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A. Sistem Kendali dengan PLC 

1. Sistem Kendali 

Istilah sistem kendali dalam teknik listrik mempunyai arti suatu peralatan atau 

sekelompok peralatan yang digunakan untuk mengatur fungsi kerja suatu mesin dan 

memetakan tingkah laku mesin tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Fungsi kerja mesin 

tersebut mencakup antara lain menjalankan (start), mengatur (regulasi), dan menghentikan 

suatu proses kerja. Pada umumnya, sistem kendali merupakan suatu kumpulan peralatan 

listrik atau elektronik, peralatan mekanik, dan peralatan lain yang menjamin stabilitas dan 

transisi halus serta ketepatan suatu proses kerja.  

Sistem kendali mempunyai tiga unsur yaitu input, proses, dan output. 

 

Gambar 1. Unsur-unsur dalam sistem kendali 

 

Input pada umumnya berupa sinyal dari sebuah transduser, yaitu alat yang dapat 

merubah besaran fisik menjadi besaran listrik, misalnya tombol tekan, saklar batas, termostat, 

dan lain-lain. Transduser memberikan informasi mengenai besaran yang diukur, kemudian 

informasi ini diproses oleh bagian proses. Bagian proses dapat berupa rangkaian kendali yang 

menggunakan peralatan yang dirangkai secara listrik, atau juga berupa suatu sistem kendali 

yang dapat diprogram misalnya PLC.  

Pemrosesan informasi (sinyal input) menghasilkan sinyal output yang selanjutnya 

digunakan untuk mengaktifkan aktuator (peralatan output) yang dapat berupa motor listrik, 
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kontaktor, katup selenoid, lampu, dan sebagainya. Dengan peralatan output, besaran listrik 

diubah kembali menjadi besaran fisik.  

Sistem kendali dibedakan menjadi dua, yaitu sistem kendali loop terbuka dan sistem 

kendali loop tertutup. 

 

 

a. Sistem Kendali Loop Terbuka 

Sistem kendali loop terbuka adalah proses pengendalian di mana variabel input 

mempengaruhi output yang dihasilkan. Gambar 2 menunjukkan diagram blok sistem kendali 

loop terbuka. 

 

Gambar 2. Diagram blok sistem kendali loop terbuka 

Dari gambar 2 di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh 

peralatan output kepada bagian proses sehingga tidak diketahui apakah hasil output sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

 

b. Sistem Kendali Loop Tertutup 

Sistem kendali loop tertutup adalah suatu proses pengendalian di mana variabel yang 

dikendalikan (output) disensor secara kontinyu, kemudian dibandingkan dengan besaran 

acuan. 

Variabel yang dikendalikan dapat berupa hasil pengukuran temperatur, kelembaban, 

posisi mekanik, kecepatan putaran, dan sebagainya. Hasil pengukuran tersebut diumpan-

balikkan ke pembanding (komparator) yang dapat berupa peralatan mekanik, listrik, 
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elektronik, atau pneumatik. Pembanding membandingkan sinyal sensor yang berasal dari 

variabel yang dikendalikan dengan besaran acuan, dan hasilnya berupa sinyal kesalahan. 

Selanjutnya, sinyal kesalahan diumpankan kepada peralatan kendali dan diproses untuk 

memperbaiki kesalahan sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. 

Dengan kata lain, kesalahan sama dengan nol. 

 

Gambar 3. Sistem kendali loop tetutup 

 

2. Sistem Kendali PLC 

Hingga akhir tahun 1970, sistem otomasi mesin dikendalikan oleh relay 

elektromagnet. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, tugas-tugas 

pengendalian dibuat dalam bentuk pengendalian terprogram yang dapat dilakukan antara lain 

menggunakan PLC. Dengan PLC, sinyal dari berbagai peralatan luar di-interface sehingga 

fleksibel dalam mewujudkan sistem kendali. Disamping itu, kemampuannya dalam 

komunikasi jaringan memungkinkan penerapan yang luas dalam berbagai operasi 

pengendalian sistem.  

Dalam sistem otomasi, PLC merupakan Jantung sistem kendali. Dengan program 

yang disimpan dalam memori PLC, dalam eksekusinya, PLC dapat memonitor keadaan 

sistem melalui sinyal dari peralatan input, kemudian didasarkan atas logika program 

menentukan rangkaian aksi pengendalian peralatan output luar. 
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PLC dapat digunakan untuk mengendalikan tugas-tugas sederhana yang berulang-

ulang, atau diinterkoneksi dengan yang lain menggunakan komputer melalui sejenis jaringan 

komunikasi untuk mengintegrasikan pengendalian proses yang kompleks. 

Cara kerja sistem kendali PLC dapat dipahami dengan diagram blok seperti 

ditunjukkan pada Gambar dibawah: 

 

Gambar 4. Diagram blok PLC 

Dari gambar terlihat bahwa komponen sistem kendali PLC terdiri atas CPU, peralatan 

input, peralatan output, peralatan penunjang, dan catu daya. Penjelasan masing-masing 

komponen sebagai berikut: 

a. CPU 

PLC terdiri atas CPU (Central Processing Unit), memori, modul interface input dan 

output program kendali disimpan dalam memori program. Program mengendalikan PLC 

sehingga saat sinyal input dari peralatan input ON, timbul respon yang sesuai. Respon ini 

umumnya meng-ON-kan sinyal output pada peralatan output.  

CPU adalah mikroprosesor yang mengkordinasikan kerja sistem PLC. Ia 

mengeksekusi program, memproses sinyal input/ output, dan mengkomunikasi-kan dengan 

peralatan luar.  
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Memori adalah daerah yang menyimpan sistem operasi dan data pemakai. Sistem 

operasi sesungguhnya software sistem yang mengkordinasikan PLC. Program kendali 

disimpan dalam memori pemakai.  

Ada dua jenis memori yaitu: ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access 

Memory). ROM adalah memori yang hanya dapat diprogram sekali. Penyimpanan program 

dalam ROM bersifat permanen, maka ia digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Ada 

memori sejenis ROM, yaitu EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) yang 

isinya dapat dihapus dengan cara menyinari menggunakan sinar ultraviolet dan kemudian 

diisi program ulang menggunakan PROM Writer.  

Interface adalah modul rangkaian yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal pada 

peralatan luar. Interface input menyesuaikan sinyal dari peralatan input dengan sinyal yang 

dibutuhkan untuk operasi sistem. Interface output menyesuaikan sinyal dari PLC dengan 

sinyal untuk mengendalikan peralatan output. 

 

b. Perangkat Input  

Peralatan input adalah yang memberikan sinyal kepada PLC dan selanjutnya PLC 

memproses sinyal tersebut untuk mengendalikan peralatan output. Peralatan input itu antara 

lain:  

1. Berbagai jenis saklar, misalnya tombol, saklar togel, saklar batas, saklar level, saklar 

tekan, saklar proximity.  

2. Berbagai jenis sensor, misalnya sensor cahaya, sensor suhu, sensor level.  

3. Rotary encoder 

 

c. Peralatan output 
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Sistem otomasi tidak lengkap tanpa ada peralatan output yang dikendalikan. Peralatan 

output itu misalnya:  

a) Kontaktor  

b) Motor listrik  

c) Lampu  

d) Buzer 

  

d. Peralatan Penunjang 

Peralatan penunjang adalah peralatan yang digunakan dalam sistem kendali PLC, 

tetapi bukan merupakan bagian dari sistem secara nyata. Maksudnya, peralatan ini digunakan 

untuk keperluan tertentu yang tidak berkait dengan aktifitas pegendalian. Peralatan penunjang 

itu, antara lain :  

1. Berbagai jenis alat pemrogram, yaitu komputer, softwarer ladder, konsol pemprogram, 

programmable terminal, dan sebagainya.  

2. Berbagai software ladder, yaitu: SSS, LSS, Syswin, dan CX Programmer.  

3. Berbagai jenis memori luar, yaitu: disket, CD , flash disk.  

4. Berbagai alat pencetak dalam sistem komputer, misalnya printer, plotter. 

 

e. Catu Daya 

PLC adalah sebuah peralatan digital dan setiap peralatan digital membutuhkan catu 

daya DC. Catu daya ini dapat dicatu dari luar, atau dari dalam PLC itu sendiri. PLC tipe 

modular membutuhkan catu daya dari luar, sedangkan pada PLC tipe compact catu daya 

tersedia pada unit. 
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3. Komponen Unit PLC 

Unit PLC dibuat dalam banyak model/tipe. Pemilihan suatu tipe harus 

mempertimbangkan: yang dibedakan menurut:  

a. Jenis catu daya 

PLC adalah sebuah peralatan elektronik. Dan setiap peralatan elektronik untuk dapat 

beroperasi membutuhkan catu daya. Ada dua jenis catu daya untuk disambungkan ke PLC 

yaitu AC dan DC. 

  

b. Jumlah terminal input/output 

Pertimbangan lain untuk memilih unit PLC adalah jumlah terminal I/O nya. Jumlah 

terminal I/O yang tersedia bergantung kepada merk PLC. Misalnya PLC merk OMRON pada 

satu unit tersedia terminal I/O sebanyak 10, 20, 30, 40 atau 60. Jumlah terminal I/O ini dapat 

dikembangkan dengan memasang Unit I/O Ekspansi sehingga dimungkinkan memiliki 100 

I/O.  

Pada umumnya, jumlah terminal input dan output megikuti perbandingan tertentu, 

yaitu 3 : 2. Jadi, PLC dengan terminal I/O sebanyak 10 memiliki terminal input 6 dan 

terminal output 4. 

c. Tipe rangkaian output 

PLC dibuat untuk digunakan dalam berbagai rangkaian kendali. Bergantung kepada 

peralatan output yang dikendalikan, tersedia tiga tipe rangkaian output yaitu: output relay, 

output transistor singking dan output transistor soucing.  

Di bawah ini diberikan tabel yang menunjukkan jenis catu daya, jumlah 

I/O, dan tipe rangkaian output. 
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Gambar 5. Beberapa tipe PLC berdasar jumlah output 

 

Tabel 4. Port I/O beberapa tipe PLC 

 

 

 

Gambar 6. Terminal CPU 
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Penjalasan Komponen : 

1. Terminal input catu daya  

Hubungkan catu daya (100 s.d 240 VAC atau 24 VDC) ke terminal ini  

2. Terminal Ground Fungsional  

Pastikan untuk membumikan terminal ini (hanya untuk PLC tipe AC) untuk 

meningkatkan kekebalan terhadap derau (noise) dan mengurangi resiko 

kejutan listrik  

3. Terminal Ground Pengaman  

Pastikan untuk membumikan terminal ini untuk mengurangi resiko kejutan 

listrik  

4. Terminal catu daya luar PLC tertentu, misalnya CPM2A dilengkapi dengan 

terminal output catu daya 24 VDC untuk mencatu daya peralatan input 

5. Terminal input  

Sambunglah peralatan input luar ke terminal input ini  

6. Terminal Output  

Sambunglah peralatan output luar ke terminal output ini  

7. Indikator status PLC  

Indikator ini menunjukkan status operasi PLC, seperti ditunjukkan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5. Indikator Status PLC 
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8. Indikator input  

Indikator input menyala saat terminal input yang sesuai ON. Indikator input 

menyala selama refreshing input/output. Jika terjadi kesalahan fatal, indikator 

input berubah sebagai berikut: 

Tebel 6. Indikator Kesalahan. 

 

 

9. Indikator output  

Indikator output menyala saat terminal output yang sesuai ON.  
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10. Analog Control  

Putarlah control ini untuk setting analog (0 s.d 200) pada IR 250 dan IR 251. 

11. Port peripheral Sambungan PLC ke peralatan pemrogram: Konsol 

Pemrogram, atau komputer.  

12. Port RS 232C  

Sambungan PLC ke peralatan pemrogram: Konsol Pemrogram, komputer, 

atau Programmable Terminal.  

13. Saklar komunikasi  

Saklar ini untuk memilih apakah port peripheral atau port RS-232C akan 

menggunakan setting komunikasi pada PC Setup atau setting standar  

14. Batere  

Batere ini mem-back-up memori pada unit PLC.  

15. Konektor ekspansi  

Tempat sambungan PLC ke unit I/O ekspansi atau unit ekspansi (unit I/O 

analog, unit sensor suhu) 

 

d. Spesifikasi 

Penggunaan PLC harus memperhatikan spesifikasi teknisnya. Mengabaikan 

hal ini dapat mengakibatkan PLC rusak atau beroperasi secara tidak tepat (mal-

fungsi).  

Berikut ini diberikan spesifikasi unit PLC yang terdiri atas spesifikasi umum, 

spesifikasi input, dan spesifikasi output. 

 

1) Spesifikasi Umum 

Tabel 7. Spesifikasi Umum 
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2) Spesifikasi Input 

Tabel 8. Spesifikasi Input 

 

3) Spesifikasi Output 

Tabel 9. Spesifikasi Output 



WORKSHOP PLC & PNEUMATIK |  13 

 

 

 

e. Perbandingan Sistem Kendali Elektromagnet dan PLC  

 Pada sistem kendali relay elektromagnetik (kontaktor), semua pengawatan 

ditempatkan dalam sebuah panel kendali. Dalam beberapa kasus panel kendali 

terlalu besar sehingga memakan banyak ruang (tempat). Tiap sambungan dalam 

logika relay harus disambung. Jika pengawatan tidak sempurna, maka akan 

terjadi kesalahan sistem kendali. Untuk melacak kesalahan ini, perlu waktucukup 

lama. Pada umumnya, kontaktor memiliki jumlah kontak terbatas. Dan jika 

diperlukan modifikasi, mesin harus diistirahatkan, dan lagi boleh jadi ruangan 

tidak tersedia serta pengawatan harus dilacak untuk mengakomodasi perubahan. 

Jadi, panel kendali hanya cocok untuk proses yang sangat khusus. Ia tidak dapat 

dimodifikasi menjadi sistem yang baru dengan segera. Dengan kata lain, panel 

kendali elektromagnetik tidak fleksibel.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan adanya kelemahan sistem kendali 

relay elektromagnetik sebagai berikut:  

1) Terlalu banyak pengawatan panel  
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2) Modifikasi sistem kendali sulit dilakukan  

3) Pelacakan gangguan sistem kendali sulit dilakukan  

4) Jika terjadi gangguan mesin harus diistirahatkan untuk melacak kesalahan 

sistem.  

Kesulitan-kesulitan di atas dapat diatasi dengan menggunakan sistem 

kendali PLC. 

 

f. Keunggulan Sistem Kendali PLC  

Sistem kendali PLC memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan 

sistem kendali elektromagnetik sebagai berikut:  

1) Pengawatan sistem kendali PLC lebih sedikit.  

2) Modifikasi sistem kendali dapat dengan mudah dilakukan dengan cara 

mengganti program kendali tanpa merubah pengawatan sejauh tidak ada 

tambahan peralatan input/output.  

3) Tidak diperlukan komponen kendali seperti timer dan hanya diperlukan 

sedikit kontaktor sebagai penghubung peralatan output ke sumber tenaga 

listrik. 

4) Kecepatan operasi sistem kendali PLC sangat cepat sehingga produktivitas 

meningkat. 

5) Biaya pembangunan sistem kendali PLC lebih murah dalam kasus fungsi 

kendalinya sangat rumit dan jumlah peralataninput/outputnya sangat 

banyak. 

6) Sistem kendali PLC lebih andal  

7) Program kendali PLC dapat dicetak dengan cepat 
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g. Penerapan Sistem Kendali PLC  

Sistem kendali PLC digunakan secara luas dalam berbagai bidang antara 

lain untuk mengendalikan:  

1) Traffic light  

2) Lift  

3) Konveyor  

4) Sistem pengemasan barang  

5) Sistem perakitan peralatan elektronik  

6) Sistem pengamanan gedung  

7) Robot  

 

h. Langkah-Langkah Desain Sistem Kendali PLC  

Pengendalian sistem kendali PLC harus dilakukan melalui langkah-langkah 

sistematik sebagai berikut:  

1) Memilih PLC dengan spesifikasi yang sesuai dengan sistem kendali  

2) Memasang Sistem Komunikasi 

3) Membuat program kendali  

4) Mentransfer program ke dalam PLC  

5) Memasang unit  

6) Menyambung pengawatan I/O  

7) Menguji coba program  

8) Menjalankan program 
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B. Pemograman PLC Omron 

CX-Programmer adalah software aplikasi yang digunakan untuk memprogram PLC omron 

melalui PC/laptop, software ini dikembangkan oleh Omron sendiri.  

1. Konfigurasi software CX-programmer 9.0: 

a. Instal software CX-programmer sampai selesai 

b. Buka sofware cx-programmer di deskop pc/laptop (gambar 1) atau cari di windows 

dengan keyword cx-programmer (gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

              Gambar 1                                                                                       Gambar 2 

                       

c. Setelah software cx-programmer terbuka seperti gambar 3   
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d. Membuat project baru dengan cara Klik file  klik New 

 

e. Pemilihan tipe PLC yang digunakan 
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Beri nama projet pada “device name”, pilih tipe PLC yang digunakan di “device tipe”. 

Setelah tipe PLC telah dipilih klik “setting” untuk memilih tipe CPU yang digunakan dan klik 

OK 

 

 

f. Pemograman dasar: melakukan simulasi 

Program atau Ladder yang sudah dibuat, sebelum ditransfer ke PLC sebaiknya dilakukan uji 

coba pengetesan apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau belum. 

Pengujian program dilakukan dengan cara disimulasikan. Pastikan bahwa pada komputer 

Anda telah terinstall software CX Programmer Full Version, cara melakukan simulasi adalah 

sebagai berikut:  Pilih type PLC yang bisa digunakan untuk simulasi misalnya type : CJ1M, 

CP1L, CS1D-S dan lain-lain (pemilihan type plc ini dilakukan pada waktu akan mulai 

membuat program) karena tidak semua Type PLC bisa disimulasi.  

 

 

g. Tampilan project baru yang telah dibuat beserta keterangannya 
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Setelah program ladder selesai, klik work online atau dengan  “Ctrl+shift+W “seperti gambar dibawah 

ini  



WORKSHOP PLC & PNEUMATIK |  20 

 

 

Program ladder yang sudah berwarna hijau menandakan program ladder bisa disimulasikan. 

 

Klik dua kali ladder untuk memasukan nilai (1/0) atau dengan cara ctrl +J (1) dan ctrl+ K (0) 

Cara menyimulasikan mengoperasikan input (Push Button dll.) adalah:  

a. Klik pada input yang akan dioperasikan dengan cara Klik dua kali ladder untuk memasukan 

nilai (1/0)  
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b. Dengan tombol keyboard Ctrl +J untuk menghidupkan (logika 1) dan  Melepas (mematikan) 

switch dengan tombol keyboard Ctrl + K (logika 0). 

 

2. Transfer Program ke PLC 

Jika program (ladder) sudah diyakini benar, langkah berikutnya adalah melakukan transfer program 

ke PLC. Langkah persiapan, pastikan bahwa:  

a. program sudah benar dan disimpan ke komputer  

b. kabel data dari komputer ke PLC sudah terpasang  

c. PLC sudah terhubung ke power supply (sudah aktif)  

d. CX simulator tidak sedang aktif 

Transfer program ke PLC 

1. PLC   work online  (Ctrl + W) 

2. Transfer  to PLC (Ctrl + T) 

 

3. Tunggu beberapa saat, ikuti perintah/pesan yang muncul pada monitor 

Untuk mengoperasikan ladder yang sudah ditransfer ke PLC bisa melalui trainer plc atau melalui 

PC/laptop yang digunakan dengan cara: PLC  operation mode  monitor ( menjalankan 

program dari PC/laptop) dan Run (menjalankan program melalui trainer PLC). 
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C. INSTRUKSI LOGIKA DASAR 

 

1. Tujuan Praktikum  

Tujuan praktikum instruksi logika dasar yaitu mahasiswa dapat: 

1. A. Menjelaskan prinsip kerja logika AND, OR, dan NOT pada pemrograman PLC. 

B. Menjelaskan prinsip kerja interlock pada pemrograman PLC. 

C. Menjelaskan prinsip kerja percabangan input-output pada pemrograman PLC. 

2. A. Menerapkan prinsip kerja logika AND, OR, dan NOT pada pemrograman PLC. 

B. Menerapkan prinsip kerja interlock pada pemrograman PLC. 

C. Menerapkan prinsip kerja percabangan input-output pada pemrograman PLC. 

3. Merancang program sistem kendali berbasis PLC menggunakan instruksi logika dasar. 

 

A. Dasar Teori 

Instruksi dasar PLC 

Berikut contoh sebagian instruksi-instruksi dasar pada PLC : 

1. LOAD (LD) = Perintah ini digunakan jika urutan kerja suatu sistem kontrol hanya membutuhkan 

satu keadaan  logika. Logika ini mirip dengan kontak relay NO. 

Simbol :    

 

2. LOAD NOT = Perintah ini digunakan jika urutan kerja sistem kontrol hanya membutuhkan satu 

kondisi logika. Logika ini mirip dengan kontak relay NC. 

Simbol : 
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3. AND = Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari satu kondisi logika 

yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan kontak 

relay NO. 

Simbol :  

   

4. AND NOT = Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari satu kondisi 

logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan 

kontak relay NC. 

Simbol :  

   

5. OR = Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari salah satu kondisi 

logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip dengan 

kontak relay NO. 

Simbol : 

        

6. OR NOT = Perintah ini digunakan untuk urutan kerja sistem kontrol yang lebih dari salah satu 

kondisi logika yang harus terpenuhi semuanya untuk mengeluarkan satu output. Logika ini mirip 

dengan kontak relay NC. 

Simbol :   
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7. OUT = Jika kondisi logika terpenuhi, perintah ini digunakan untuk mengeluarkan satu output. 

Logika ini mirip dengan kontak relay NO 

Simbol : 

       

8. OUT NOT = Jika kondisi logika terpenuhi, perintah ini digunakan untuk mengeluarkan satu 

output. Logika ini mirip dengan kontak relay NC 

 

Simbol :   

     

 

 

Semua intruksi-instruksi tangga atau laddder instruction adalah intruksi-intruksi yang terkait 

dengan kondisi-kondisi di dalam diagram tangga. Intruksi-intruksi tangga, baik yang independen 

maupun kombinasi atau gabungan dengan blok intruksi, akan membentuk suatu eksekusi. 

 

B. Alat dan Bahan  

1. Komputer/laptop yang sudah terinstall software aplikasi CX-Programmer 1 buah 

2. Trainer PLC       1 buah 

3. AVO meter        1 buah 

4. Kabel jumper       secukupnya 

 

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

K3 untuk Praktikum 
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1. Pastikan meja kerja pada saat praktikum terkondisi! 

2. Kondisi tangan sebelum praktikum harus dalam kondisi kering! 

3. Hati-hati dalam penggunaan peralatan praktikum! 

4. Periksa kondisi alat dan bahan sebelum digunakan praktikum! 

5. Gunakanlah peralatan praktikum sesuai dengan fungsinya! 

6. Bacalah dan pahami petunjuk pratikum pada lembar kegiatan belajar! 

7. Hati-hati memasang kabel jumper ke trainer, jangan sampai salah! 

8. Sebelum saklar power dihidupkan, hubungi dosen pendamping untuk mengecek 

kebenaran rangkaian! 

 

D. Gambar Rangkaian Wiring pada PLC 

1. Wiring Input 

 

2. Wiring Output 
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E. Langkah Kerja 

a) Siapkan alat dan bahan 

b) Buatlah program proyek 1 seperti kondisi di bawah ini menggunakan CX-

Programmer. 

Ketika Anda menekan tombol T1 pada panel operasi, katup V1 terbuka dan sebuah 

tangki mulai terisi dengan air. Pada saat yang sama, motor M dari mixer mulai 

bekerja. Ketika reservoir mengisi, permukaan air naik dan mencapai tingkat yang ditetapkan 

oleh S1 sensor. Menutup katup V1 dan motor mixer berhenti. selanjutnya Katup V2 terbuka, dan 

tangki tersebut mulai proses pengosongan. Ketika level air turun di bawah tingkat yang ditetapkan 

oleh sensor S2, maka katup V2 tertutup. Kemudian lampu yang menunjukkan akhir 

siklus aktif. Menekan tombol T1 akan memulai siklus baru. 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-A0ljcrmWuWQ/TqFCyBus-zI/AAAAAAAAAek/qkBZjWWNjPs/s1600/c7-11.gif
http://2.bp.blogspot.com/-YGfCIEfYEXs/TqFC4FJce7I/AAAAAAAAAes/eE_MwuaM1BA/s1600/c7-12.gif
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Tagihan: 

1. Definisikan I/O yang diperlukan. 

2. Tetapkan tipe PLC yang dipakai. 

3. Buat tabel pengalamatan. 

4. Buat algoritma. 

5. Buat diagram ladder dan lakukan simulasi. 

6. Lakukan pemasangan/instalasi PLC. 

7. Transfer program ke PLC dan lakukan uji coba. 

 

c) Amati dan catatlah hasilnya pada lembar hasil percobaan. 

d) Lakukan analisa dari hasil percobaan, kemudian beri kesimpulan. 

 

F. Hasil Percobaan 

1. Gambar Program pada CX-Programmer 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

2. Gambar Rangkaian pada Trainer  
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Keterangan : 

 

 

 

 

G. Analisis 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

H. Kesimpulan 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

I. Tugas 

1. Buatlah gambar wiring PLC proyek 1 menggunakn software aplikasi pada komputer. 
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D. TIMER 

 

A. Tujuan Praktikum  

Tujuan praktikum instruksi logika dasar yaitu mahasiswa dapat: 

4. Menjelaskan prinsip kerja timer pada pemrograman PLC. 

5. Menerapkan timer pada pemrograman PLC. 

6. Merancang program sistem kendali berbasis PLC menggunakan instruksi timer. 

 

B. Dasar Teori 

TIMER (TIM) dan COUNTER (CNT) 

 

Timer (TIM) dan Counter (CNT) Timer/Counter pada PLC berjumlah 512 buah yang bernomor 

TC 000 sampai dengan TC 511 (tergantung tipe PLC). Dalam satu program tidak boleh ada nomor 

Timer/Counter yang sama. 

Nilai Timer/Counter pada PLC bersifat menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan 

oleh program, setelah mencapai angka nol maka contact NO timer/counter akan ON. Timer 

mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 dalam bentuk BCD dan dalam orde 100 ms. 

Sedangkan untuk counter mempunyai orde angka BCD dan mempunyai batas antara 0000 sampai 

dengan 9999. 

 

Instruksi Timer (TIM) : 

Pada sebagian besar aplikasi kontrol terdapat peralatan untuk beberapa aspek kontrol 

pewaktuan (timing). PLC mempunyai fasilitas pewaktuan untuk program yang dapat digunakan. 

Metode umum dari pemrograman sebuah rangkaian timer adalah untuk menentukan interval yang 

dihitung dari suatu kondisi atau keadaan 

Cara kerja dari instruksi Timer adalah, ketika Timer (TIM 0000) mendapatkan input selama set 

value akan mengaktifkan contact-contactnya (T0000). 

Simbol TIMER : 
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Instruksi TIM berfungsi sebagai ON-Delay dengan penghitungan waktu mundur. Ketika 

kondisi eksekusinya terpenuhi, maka timer akan melakukan penghitungan wakti dari nilai SV (setting 

value ) menuju nol dengan resolusi waktu 0,1 detik. Format penulisan functionnya TIM000 #60 (TIM 

alamat setting value) jika menginginkan timer mundur 6 detik maka tulislah #60 karena resolusi 

waktunya adalah 0,1 detik. 

 

 

Contoh Instruksi Timer 

 

Jika tombol 1 aktif maka alamat 0.00 akan ter-energizer, function TIM 000 akan mulai 

menghitung mundur selama  6 detik. Jika belum ada 6 detik tombol 1 nonaktif, alamat 0.00 tak ter-

energizer dan syarat belum terpenuhi sehingga kontak Normaly open TIM000 tidak akan aktif. 

Tombol 1 ditekan kembali dan penghitungan kembali dilakukan dari awal lagi. Ketika kondisi 

penghitungan mundur selama 6 detik telah terpenuhi maka kontak normaly open TIM 000 akan ter-

energizer sehingga lampu alamat 10.00 akan menyala. 

 

Alat dan Bahan  

5. Komputer/laptop yang sudah terinstall software aplikasi CX-Programmer 1 buah 

6. Trainer PLC       1 buah 

7. AVO meter        1 buah 

http://1.bp.blogspot.com/-RqtpmvfPPhs/UNk0u_C6stI/AAAAAAAAAYw/JoIq5AYGI9c/s1600/New+Picture.png
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8. Kabel jumper       secukupnya 

 

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk Praktikum 

1. Pastikan meja kerja pada saat praktikum terkondisi! 

2. Kondisi tangan sebelum praktikum harus dalam kondisi kering! 

3. Hati-hati dalam penggunaan peralatan praktikum! 

4. Periksa kondisi alat dan bahan sebelum digunakan praktikum! 

5. Gunakanlah peralatan praktikum sesuai dengan fungsinya! 

6. Bacalah dan pahami petunjuk pratikum pada lembar kegiatan belajar! 

7. Hati-hati memasang kabel jumper ke trainer, jangan sampai salah! 

8. Sebelum saklar power dihidupkan, hubungi dosen pendamping untuk mengecek 

kebenaran rangkaian! 

 

D. Gambar Rangkaian Wiring pada PLC 

1. Wiring Input 

 

2. Wiring Output 
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E. Langkah Kerja 

1. Siapkan alat dan bahan 

2. Buatlah program proyek 2 seperti kondisi di bawah ini menggunakan CX-

Programmer. 

 

Lampu lalu lintas dipasang pada perempatan jalan protokol, setiap saat hanya 

mengijinkan lalu lintas yang berjalan satu arah saja dengan urutan berturut-turut dari arah 

Utara – Selatan – Timur – Barat. Dari arah utara dan selatan masing-masing lampu hijau 

menyala selama 50 detik, sedangkan dari arah timur dan barat lampu hijau menyala 
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masing-masing selama 20 detik. Lampu kuning menyala selama 3 detik setelah lampu 

hijau padam. Diagram waktu selengkapnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Utara              Dst. 

Selatan              Dst. 

Timur              Dst. 

Barat              Dst. 

Waktu 6 50 3 3 50 3 3 20 3 3 20 3 3 Dst. 

 

Tagihan: 

1. Definisikan I/O yang diperlukan. 

2. Tetapkan tipe PLC yang dipakai. 

3. Buat tabel pengalamatan. 

4. Buat algoritma. 

5. Buat diagram ladder dan lakukan simulasi. 

6. Lakukan pemasangan/instalasi PLC. 

7. Transfer program ke PLC dan lakukan uji coba. 

3. Amati dan catatlah hasilnya pada lembar hasil percobaan. 

4. Lakukan analisa dari hasil percobaan, kemudian beri kesimpulan. 

5. Hasil Percobaan 

3. Gambar Program pada CX-Programmer 

 

 

Keterangan : 
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4. Gambar Rangkaian pada Trainer  

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

6. Analisis 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

7. Kesimpulan 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

8. Tugas 

1. Buatlah gambar wiring PLC proyek 2 menggunakn software aplikasi pada komputer. 
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E. COUNTER 

 

J. Tujuan Praktikum  

Tujuan praktikum instruksi logika dasar yaitu mahasiswa dapat: 

7. Menjelaskan prinsip kerja counter pada pemrograman PLC. 

8. Menerapkan counter pada pemrograman PLC. 

9. Merancang program sistem kendali berbasis PLC menggunakan instruksi counter. 

 

K. Dasar Teori 

TIMER (TIM) dan COUNTER (CNT) 

 

Timer (TIM) dan Counter (CNT) Timer/Counter pada PLC berjumlah 512 buah yang bernomor 

TC 000 sampai dengan TC 511 (tergantung tipe PLC). Dalam satu program tidak boleh ada nomor 

Timer/Counter yang sama. 

Nilai Timer/Counter pada PLC bersifat menghitung mundur dari nilai awal yang ditetapkan 

oleh program, setelah mencapai angka nol maka contact NO timer/counter akan ON. Timer 

mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 dalam bentuk BCD dan dalam orde 100 ms. 

Sedangkan untuk counter mempunyai orde angka BCD dan mempunyai batas antara 0000 sampai 

dengan 9999. 

Simbol COUNTER:  

  

Instruksi CNT berfungsi sebagai penghitung atau pencacah mundur. Apa yang dihitung? 

Yang dihitung adalah perubahan kondisi masukan CP (count pulse) dari OFF ke ON. Ketika kondisi 

eksekusinya ON, maka setiap kali ada perubahan kondisi masukan CP dari ON ke OFF, maka 

instruksi CNT akan mengurangi nilai PV-nya ( present value)dengan satu. Perlu diperhatikan, jika 
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instruksi CNT berada dalam interlock section, nilai PV-nya tidak direset ketika kondisi eksekusi 

interlock tidak terpenuhi. Counter tidak direset meskipun PLC dimatikan. SV counter adalah 

bilangan BCD, jadi hati-hati jika menggunakan SV selain konstanta.  Format penulisan functionnya 

CNT001 #5 (TIM alamat setting value). 

 

Ketika tombol 2 ditekan, maka alamat 0.01 akan ter-energizer, CNT 001 aktif kondisi 

pertama terpenuhi. Ketika tombol 2 ditekan kembali, maka alamat 0.01 akan ter-energizer, CNT 001 

aktif kondisi kedua terpenuhi. Hal  ini akan berlangsung selama 5 kali, dan setelah 5 kali maka 

keadaan set value menjadi 0 menyebabkan kontak normaly open CNT001 ter-energizer sehingga 

lampu 10.01 menyala. Selama belum dilakukan reset, tombol 2 tidak akan berfungsi. Lampu 2 akan 

terus menyala sampai reset tombol 3 aktif dan akhirnya lampu 2 mati. 

 

L. Alat dan Bahan  

9. Komputer/laptop yang sudah terinstall software aplikasi CX-Programmer 1 buah 

10. Trainer PLC       1 buah 

11. AVO meter        1 buah 

12. Kabel jumper       secukupnya 

 

M. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

K3 untuk Praktikum 

9. Pastikan meja kerja pada saat praktikum terkondisi! 

10. Kondisi tangan sebelum praktikum harus dalam kondisi kering! 

http://4.bp.blogspot.com/-5gnCc-00AnE/UNk0tzGlZqI/AAAAAAAAAYo/Czi1d42FSA0/s1600/New+Picture+(1).png


WORKSHOP PLC & PNEUMATIK |  38 

 

11. Hati-hati dalam penggunaan peralatan praktikum! 

12. Periksa kondisi alat dan bahan sebelum digunakan praktikum! 

13. Gunakanlah peralatan praktikum sesuai dengan fungsinya! 

14. Bacalah dan pahami petunjuk pratikum pada lembar kegiatan belajar! 

15. Hati-hati memasang kabel jumper ke trainer, jangan sampai salah! 

16. Sebelum saklar power dihidupkan, hubungi dosen pendamping untuk mengecek 

kebenaran rangkaian! 

 

N. Gambar Rangkaian Wiring pada PLC 

17. Wiring Input 

 

18. Wiring Output 

 

 

O. Langkah Kerja 

19. Siapkan alat dan bahan 
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20. Buatlah program proyek 3 seperti kondisi di bawah ini menggunakan CX-

Programmer. 

Suatu sistem konveyor bekerja berdasarkan keterangan sebagai berikut: 

1. Saat tombol START (PB Start) ditekan, konveyor box bergerak (M2). 

2. Ketika sensor box (S2) mendeteksi adanya box maka konveyor box (M2) berhenti dan 

konveyor barang (M1) bergerak. 

3. Bagian sensor barang (S1) akan mendeteksi barang dan PLC dengan memanfaatkan 

fungsi pencacah (counter) akan menghitung sampai 10 barang. 

4. Jika barang yang melewati sensor barang (S1) mencapai 10 barang, maka konveyor 

barang (M1) akan berhenti dan konveyor box (M2) berjalan lagi. 

5. Counter akan direset dan operasi akan berulang sampai tombol STOP (PB2) ditekan. 

 

 

Tagihan: 

8. Definisikan I/O yang diperlukan. 

9. Tetapkan tipe PLC yang dipakai. 



WORKSHOP PLC & PNEUMATIK |  40 

 

10. Buat tabel pengalamatan. 

11. Buat algoritma. 

12. Buat diagram ladder dan lakukan simulasi. 

13. Lakukan pemasangan/instalasi PLC. 

14. Transfer program ke PLC dan lakukan uji coba. 

21. Buatlah program proyek 4 seperti kondisi di bawah ini menggunakan CX-

Programmer. 

Suatu sistem parkir mobil berdasarkan keterangan sebagai berikut: 

 

 

1. Adanya mobil yang masuk ke area parkir dideteksi oleh sensor S1. 

2. Adanya mobil yang keluar dari area parkir dideteksi oleh sensor S2. 

3. Kapasitas area parkir adalah 100 mobil. 

4. Jika area parkir telah penuh, maka portal akan menutup pintu masuk dan tanda 

„Parkir Penuh‟ dinyalakan. 

5. Portal memiliki sensor pembatas untuk menyatakan kondisi portal terbuka 

(S3) dan portal tertutup (S4). (S3 dan S4 tidak tergambar, maaf). 

6. Tombol Reset digunakan untuk mereset nilai hitungan mobil dalam area parkir 

menjadi Nol. 
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Tagihan: 

1. Definisikan I/O yang diperlukan. 

2. Tetapkan tipe PLC yang dipakai. 

3. Buat tabel pengalamatan. 

4. Buat algoritma. 

5. Buat diagram ladder dan lakukan simulasi. 

6. Lakukan pemasangan/instalasi PLC. 

7. Transfer program ke PLC dan lakukan uji coba. 

 

22. Amati dan catatlah hasilnya pada lembar hasil percobaan. 

23. Lakukan analisa dari hasil percobaan, kemudian beri kesimpulan. 

 

P. Hasil Percobaan 

5. Gambar Program pada CX-Programmer 
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Keterangan : 

 

 

 

6. Gambar Rangkaian pada Trainer  

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

Q. Analisis 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

R. Kesimpulan 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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S. Tugas 

1. Buatlah gambar wiring PLC proyek 3 menggunakn software aplikasi pada komputer. 

 

 


