MOJOTRAS) meliputi : JATIM 

(Mojokerto,Jombang,Sidoarjo,Pasuruan,Surabaya,Nganjuk,Kediri,Blitar,Malang,

Probolinggo,Jember,Situbondo,Bondowoso,Lamongan,Bojonegoro,Tuban,Gresik,

Trenggalek,Ngawi,Magetan,Bangkalan,Sampang,Pamekasan,Sumenep).JATENG

(Sragen,Sukaharjo,Boyolali,Semarang,Rembang). JAKARTA (Pondok Gede, 

Kebon Jeruk), KALSEL (Banjar Baru), KALTIM (Balikpapan), BALI 

(Denpasar). 

 

2.3 Informasi Produk PT. Segar Murni 

• Nama Produk : Mojo TRAS  

• Co-Branding : -  

• Brand Induk : Mojo TRAS  

• Kategori : Air Minum  

• Jenis Produk : Air Minum Dalam Kemasan / AMDK  

• Kemasan : Cup(gelas plastik), Botol Plastik, Gallon.  

• Warna Kemasan : Putih, biru, putih dengan latar biru  

• Komposisi : Air dari mata air Trawas Mojokerto.  
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Gambar2.1 Produk Mojo TRAS 

 

2.4 Sertifikasi / Izin Produksi 

· Sertifikat Halal                      : 030570205 

· Pendaftaran POM                    : BPOM RI MD 249109002332 

· Sertifikat SNI                           : 0034/LSPro-PSA/SNI-W/IV/2005 

 

2.5 Visi dan Misi PT. Segar Murni Mojokerto 

  PT. Segar Murni Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok 

fungsi yang maksimal merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi sebagai 

berikut: 

1. VISI  

Visi  dari PT. Segar Murni Mojokerto adalah Selalu berusaha 

menjaga kualitas produk yang terpercaya 

2. MISI  

Misi dari PT. Segar Murni Mojokerto adalah Membantu menjaga 

dan memahami kesehatan masyarakat dengan air minum yang sehat, 

aman dan terjangkau 
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2.6 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting karena dengan 

struktur organisasi yang baik, akan diketahui adanya pembagian tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi dari 

PT. Segar Murni Mojokerto dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi PT. Segar Murni 

 

2.6.1 Deskripsi Kerja  

Dalam deskripsi kerja ini akan dijelaskan secara garis besar 

mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada PT. 

Segar Murni : 

· Produksi  

1. Mengkoordinir dan mengarahkan bawahannya agar produksi 

dapat tercapai sesuai target. 

SALES GUDANG KASIR 

GALON BOTOL CUP 

DIREKTUR 
CV. Segar Murni 

WAKIL DIREKTUR 
CV. Segar Murni 

PRODUKSI PERSONALIA PENGADAAN ADM. 
& UMUM 

ACCOUNTING PEMASARAN 
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2. Membuat perincian yang berhubungan dengan kebersihan 

alat-alat kerja dan mesin-mesin. 

3. Mengawasi pelaksanaan administrasi produksi. 

· Personalia 

1. Bertanggung jawab terhadap promosi karyawan serta seleksi 

karyawan baru. 

2. Berwenang untuk memberhentikan karyawan atau  melakukan  

mutilasi karyawan. 

3. Membuat rincian pelatihan eksternal maupun internal. 

· Pemasaran  

1. Bertanggung jawab terhadap pemasaran domestik. 

2. Memberikan masukkan dari pelanggan kepada manager pabrik  

tentang mutu yang diinginkan pelanggan. 

3. Mengadakan perluasan pasar ekspor. 

4. Bertangung jawab terhadap kontrak pembelian pelanggan. 

· Accounting 

1. Mencatat segala transaksi keluar masuknya produksi. 

2. Menyediakan anggaran keuangan sesuai dengan rencana 

anggaran. 

3. Membuat daftar gaji dan penggajian. 

4. Membuat laporan keuangan. 

5. Melakukan penagihan pembayaran pada konsumen. 
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· Pengadaan administrasi & umum 

1. Menfile surat masuk dan keluar. 

2. Mencatat presensi karyawan. 

3. Menghitung daftar hadir karyawan kemudian melaporkannya 

kepada staf keuangan. 

4. Melakukan transaksi pembelian bahan penolong ke pemasok. 

5. Mengawasi dan mengkoordinir hal-hal yang bersifat 

administrasi kantor. 

6. Mengawasi pelaksanaan administrasi pergudangan dan 

pendistribusian secara baik, tertib dan rapi. 

7. Mengawasi pemasukkan dan pengeluaran bahan baku 

penunjang serta barang jadi sehingga terjamin. 

· Gudang 

1. Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi serta memastikan 

bahwa pelaksanaan kegiatan pergudangan dan pendistribusian 

yang mencakup penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan dan 

pengeluaran bahan penunjang, bahan jadi dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 

· Sales 

1. Menawarkan dan mempromosikan produk. 

2. Menerima pesanan secara langsung dari konsumen. 

· Botol , Cup , Galon 

Proses produksi di bagi menjadi 3 bagian berdasarkan produk 

kemasannya yang diantaranya botol, cup, galon.  
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2.5 Daftar Alat 

Berikut  ini  adalah  daftar  beberapa  peralatan  uji  yang  ada  pada 

CV. Segar Murni Mojokerto : 

1. Mesin Reverse Osmosis (RO) 

2. Mesin packaging and processing 

· Automatic cup sealer 4 line 

· Automatic bottle filling and sealing machine 

· Gallon filling machine 

3. TDS meter 

4. pH meter 

5. Electrolyzer 

6. Sterillight 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 PLC (Programmable Logic Controller) 

Programmable Logic Controllers (PLC) adalah komputer elektronik yang 

mudah digunakan (user friendly) yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai 

tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Definisi Programmable Logic 

Controller adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didisain 

untuk pemakaian di lingkungan industri, dimana sistem ini menggunakan memori 

yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang 

mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, 

pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui 

modul-modul I/O digital maupun analog (Capie, 1989). Berdasarkan namanya 

konsep PLC adalah sebagai berikut: 

a. Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk 

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah 

fungsi atau kegunaannya. 

b. 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. 

c. Controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 
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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 3.1 di bawah ini. 

Gambar 3.1 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 3.2 di bawah ini. 

Gambar 3.2 PLC mini OMRON type CP1L. 
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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 3.3. 

Gambar 3.3 PLC large OMRON type CJ series. 

 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu 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 output-output. Nilai 1 menunjukkan bahwa 

keadaan yang diharapkan terpenuhi sedangkan nilai 0 berarti keadaan yang 

diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga dapat diterapkan untuk pengendalian sistem 

yang memiliki output banyak. Secara umum fungsi PLC adalah sebagai berikut: 

a. Sekuensial Control. PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang 

digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan (sekuensial), 
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disini PLC menjaga agar semua langkah dalam proses sekuensial berlangsung 

dalam urutan yang tepat. 

b. Monitoring Plant. PLC secara terus menerus memonitor status suatu sistem 

(misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian) dan mengambil tindakan 

yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya nilai 

sudah melebihi batas) atau menampilkan pesan tersebut pada operator. 

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. 

 

3.2 Komponen Input dan Output 

Komponen input adalah alat yang memberikan masukan kepada PLC dan 

selanjutnya PLC memproses masukan tersebut untuk mengendalikan komponen 

output. Komponen input dan output itu antara lain: 

· Limit Switch Mechanic 

Switch ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kereta elevator 

sekaligus memberhentikan pergerakannya. Roller dari sensor limit switch 

akan tertekan oleh sisi dari kereta elevator sehingga kontak NO akan berubah 

menjadi NC dan motor DC yang berputar kearah kiri (pergerakan naik kereta 

elevator) akan berhenti sehingga kereta elevator berada pada posisi yang 

tepat disetiap lantainya (Omron, 2013). Simbol dan contoh Limit switch 

ditunjukkan pada gambar 3.4.   
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Gambar 3.4 Simbol dan Bentuk Limit Switch 

 

Limit switch umumnya digunakan untuk :  

- Memutuskan dan menghubungkan rangkaian menggunakan objek atau 

benda lain.  

- Menghidupkan daya yang besar, dengan sarana yang kecil.  

- Sebagai sensor posisi atau kondisi suatu objek.  

Prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan penekanan pada tombolnya 

pada daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi pemutusan 

atau penghubungan arus listrik dari rangkaian tersebut. Limit switch memiliki 

2 kontak yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC (Normally Close) dimana 

salah satu kontak akan aktif jika tombolnya tertekan.  Konstruksi dan simbol 

limit switch dapat dilihat seperti gambar 3.5.  

 

Gambar 3.5 Kontruksi dan Simbol 
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· Saklar 

Saklar merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk 

menghubungkan dan memutuskan dua titik atau lebih dalam suatu rangkaian 

elektronika. Salah satu jenis saklar adalah saklar Push ON yaitu saklar yang 

hanya akan menghubungkan dua titik atau lebih pada saat tombolnya ditekan 

dan pada saat tombolnya tidak ditekan maka akan memutuskan dua titik atau 

lebih dalam suatu rangkaian elektronika. Simbol saklar Push ON ditunjukan 

pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Simbol dan Bentuk Saklar 

 

Saklar push dapat berbentuk berbagai macam, ada yang menggunakan 

tuas atau tanpa tuas. Saklar push sering digunakan pada tombol – tombol 

perangkat elektronik digital. Saklar push ON juga dikenal sebagai saklar push 

button. Salah satu contoh penggunaan saklar push ON adalah pada keyboard, 

keypad printer, modul keypad, remote AC dan lain sebagainya. 
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· Photo Sensor 

Photo sensor adalah alat atau sensor yang dapat mendeteksi 

cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya berupa infrared atau 

sejenisnya yang dipancarkan oleh pemancar yang disebut emitter dan 

memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Photo sensor 

umumnya dipakai pada mesin-mesin industri, yang mana mesin tersebut 

bekerja secara automatic ataupun manual. Contoh photo sensor ditunjukan 

pada gambar 3.7. 

Gambar 3.7 Photo Sensor 

 

Salah satu penggunaan atau pengaplikasian  photo sensor di 

dunia industri adalah sebagai sensor untuk keberadaan mengetahui 

keberadaan sebuah benda. Contohnya adalah sensor keberadaan botol 

yang akan diisi menggunakan automatic bottle filling machine. 

 

· Silinder Pneumatik 

Silinder pneumatik adalah aktuator atau perangkat mekanis 

yang menggunakan kekuatan tekanan udara (udara yang terkompresi) 

untuk menghasilkan kekuatan dalam gerakan bolak – balik piston 

secara linier (gerakan keluar - masuk). Silinder pneumatik merupakan 
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alat atau perangkat yang sering kita jumpai pada mesin – mesin industri, 

baik itu dalam industri otomotif, industri kemasan, elektronik, dan 

berbagai industri maupun instansi–instansi yang lain. Silinder 

pneumatik biasa digunakan untuk menjepit benda, mendorong mesin 

pemotong, penekan mesin pengepresan, pintu penyortiran, dan lain 

sebagainya. Silinder pneumatik mungkin memang memiliki banyak 

fungsi kegunaan, akan tetapi fungsi dasar silinder tidak pernah berubah, 

dimana mereka berfungsi mengkonversi tekanan udara atau energi 

potensial udara menjadi energi gerak atau kinetik. Gambar 3.8 adalah salah 

satu contoh silinder pneumatik. 

Gambar 3.8 Silinder Pneumatik 

 

Berikut ini adalah dua tipe silinder pneumatik yang paling umum 

atau sering digunakan di industri – industri: 

1.  Silinder kerja tunggal (single acting cylinder) pada gambar 

3.9, merupakan jenis silinder yang hanya memiliki satu port 

untuk masuknya udara bertekanan. Silinder ini 

menggunakan kekuatan udara bertekanan untuk mendorong 

piston dalam satu arah saja (umumnya keluar). Dan 

menggunakan pegas pada sisi yang lain untuk mendorong 
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piston kembali pada posisi semula. Akan tetapi silinder ini 

memilki kelemahan dimana sebagian kekuatan dari silinder 

hilang untuk mendorong pegas. 

Gambar 3.9 Single acting cylinder 

 

2. Silinder kerja ganda (double acting cylinder) pada gambar 

3.10, merupakan silinder yang memiliki dua port untuk 

instroke dan outstroke. Silinder jenis ini menggunakan 

kekuatan udara bertekanan untuk mendorong piston keluar 

dan mendorong piston untuk kembali pada posisi awal 

(menarik kedalam). Sehingga silinder ini membutuhkan lebih 

banyak udara dan katup pengontrol arah yang lebih 

kompleks bila dibandingkan dengan silinder kerja tunggal. 

Gambar 3.10 double acting cylinder 

 

· Solenoid valve pneumatic 
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Solenoid valve pneumatic adalah katup yang digerakan oleh 

energi listrik, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang 

berfungsi untuk menggerakan plunger yang dapat digerakan oleh arus 

AC maupun DC. Solenoid valve pneumatic atau katup (valve) solenoida 

mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, lubang jebakan udara 

(exhaust) dan lubang Inlet Main. Lubang Inlet Main, berfungsi sebagai 

terminal/tempat udara bertekanan masuk atau supply (service unit), lalu 

lubang keluaran (Outlet Port). lubang keluaran (Outlet Port), berfungsi 

sebagai terminal atau tempat tekanan angin keluar yang dihubungkan 

ke pneumatic, sedangkan lubang jebakan udara (exhaust), berfungsi 

untuk mengeluarkan udara bertekanan yang terjebak saat plunger 

bergerak atau pindah posisi ketika solenoid valve pneumatic bekerja. 

Salah satu tipe solenoid valve pneumatic terdapat pada gambar 3.11. 

Gambar 3.11 solenoid valve pneumatic 

 

Prinsip kerja dari solenoid katup (valve) solenoida yaitu katup 

listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya dimana ketika koil 

mendapat supply tegangan maka koil tersebut akan berubah menjadi 

medan magnet sehingga menggerakan plunger pada bagian dalamnya 

ketika plunger berpindah posisi maka pada lubang keluaran dari 
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solenoid valve pneumatic akan keluar udara bertekanan yang berasal 

dari supply (service unit), pada umumnya solenoid valve pneumatic ini 

mempunyai tegangan kerja 100/200 VAC namun ada juga yang 

mempunyai tegangan kerja DC. 

 

 

 

3.3  Pemrograman PLC 

Untuk menjalankan suatu PLC diperlukan program untuk mengatur 

jalannya input ataupun output dari port PLC. Macam–macam bahasa 

pemrograman PLC menurut standart IEC61131-3 dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Representasi gambar atau simbol 

a. Leader diagram (LAD) 

b. Diagram blog fungsional (FBD) 

c. Urutan chart fungsi (sekuensial fungsional chart / FSC) 

2. Tabel perintah 

a. Daftar instruksi (statement list / STL) 

b. Teks terstruktur (ST) 

 

3.3.1 Ladder Diagram 

Ladder diagram adalah bahasa pemrograman yang yang dibuat dari 

persamaan fungsilogika dan fungsi-fungsi lain berupa pemrosesan data atau 

fungsi waktu dan pencacahan. Ladder diagram terdiri dari susunan kontak-

kontak dalam satu group perintah secara horizontal dari kiri ke kanan, dan 
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terdiri dari banyak group perintah secara verikal. Contoh dari Ladder 

Diagram ini adalah: kontak normaly open, kontak normaly close, output coil, 

pemindahan data Garis vertikal paling kiri dan paling kanan dia sumsikan 

sebagai fungsi tegangan, bila fungsi dari group perintah 

menghubungkan dua garis vertikal tersebut maka rangkaian perintah akan 

bekerja. 

 

3.3.2 Function Block Diagram(FB/FBD) 

Function block diagram adalah suatu fungsi-fungsi logika yang 

disederhanakan dalam gambar blok dan dapat dihubungkan dalam suatu 

fungsi atau digabungkan dengan fungsi blok lain. Seperti SFC, FBD adalah 

bahasa grafis yang memungkinkan pemrograman dalam bahasalain (tangga, 

daftar instruksi, atau teks terstruktur) yang akan bersarang di dalam 

FBD Dalam FBD, program muncul sebagai blok elemen yang 

"dihubungkan" bersama-sama dengan cara yang menyerupai diagram 

rangkaian. FBD yang paling berguna dalam aplikasi yang melibatkan 

tingkat tinggi informasi/ data flow antara komponen kontrol, seperti kontrol 

proses. 

 

3.3.3 Statement List (STL) 

STL adalah bahasa program jenis tingkat rendah mirip dengan 

bahasa Assembly. Pada STL, intruksi (perintah) yang dibuat berupa susunan 

sederhana menuju ke operand yang berupa alamat atau register. 
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3.3.4 Structure Text (ST) atau Structure Language (SCL) 

Teks terstruktur merupakan bahasa tingkat tinggi yang dapat memproses 

sistem logika ataupun alogaritma dan memungkinkan pemrosesan sistem lain. 

Perintah umumnya menggunakan IF…THEN…ELSE, WHILE…DO, 

REPEAT…UNTIL dll. 

3.3.5 Sequential Function Chart (SFC) 

Bahasa Program yang dibuat dan disimpan dalam chart. Bagian-

bagian chart memiliki fungsi urutan langkah, transisi dan percabangan. Tiap 

step memiliki status proses dan bisa terdiri dari struktur yang berurutan.  

 

3.4 Reverse Osmosis (RO) 

Teknologi Reverse Osmosis digunakan di mana air murni dibutuhkan; 

biasanya di tempat-tempat berikut: 

1| Air minum 

2| Humidifikasi 

3| Pembuatan Es 

4| Air pembilas 

5| Aplikasi biomedikal 

6| Aplikasi laboratotium 

7| Fotografi 

8| Produksi obat-obatan 

9| Dianalisis ginjal 

10| Proses kimia 

11| Pembuatan kosmetik 
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12| Restoran 

13| Aplikasi metal plating 

14| Air pengisi boiler 

15| Air pengisi baterai/aki 

16| Produksi semikonduktor. 

Proses Reverse Osmosis seperti gambar 3.12 menggerakkan air dari 

konsentrasi kontaminan yang tinggi (sebagai air baku) menuju penampungan air 

yang memiliki konsentrasi kontaminan sangat rendah. Dengan menggunakan air 

bertekanan tinggi di sisi air baku, sehingga dapat menciptakan proses yang 

berlawanan (reverse) dari proses alamiah osmosis. Dengan tetap menggunakan 

membran semi-permeable maka hanya akan mengijinkan molekul air yang 

melaluinya dan membuang bermacam-macam kontaminan yang terlarut. Proses 

spesifik yang terjadi dinamakan ion eksklusi, dimana sejumlah ion pada 

permukaan membran sebagai sebuah pembatas mengijinkan molekul-molekul air 

untuk melaluinya seiring melepas substansi-substansi lain. 

 

Gambar 3.12 Reverse Osmosis 
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Membran semi-permeable di awal-awal percobaan osmosis berasal dari 

kantung kemih babi. Sebelum tahun 1960, membran-membran jenis ini dinilai 

sangat tidak efisien, mahal, dan tidak handal untuk penggunaan aplikasi osmosis 

diluar laboratorium. Bahan-bahan sintetik modern, mampu memecahkan masalah 

ini, membuat membran menjadi lebih efektif dalam menghilangkan kontaminan, 

dan membuatnya lebih kuat untuk menahan tekanan air yang lebih besar sebagai 

efisiensi pengoperasian. 

Walaupun dengan kemampuannya untuk memurnikan air baku, sebuah 

sistem Reverse Osmosis harus secara berkala dibersihkan untuk mencegah 

terbentuknya kerak di permukaan membran. Sistem Reverse Osmosis memerlukan 

karbon sebagai penyaring awal untuk mereduksi kandungan klorin yang akan 

merusak membran Reverse Osmosis dan juga membutuhkan filter sedimen untuk 

menyaring material-material terlarut dari air baku sehingga tidak menymbat di 

membran. Mereduksi kesadahan melalui proses water softening atau chemical 

softening juga dibutuhkan untuk wilayah-wilayah yang memiliki air baku yang 

sadah. 

Sistem Reverse Osmosis bertekanan rendah adalah yang bertekanan 

kurang dari 100 psig. Biasanya digunakan di area perumahan yang menggunakan 

sistem penampungan seperti pada skema berikut atau biasa disebut Low Pressure 

System. Sistem Reverse Osmosis bertekanan rendah terdapat pada gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Sistem Reverse Osmosis bertekanan rendah 

 

Tangki penampungan penempatan di atas (counter top) biasanya tidak 

bertekanan; namun jenis tangki penampung terbenam (under sink) biasanya 

bertekanan yang akan bertambah seiring bertambahnya isi tangki. Sistem 

bertekanan ini mampu menyediakan tekanan yang cukup untuk menggerakkan air 

dari tangki penampungan menuju kran. Tapi sayangnya, hal ini juga akan 

menciptakan tekanan balik melawan membran, yang dapat menurunkan efisiensi 

sistem. Beberapa unit mengatasi masalah ini dengan menggunakan tangki tidak 

bertekanan dengan pompa untuk mendapatkan air yang telah dimurnikan saat 

dibutuhkan. 

Unit-unit bertekanan rendah biasanya mampu menghasilkan 2 – 15 galon 

per hari, dengan efisiensi besar jumlah air limbah (reject water) sebanyak 2 – 4 

galon untuk setiap galon air murni yang dihasilkan. Kemurnian air yang 

dihasilkan mampu mencapai 95%. Sistem jenis ini sangat terjangkau. Unit jenis 

ini memerlukan pemeliharaan berupa penggantian pre dan post filter (biasanya 1 

hingga 4 kali per tahun) dan penggantian membran Reverse Osmosis setiap 2 

hingga 3 tahun sekali, tergantung penggunaan. 
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Sistem tekanan tinggi (High Pressure System) biasanya beroperasi pada 

tekanan 100 – 1000 psig, tergantung membran yang digunakan dan air yang akan 

diolah. Sistem ini biasanya digunakan untuk industri dan komersial dimana 

dibutuhkan volume yang besar namun tetap pada standar kemurnian yang tinggi. 

Kebanyakan sistem komersial dan industri menggunakan banyak membran 

yang diatur secara pararel untuk menghasilkan jumlah air yang diinginkan. Air 

yang telah diproses dari stage pertama kemudian dilanjutkan ke modul membran 

tambahan untuk mendapatkan tingkat pemurnian yang lebih tinggi. Air limbah 

yang dihasilkan dapat juga diarahkan ke modul membran erikutnya untuk 

meningkatkan efisiensi sistem, walau pembersihan (flushing) masih tetap 

diperlukan saat konsentrasi meningkat mencapai tingkat kegagalan (fouling). 

Sistem High Pressure untuk industri mampu menghasilkan 10 hingga 

ribuan galon air perhari dengan efisiensi 1 – 9 galon air limbah. Kemurnian air 

bisa mencapai 95%. Sistem ini lebih besar dan leih rumit dibandingkan sistem 

Low Pressure. 

Reverse Osmosis mampu menghilangkan banyak jenis kontaminan 

kesehatan dan aestatik. Didesain dengan efektif sehingga mampu menghilangkan 

rasa, warna dan bau yang tidak sedap, dan rasa asin atau soda yang disebabkan 

oleh klorida atau sulfat. 

Reverse Osmosis juga efektif untuk menghilangkan kontaminan kesehatan 

seperti arsenik, asbestos, atrazine (hebrisida/pestisida), florida, timah, merkuri, 

nitrat, dan radium. Dengan menggunakan pre-filter karbon yang sesuai (yang 

biasanya termasuk di banyak sistem reverse osmosis), maka akan mampu 

menghilangkan kontaminan seperti benzene, trikloretilen, trihalometana, dan 
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radon. Beberapa sistem reverse osmosis juga mampu menghilangkan kontaminan 

biologi seperti Crystosporidium. Peringatan dari Water Quality Association 

(WQA), bahwa membran reverse osmosis secara umum mampu menghilangkan 

semua mikro-organisme dan kontaminan kesehatan, dengan perancangan sistem 

reverse osmosis yang dapat mencegah kegagalan perlindungan pada sistem air 

minum. 

Reverse osmosis merupakan teknologi yang relatif baru, tapi sangat 

efektif, sebuah aplikasi proses sains yang ditemukan. Sistem reverse osmosis 

memiliki banyak jenis, dengan kapasitas untuk memnuhi satu lingkup keluarga 

atau sebesar kapasitas kebutuhan industri yang memerlukan ribuan galon per 

hari.Dengan kelebihan-kelebihan sistem ini dan desain membran telah 

meningkatkan efesiensi dan kehandalannya, reverse osmosis dapat digunakan 

dibanyak jenis aplikasi water treatment untuk waktu yang lama. 

 

3.4.1  Proses Reverse Osmosis 

Diagram proses air minum MOJO TRAS dengan menggunakan metode 

Reverse Osmosis terdapat pada gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Proses air minum MOJO TRAS 

 

 

 

 

1. Sumber mata air Pacet (Mojokerto) 

Setelah dilakukan penelitian secara berkala dan berbagai tahapan, 

maka Bahan baku air yang diambil adalah sumber mata air dari pacet. 

Dikarenakan, sumber mata air pacet mempunyai kejernihan yang lebih baik 

di bandingkan sumber mata air yang lain yang ada di mojokerto. Sumber 

mata air pacet mempunyai nilai TDS yang rendah sekitar 50-60 TDS. 

Sangat penting menentukan pemilihan air bahan baku, karena 

dengan air yang yang memiliki TDS yang rendah dan tidak memiliki 

campuran seperti kapur, belerang, dan lain sebagainya akan memperingan 

kinerja dari sistem reverse osmosis. Sedangkan apabila air bahan baku 

dengan TDS tinggi dan terdapat campuran separti kapur, belerang, dan lain 
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sebagainya proses penjernihan tidak akan stabil dan tentunya akan cepat 

perusak alat reverse osmosis. 

 

2. Tangki bahan baku 

 

Gambar 3.15 Tangki bahan baku 

 

Tangki bahan baku pada gamabr 3.15 adalah tempat penampungan 

air dari sumber mata air Trawas(mojokerto). Tangki-tangki ini nantinya 

dibedakan menurut isinya, seperti air bahan baku, tangki air setengah jadi, 

tangki air jadi. 
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3. Pompa  

 

Gambar 3.16 Pompa 

 

Pompa pada gambar 3.16 berfungsi sebagai mengalirkan air (bahan 

baku) dari tangki bahan baku ke Demineralize, reverse osmosis, dan sampai 

pada tahap akhir pengemasan. Sehingga terdapat beberapa pompa yang 

dibutuhkan pada proses penjernihan. 

 

4. Demineralize  

 

Gambar 3.17 Demineralize 
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Demineralize seperti gambar 3.17 adalah tempat pengikat ion pada 

bahan baku. Artinya proses penghilangan kadar garam dan mineral dalam 

air melalui proses pertukaran ion ( ion exchange process ) dengan 

menggunakan media resin/softener anion dan kation. Proses ini mampu 

menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi (ultrapure 

water) dengan jumlah kandungan kandungan Ionik dan An-ionik nya 

mendekati angka nol sehingga mencapai batas yang hampir tidak dapat 

dideteksi lagi. 

 Proses demineralize ini terjadi dalam dua tahap, pertama bahan 

baku masuk kedalam tabung demineralize 1 yang berisikan resin penangkap 

ion positif (kation resin) setelah itu masuk ke dalam tabung demineralize 2 

yang berisikan resin penangkap ion negatif (anion resin). 

 

Gambar 3.18 Tabung Filter katrid 

 

Setelah melalui tabung 1 dan tabung 2 masih terdapat bakteri 

bakteri yang lolos sehingga air tidak langsung masuk ke dalam tangki air ½ 

jadi. Melainkan masih melalui tabung yang berisi filter yang disebut katrid. 



35 
 

Filter katrid seperti gambar 3.18 berfungsi untuk menyaring bakteri-bakteri 

yang masih ada setelah melalui tabung 1 dan tabung 2. 

  

5.  Tangki air ½ jadi 

 

Gambar 3.19 Tangki setengah jadi 

 

Setelah air melalui proses demineralize maka air masuk ke tangki 

setengah jadi dengan ± 20 TDS. Yang pada saatnya air yang berada pada 

tabung setengah jadi seperti gambar 3.19 akan kembali dipompakan menuju 

proses reverse osmosis. 

 

6. Mesin  Reverse Osmosis 
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Gambar 3.20 Mesin Reverse Osmosis 

 

Reverse Osmosis seperti ditunjukan gambar 3.20 merupakan suatu 

metode pembersihan melalui membran semi permeable. Pada proses dengan 

membran, pemisahan air dari pengotornya didasarkan pada proses 

penyaringan dengan skala molekul, dimana suatu tekanan tinggi diberikan 

melampaui tarikan osmosis sehingga akan memaksa air melalui proses 

osmosis terbalik dari bagian yang memiliki kepekatan tinggi ke bagian yang 

mempunyai kepekatan rendah. Selama proses tersebut terjadi, kotoran dan 

bahan yang berbahaya akan dibuang sebagai air tercemar (limbah). Molekul 

air dan bahan mikro yang berukuran lebih kecil dari Reverse Osmosis akan 

tersaring melalui membran. 

Di dalam membran Reverse Osmosis tersebut terjadi proses 

penyaringan dengan ukuran molekul, yakni partikel yang molekulnya lebih 

besar dari pada molekul air, misalnya molekul garam, besi dan lainnya, akan 

terpisah dan akan ikut ke dalam air buangan. Oleh karena itu air yang akan 

masuk ke dalam membran osmosis  balik harus mempunyai persyaratan 
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tertentu, misalnya kekeruhan harus nol, kadar besi harus < 0,1 mg/l, pH 

harus dikontrol agar tidak terjadi pengerakan kalsium karbonat dan lainnya. 

 

7.  Mixer  

Gambar 3.21 Mixer 

 

Air yang telah melalui proses reverse osmosis (R.O.) dengan ± 20 

TDS awal menjadi 0.02 TDS (air ¾  jadi). Sebelum air masuk pada tangki 

air jadi, terlebih dahulu air di mixer yang di tunjukan gamabr 3.21 dengan 

oksigen O2 yang dirubah menjadi ozon O3 untuk memudahkan proses mixer 

yang kemudian disalurkan pada pipa yang akan masuk pada tangki air jadi. 

Pada proses inilah produk air minum MojoTRAS mengandung extra oxygen 

yang sangat baik untuk dikonsumsi bagi tubuh manusia.  

 

8. Tangki air jadi 
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Gambar 3.22 Tangi air jadi 

 

 Tangki air jadi yang ditunjukan oleh gambar 3.22 adalah tempat 

penyimpanan air sementara setelah melalui proses mixer dengan oksigen 

sebelum masuk ke dalam proses produksi. 

 

9. UV Sterillight 

 

Gambar 3.23 UV Sterillight 

 

Setelah melalui proses mixer dengan oksigen, air pada tangki air 

jadi belum sepenuhnya selesai. Sebelum ke proses packaging and 

processing air ini di proses melewati UV Sterillight. UV Sterilight yang 

ditunjukan pada gambar 3.23 merupakan sebuah alat filter air yang mampu 

mengubah air bersih sehingga menghasilkan air yang siap minum dengan 
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kondisi yang sehat, steril dan aman diminum. Dalam prosesnya 

menggunakan teknologi penyinaran UV yang memastikan membunuh 

bakteri, virus, fungi dan protozoa yang terkandung dalam air.  

Keunggulan menggunakan UV STERILIGHT : 

• Menghancurkan 99,99% pathogen dalam air 

• Dilengkapi ballast untuk memudahkan pemantauan jadwal penggantian 

bohlam UV 

• Menggunakan bohlam EX SterilumeTM telah dirancang dan diuji secara 

khusus  

• Untuk menghasilkan output yang konsisten sepanjang masa hidup 

bohlam (9000 jam),   listrik 14 watt 

• Menghasilkan air yang langsung dapat diminum 

• Efisien dan praktis 

Setelah melewati proses ini, barulah air ini di produksi yang di salurkan ke 

mesin packaging and processing (cup, botol, dan galon) 

 

10. Mesin packaging and processing 

Setelah air melalui berbagai proses yang begitu panjang, kemudian 

waktunya untuk proses packing. ada tiga macam proses packing ,yaitu: 

• Automatic cup sealer 4 line 
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Gambar 3.24 Mesin Automatic cup sealer 4 line 

 

Mesin Automatic cup sealer 4 line gambar 3.24 digunakan untuk 

proses pengemasan dalam produksi, yang digunakan secara khusus untuk 

pengemasan gelas. Cara kerja mesin ini adalah melakukan penempatan 

gelas, pengisian, memberi coding (cetak tanggal, kadaluwarsa), sealing 

(menutup dengan cara mengelas antara plastik dan gelas plastik), cutting 

(pemotongan).  

• Automatic bottle filling and sealing machine 

 

Gambar 3.25 Automatic bottle filling and sealing machine  
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 Mesin Automatic bottle filling and sealing pada gambar 3.25 

digunakan untuk proses pengemasan dalam produksi, yang digunakan 

secara khusus untuk pengemasan botol besar dan botol kecil. Cara kerja dari 

mesin ini adalah pengisian adalah pencengkraman botol, pengisian air, 

pemberian label pada botol, pencengkraman botol untuk memberikan tutup 

botol, perekatan tutup botol, pemanas untuk merekatkan label botol. 

 

• Gallon filling machine 

 

Gambar 3.26 Gallon filling machine 

 

 Mesin Gallon filling pada gambar 3.26 digunakan untuk proses 

pengemasan dalam produksi, yang digunakan secara khusus untuk 

pengemasan gelas. Cara kerja mesin ini adalah penisian air seletelah tabung 

galon berjumlah 4 buah, pemberian penutup gallon, perekatan penutup 

dengan conveyor, hingga galon siap di gunakan. 
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BAB IV 

DISKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

4.1  Cara kerja mesin filling dan sealing botol 

Mesin filling dan sealing botol digunakan untuk proses pengemasan 

dalam produksi, yang digunakan secara khusus untuk pengemasan botol. 

Pada proses produksi botol mojo TRAS ada dua macam botol yang 

dihasilkan, yaitu botol besar dan botol kecil. Namun alat ini hanya bisa 

memproduksi secara bergantian. Terdapat dua PLC untuk mesin filling dan 

mesin press cup. Cara kerja dari mesin ini adalah pencengkraman botol, 

pengisian air, pencengkraman botol untuk memberikan tutup botol, perekatan 

tutup botol, pemberian label pada botol, dan pemanas untuk merekatkan label 

botol. 

Pertama botol dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang 

menempel di dalam botol. Setelah itu botol diletakkan ke konveyor yang 

berjalan ke proses pengisian air ke dalam botol secara otomatis dengan batas 

waktu (timer) tertentu yang bisa di set sesuai keinginan operator. Sensor 

pendeteksi botol masuk adalah photo sensor. Terdapat enam buah kran yang 

berfungsi untuk mengatur kecepatan air yang masuk ke dalam botol. Lima 

buah valve yang berfungsi untuk menggerakkan tabung silinder. 

Kedua adalah proses pemberian tutup botol dan merapatkannya secara 

otomatis. Tempat penampung tutup botol sudah otomatis menurunkan tutup 

botol agar tepat pada botol. Piringan tempat pengambilan botol di setting 

secara manual atau diganti operator (untuk botol kecil dan besar). Setelah itu, 
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proses pemberian label pada kemasan botol secara manual oleh operator. 

Lalu, botol masuk ke dalam pemanas agar label bisa merekat dengan 

sempurna. 

 

4.2 Otomasi Pencucian Botol dengan PLC OMRON CP1L 

Proses pencucian botol adalah salah satu proses yang penting untuk 

menjaga kebersihan dan sterilnya produk dari bakteri dan kuman, terutama 

produk botol Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Proses ini seharusnya 

tidak ada campur tangan manusia, agar terjaga kebersihannya. Sedangkan 

proses pencucian botol pada Mojo TRAS masih menggunakan operator atau 

manual. Ini akan mengurangi kebersihan pada proses pengisian karena kurang 

terjaga kebersihannya. Dengan menggunakan PLC ini, diharapkan dapat 

menjaga kebersihan botol dan mengurangi operator pada proses produk botol 

sehingga produksi lebih efisien. 

4.2.1 PLC OMRON SYSMAC CP1L 

PLC OMRON SYSMAC CP1L adalah salah satu PLC produk dari 

Omron. CP1L merupakan tipe paket PLC dengan 10, 14, 20, 30, 40 atau 60 

buah I/O (input/output). Sistem input dan outputnya berupa bit atau lebih 

dikenal dengan PLC tipe relay karena hanya membaca masukan (input) dan 

menghasilkan keluaran (output) dengan logika 1 atau 0. CP1L termasuk 

kategori PLC mini, kategori ukuran mini jika PLC tersebut memiliki jumlah 

input/output antara 32 sampai 128 terminal. 
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Gambar 4.1 Bagian PLC Omron Sysmac CP1L 30 I/O 

 

Gambar 4.1 memperlihatkan secara rinci bangian-bagian dari PLC 

Omron CP1L. Bagian-bagian pada gambar memiliki fungsi dan kegunaannya 

masing-masing. (1) Blok power suplai, ground dan input terminal, (2) Blok 

eksternal power suplai dan output terminal, (3) Peripheral USB Port untuk 

menghubungkan dengan komputer yang digunakan untuk memprogram dan 

memonitoring, (4) Operation indicator untuk mengindikasikan status operasi 

dari CP1L termasuk power status, mode operasi, error, dan komunikasi USB, 

(5) Baterai untuk mempertahankan internal clock da nisi RAM ketika suplai 

OFF, (6) Input indicator menyala jika kontak terminal input dalam kondisi 

menyala, (7) Output indicator menyala jika kontak terminal output dalam 

kondisi menyala, (8) Expansion I/O unit connector digunakan untuk 

menambah input/output PLC dan (9) Option board slot digunakan untuk 

menginstal RS-232. 
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4.2.2 Cara Kerja Mesin Pencuci Botol 

Mesin pencucian botol AMDK adalah mesin dengan kegunaan untuk 

mencuci dan membersihkan botol agar steril dari kotoran yang menempel 

pada botol. Pertama botol diletakkan ke konveyol yang telah dinyalakan. 

Botol akan berjalan menuju tempat penyucian. Botol akan ditahan oleh 

Solenoid cuci 1 agar dapat mengikuti proses selanjutnya. Selanjutnya, conter 

akan menghitung botol yang masuk. Ketika botol yang masuk sudah 

terpenuhi maka Solenoid cuci 2 akan menyala dan membatasi botol. Botol 

yang masuk akan ditahan dan kontaktor 1 akan menyala dan menjalankan 

motor untuk memutar botol ke tempat pencucian. Pencucian menggunakan 

timer agar dapat diatur lama pencuciannya. Setelah pencucian selesai atau 

TIM1 mati, Kontaktor 2 akan menyala dan  menjalankan motor untuk 

memutar botol kembali ketempat semula dan setelah itu membuka Solenoid 

cuci 1 dan Solenoid cuci 2 agar botol yang bersih bisa menuju proses 

selanjutnya dan botol kotor dapaat masuk untuk memulai proses pencucian. 

  

Nama Tipe Alamat 

EMERGENCY Input 0.00 

Start Input 0.01 

Photo sensor 1 Input 0.02 

Photo sensor 2 Input 0.05 

Switch  Input 0.03 

Switch 2 Input 0.04 
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Konveyor Output 100.00 

Solenoid cuci 1 Output 100.01 

Solenoid cuci 2 Output 100.02 

Kontaktor 1 motor Output 100.03 

Kontaktor 2 motor Output 100.05 

Cuci Output 100.04 

C0001 Counter - 

C0002 Counter - 

T0001 Timer - 

Table 4.1 Tabel Input/Output 

 

4.2.3 Ladder Diagram Program PLC 

Berikut adalah penjelasan listing program PLC menggunakan 

software CX-Programer milik Omron. 

Gambar 4.2 Program step 1 

 

Pada gambar 4.2 terdapat tombol start yang merupakan push button. 

Kontak start dapat menyalakan koil konveyor ketika tombol EMERGENCY  

dalam keadaan mati. Ketika kondisi terpenuhi maka konveyor akan menyala. 

Konveyor akan tetap menyala karena sudah di lock. 
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Gambar 4.3 Program step 2 

 

Gambar 4.3 menjelaskan kontak tombol start ditekan atau C0002 

(counter 2) menyala maka solenoid cuci 1 akan maju, tentunya dengan 

kondisi ketika tombol EMERGENCY dan kontaktor 2 motor dalam keadaan 

mati. Ketika kondisi terpenuhi maka solenoid cuci 1 akan menyala. Solenoid 

cuci 1 akan tetap menyala sebelum terputus oleh kontaktor 2 motor atau 

tombol EMERGENCY karena sudah di lock. 

Gambar 4.4 Program step 3 

 

Pada gambar 4.4 menjelaskan tentang counter penghitung botol 

masuk. Ketika kontak photo sensor 3 menyala sekali maka akan menambah 

nilai C0001 (counter 1) sebanyak 1. Ketika sampai pada angka batasannya 

yaitu 2, maka C0001 (counter 1) akan menyala. C0001 (counter 1) akan ter-

reset ketika kontaktor 2 motor atau tombol EMERGENCY menyala. 
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Gambar 4.5 Program step 4 

 

Pada gambar 4.5 menjelaskan ketika solenoid cuci 1 dan C0001 

(counter 1) menyala maka dapat menyalakan solenoid cuci 2 saat kontaktor 2 

motor dan tombol EMERGENCY dalam keadaan mati. Ketika semua kondisi 

terpenuhi solenoid cuci 2 akan menyala. Solenoid cuci 2 akan terus maju 

sebelum dimatikan oleh kontaktor 2 motor atau tombol EMERGENCY 

karena sudah di lock. 

Gambar 4.6 Program step 5 

 

Pada gambar 4.6 menjelaskan ketika solenoid cuci 1 dan solenoid cuci 

2 menyala maka dapat menyalakan kontaktor 1 motor agar motor memutar ke 

arah tempat cuci saat cuci dan tombol EMERGENCY dalam keadaan mati 

sampai menekan switch. Ketika semua kondisi terpenuhi kontaktor 1 motor 

akan menyala, kontaktor 1 motor akan terus aktif sebelum dimatikan tombol 

EMERGENCY atau ketika motor menekan switch karena sudah di lock. 
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Gambar 4.7 Program step 6 

 

Pada gambar 4.7 menjelaskan ketika kontaktor 1 motor mati dan 

menekan switch maka proses cuci akan menyala saat tombol EMERGENCY 

dalam keadaan mati. Saat kondisi sudah terpenuhi maka proses cuci menyala 

dalam kurun waktu T0001 (timer 1). 

Gambar 4.8 Program step 7 

 

Pada gambar 4.8 menjelaskan ketika kontak T0001 (timer 1) menyala 

dan kontak cuci mati atau proses cuci selesai maka akan menyalakan 

kontaktor 2 motor. Ketika kontaktor 2 motor menyala atau aktif maka akan 

memutar motor sampai kembali ke tempat semula sampai menekan switch 2 

sehingga mematikan kontaktor 2 motor. 
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Gambar 4.9 Program step 8 

 

Pada gambar 4.9 menjelaskan ketika kontak photo sensor 2 menyala 

dan kontaktor 2 motor sudah mati maka akan menambahkan 1 BCD C0002 

(counter 2). C0002 (counter 2) akan terreset ketika solenoid cuci 1 atau 

tombol EMERGENCY menyala. 

 

4.3  Uji Kelayakan Program PLC 

Uji kelayakan program ini bisa di simulasikan pada software Cx-

Programmer jika program dapat dicompail maka program tidak terdapat 

error seperti yang dapat kita lihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Compailing program pada Cx-Programmer 

 

Pada gambar 4.10 diatas terdapat tanda lingkaran untuk Compailing 

program yaitu pilih PLC pada menu bar kemudian pilih Compile All PLC 

Program. Kemudian pada tanda persegi proses compiling telah selesai yaitu 

dengan ditandai pada text box 0 Error, 0 Warning. Jika langkah-langkah di 

atas telah selesai tanpa ada error maka program sesuai dengan teori 

pemrograman Ladder diagram PLC. 

Bila proses compaile telah selesai langkah selanjutnya adalah simulasi 

program untuk mengetahui apakah program sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum, proses dapat dilihat pada gambar 4.11.  
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Gambar 4.11 Proses untuk memulai simulasi 

Proses simulasi di mulai dengan mengklik menu  (Work Online 

Simulator) seperti pada tanda merah di gambar 4.11 lalu akan dilakukan 

proses downloading program seperti pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Downloading Program 
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Setelah proses download selesai klik kanan pada start pilih set dan 

pilih on atau off untuk pengoperasian program seperti pada gambar 4.13, jika 

program berhasil dijalankan akan bertanda hijau seperti pada gambar 4.14. 

Gambar 4.13 Proses simulasi 

Gambar 4.14 Program bekerja 

Dapat dilihat dari simulasi di atas, program berjalan sesuai dengan 

keinginan dan dapat dijalankan sebagai mesin pencuci botol secara otomatis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada  bab  ini  akan  dilakukan pembahasan  mengenai  kesimpulan  

dan  saran  dari Otomasi Sistem Pencucian botol pada produksi botol AMDK 

Berbasis PLC (Programable Logic Controller) Omron SYSMAC CP1L Di PT. 

Segar Murni Utama. 

 

10.1 Kesimpulan 

Kesimpulan berikut diperoleh dari penelitian dengan tujuan untuk 

memperbaiki sistem kerja mesin industri pada Sistem Pencucian botol pada 

produksi botol AMDK: 

1. Setelah dilakukan simulasi pada program ladder diagram seperti pada 

bab sebelumnya program telah bekerja sesuai keinginan. Sehingga 

simulasi otomasi sistem pencucian botol dangan menggunakan PLC 

OMRON CP1L pada produksi botol AMDK dapat diterapkan. 

2. Dengan adanya kontrol PLC dapat memonitoring proses industri secara 

langsung melalu HMI. 

3. PLC memudahkan operator untuk menjalankan setiap step produksi 

secara langsung tidak perlu dilakukan secara manual. 
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10.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk mengembangkan PLC ini agar 

sesuai dengan kebutuhan antara lain:  

1. Diharapkan, untuk tahapan selanjutnya dapat dilakukan pengaplikasian 

dari Sistem otomasi pencucian botol AMDK ini.  

2. Menambahkan sensor sebagai parameter input pada PLC. 
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