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MOTTO 

 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”. (Q.S. 55:13) 

 

“Sepertinya saya disini karena Tuhan mempunyai satu alasan, saya harus segera 

menyelesaikannya. Walaupun sesulit John Lennon mencari Tuhannya, karena sudah ada banyak 

kesulitan lain yang menunggu, dan sekali lagi, harus saya selesaikan”. (Abdul Fattah,2011) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan 

Untuk membuat kelongsong bahan bakar nuklir dibutuhkan logam yang 

mempunyai daya serap neutron rendah, dengan struktur bahan yang tahan korosi, 

mempunyai sifat mekanik yang kuat, serta kemurnian tinggi. Oleh sebab itu 

dipilih logam Zirkonium. Zirkonium merupakan logam yang mempunyai struktur 

mekanik kuat, tahan terhadap korosi serta mempunyai tampang serapan neutron 

paling kecil, sekitar 0,18 barn. (Lustman dan Kerze, 1955). Pada Zirkonium di 

alam terdapat unsur pengotor seperti Hafnium. Hafnium sebagai unsur pengotor 

memiliki tampang serapan neutron sebesar 120 barn. Zirkonium alam murni 

biasanya terdapat 25 % Hafnium. Oleh  karena itu PTAPB Batan mengembangkan 

furnace yang digunakan sebagai kalsinator untuk memurnikan Zirkonium.  

Furnace kalsinasi Zirkonium pada PTAPB Batan selama ini belum 

memiliki sistem kendali suhu otomatis, operator mengatur suhu furnace dengan 

cara memutar variac sebagai sumber tegangan secara manual, sehingga 

dibutuhkan SDM untuk melakukan pengaturan suhu. Operator akan melakukan 

aksi berdasarkan nilai suhu yang tertampil pada penampil suhu. Aksi yang 

dilakukan oleh operator adalah menurunkan tegangan ataupun menaikan tegangan 

variac dengan cara memutar variac ke kanan (tegangan naik) atau ke kiri 

(tegangan turun) sampai tercapai nilai suhu yang diinginkan. Operasi manual yang 

dilakukan oleh manusia memiliki kelemahan diantaranya adalah faktor kelelahan 

serta keterbatasan dari manusia itu sendiri. 

Untuk menghemat biaya produksi serta menghasilkan hasil yang 

maksimal, dibutuhkan sebuah sistem kendali otomatis. Pada sistem kendali 

otomatis dibutuhkan sebuah kontroler. Kontroler akan berfungsi melakukan 
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kalkulasi sesuai dengan algoritma yang ditanamkan ataupun diterapkan pada 

kontroler tersebut (Wilis,2007). Oleh karena itu digunakan PLC yang terdapat 

pada PTAPB Batan sebagai kontroler yaitu PLC T100MD1616+. PLC 

T100MD1616+ harus diprogram terlebih dahulu untuk melakukan aksi sesuai 

dengan yang diperintahkan. Pemrograman (yang umumnya dinamakan diagram 

tangga atau ladder diagram dan TBasic) tersebut diperlukan untuk mengolah 

input-input, kemudian mengeluarkannya melalui terminal-terminal output yang 

sesuai dengan yang diharapkan. Pada PLC T100MD1616+ juga terdapat fasilitas 

online monitoring sehingga memudahkan pengguna untuk memantau kondisi dari 

sistem kendali tersebut. 

Dari uraian diatas maka dirancang suatu sistem kendali suhu otomatis 

untuk menggantikan fungsi dari manusia sebagai operator. Sistem kendali suhu 

menggunakan PLC T100MD1616+ pada furnace kalsinasi Zirkonium untuk 

mengkondisikan agar furnace tetap terjaga pada suhu setpoint yang telah 

ditentukan sehingga proses pemanasan kalsinasi dapat berlangsung secara 

otomatis. Bahan penelitian didapatkan dari PTAPB Batan Yogyakarta.  

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dibuat suatu sistem kendali suhu 

menggunakan PLC T100MD1616+ sebagai kontroler. Selain PLC T100MD1616+ 

juga digunakan variac sebagai pembangkit tegangan, termokopel tipe K sebagai 

sensor suhu, penguat sinyal AD595, motor stepper sebagai aktuator. PLC 

T100MD1616+ akan mengendalikan suhu dengan memutar variac melalui motor 

stepper sesuai dengan sinyal feedback yang berasal dari termokopel. 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada perancangan sistem kendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium 

digunakan PLC T100MD1616+ sebagai kontroler, sensor 
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termokopel tipe K sebagai feedback element, motor stepper dan 

variac sebagai aktuator, dan EMKO 9450 sebagai temperature 

indicator. 

2. Penelitian menggunakan software Trilogi sebagai software downloader 

sekaligus interfacing antara PLC T100MD1616+ dengan user. 

3. Komunikasi PLC T100MD1616+ dan PC menggunakan TLserver. 

4. Komunikasi yang digunakan antara PLC T100MD1616+ dan PC adalah 

komunikasi serial dengan menggunakan kabel RS232. 

5. Pengambilan data dilakukan dengan setvalue 300 °C dengan model 

sistem kendali proporsional. 

1.4. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah merancang sebuah model 

sistem kendali suhu pada furnace proses kalsinasi Zirkonium dengan 

menggunakan PLC T100MD1616+. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Sistem instrumentasi kendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium dengan 

menggunakan PLC T100MD1616+ ini antara lain akan dimanfaatkan secara nyata 

pada furnace kalsinasi Zirkonium yang nantinya akan digunakan sebagai furnace  

kalsinator. Dengan adanya sistem kendali suhu ini maka diharapkan proses 

pengendalian suhu dapat berjalan otomatis, selain itu juga model pengendali suhu 

ini dapat diterapkan pada furnace-furnace yang lain di PTAPB BATAN 

Yogyakarta. 

1.6 Metode Penelitian 

Penulisan skripsi ini didasarkan atas perancangan dan pembuatan perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware). Metodologi pengerjaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Memutuskan permasalahan yang akan diambil. 
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2. Memahami masalah dan cara menyelesaikannya dengan mempelajari 

buku-buku dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi. 

3. Melakukan perancangan dan pembuatan sistem (hardware) untuk 

menyelesaikan masalah dan mengetahui watak dari sistem. 

4. Melakukan pengujian terhadap sistem untuk mengetahui apakah sistem 

dapat berfungsi seperti yang diharapkan. 

5. Melakukan penyempurnaan sistem (software dan hardware) untuk 

menyelesaikan masalah. 

6. Melakukan pengujian kembali  terhadap sistem untuk mengetahui apakah 

sistem dapat berfungsi seperti yang diharapkan. 

7. Menyimpulkan hasil dari sistem yang dibuat apakah menyelesaikan 

masalah, dan apa saja kekurangan sistem tersebut. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini menggunakan sistematika sebagai  berikut: 

- BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan 

penelitian,manfaat penelitian,  batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang berisi dasar 

teoritis dan gambaran sistem secara umum yang dapat menunjang 

perancangan dan analisis dalam skripsi. Tinjauan pustaka ini merupakan 

penelitian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak sebelum penulis. 

- BAB III LANDASAN TEORI 

Berisikan dasar teori dari komponen-komponen dari sistem, baik 

hardware maupun software. Untuk hardware meliputi furnace untuk 

kalsinasi itu sendiri, PLC T100MD1616+, EMKO, termokopel, 

pengkondisi sinyal, motor driver, motor stepper, variac, dan untuk 

software meliputi perangkat lunak Trilogi. 



11 

 

 

 

- BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan dari sistem yang akan dibuat yang 

meliputi blok diagram baik diagram sistem secara keseluruhan, maupun diagram 

alir proses secara khusus seperti langkah percobaan dari penelitian yang akan 

dilakukan, pengkondisian sinyal, diagram alir pengendali suhu, dan diagram alir 

putaran motor. 

- BAB V IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi dari rancangan yang telah 

dibuat sebelumnya yang meliputi implementasi rancangan secara 

hardware maupun secara software. 

- BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang langkah-langkah 

pengujian, pengambilan data, pengoperasian hardware serta hasil dari 

kemampuan alat. 

- BAB VII KESIMPULAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi yang telah 

 dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada dunia industri dan automasi , kebutuhan akan sistem dan kontroler 

yang baik, efektif dan efisien adalah sebuah keharusan. Sebagai suatu kontroler, 

PLC dapat memberikan solusi yang diinginkan. PLC memiliki kelebihan, 

diantaranya mudah dalam melakukan pemrograman, lebih kuat terhadap kondisi 

lingkungan dan mudah dalam melakukan troubleshooting. Penelitian mengenai 

kontrol suhu menggunakan PLC (Programmable Logic Controller,), penggunaan 

motor stepper sebagai aktuator, serta penelitian mengenai suhu  sudah banyak 

digunakan di bidang industri baik hulu maupun hilir. Penelitian yang telah 

dilakukan dan menjadi tinjauan pustaka antara lain   

 Penelitian yang dilakukan oleh Winarto dan Bastaman (2008) membuat 

sistem kendali suhu, kelembaban udara mesin penetas dan pemutar telur 

menggunakan PLC (Programmable Logic Controller), dan menguji unjuk 

kerja komponen dan sistem kendali hasil rancang bangun di laboratorium. 

Induk ayam berperan sebagai pengendali yang memiliki tugas 

mengkondisikan telur-telur yang ditetaskan agar tetap pada suhu dan 

kelembaban tertentu, analogi dengan kondisi tersebut dibuat sistem 

kendali suhu dan kelembaban ruang penetas menggunakan RNTC sebagai 

sensor suhu dan kelembaban.  

 Penelitian yang dilakukan Chandra (2010) menggunakan PLC Omron 

sebagai kontroler untuk aplikasi pengering sederhana. Aplikasi ini 

menggunakan timer dan sama sekali tidak menggunakan sensor untuk 

memberikan sinyal feedback.  

 Penelitian yang dilakukan Daruz (2010) merancang sebuah alat yang terdiri dari 

PLC (Programmable Logic Controller), IC LM 324 sebagai penguat tegangan 

dan komparator kemudian PLC (Programmable Logic Controller), relay, motor 
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DC, lampu, power supply dan batu baterai. PLC sebagai kontroler mempunyai 

tugas untuk membaca dan memasukan data dari perangkat lunak via modul input, 

serta melakukan update atau memperbaharui data pada modul output. Sementara 

itu fungsi PLC antara lain adalah kontrol sekuensial dan monitoring plan.  

Penelitian kendali suhu dengan menggunakan motor stepper sebagai final elemen 

juga dilakukan oleh Sofwan dan Winarso (2005). Pada tulisan  ini akan dibahas 

mengenai system control suhu dan kelembaban udara pada rumah walet. Pertama  

dibahas  mengenai  sensor  suhu  dan  kelembaban  udara  (SHT  11),  selanjutnya  

motor  stepper  yang digunakan sebagai actuator untuk membuka  tutup ventilasi 

kendali suhu dan mikrokontroler AT89C51 sebagai pusat kendali.  

 Penelitian menggunakan PLC T100MD1616+  untuk mengendalikan suhu 

dilakukan oleh Rohman (2009). PLC  T100MD1616+ digunakan sebagai bagian 

pengendali, serta mikrokontroler ATmega8535 sebagai model plan yang 

mewakili karakteristik sistem pendingin arus kumparan. Data keluaran dari plan 

mikrokontroler mewakili nilai temperatur cairan aliran keluar yang dijadikan  

sinyal  feedback dalam model  sistem kendali.  

 Penelitian juga dilakukan oleh Kurniawan (2010) dimana penelitian 

menggunakan PSoC sebagai kontroler serta LM35 sebagai sensor suhu. Pada 

penelitian ini kurniawan menggunakan sensor termokopel sebagai sensor elemen, 

untuk suhu refensi menggunakan sensor LM35. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan ini dikembangkan untuk sistem nitridasi dan suhu berjalan hingga ± 

400 °C.  

Dengan beberapa tinjauan pustaka diatas, maka penulis mencoba untuk 

merancang sebuah system kendali suhu furnace dengan kontroler berupa PLC 

T100MD1616+ dengan sensor suhu berupa termokopel. Aktuator dari sistem ini 

adalah motor stepper yang nantinya akan menggerakan variac tegangan tinggi. 

Sistem ini akan mengalami pengembangan lebih lanjut guna mempermudah operasi 

kalsinasi Zirkonium di PTAPB BATAN Yogyakarta. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Furnace Untuk Kalsinasi Zirkonium 

3.1.1. Pendahuluan 

Dalam reaktor nuklir maupun industri yang berhubungan dengan 

teknologi nuklir dibutuhkan logam yang mempunyai sifat mekanik kuat, 

tahan terhadap korosi dan juga memiliki daya serap rendah terhadap 

neutron untuk menjadi bahan struktur kelongsong bahan bakar. Hal ini 

bertujuan agar logam tidak melakukan penyerapan neutron ketika akan 

digunakan sebagai kelongsong bahan bakar nuklir terutama Uranium 

untuk melakukan reaksi berantai.  

Zirkonium merupakan unsur logam yang mempunyai sifat mekanik 

yang kuat, tahan terhadap korosi serta memiliki sifat tidak serap terhadap 

neutron. Beberapa faktor inilah yang menjadikan Zirkonium banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan struktur membuat bejana bertekanan, tangki, 

pipa pada kelongsong bahan bakar nuklir, bahkan sebagai bahan bakar 

nuklir dalam bentuk aliasi Zr-U. Tampang serapan neutron Zirkonium 

sangat kecil, sekitar 0,18 barn (Lutzman dan Kerze, 1955). Namun 

Zirkonium yang terdapat bebas di alam mempunyai kandungan unsur-

unsur pengotor yang memungkinkan Zirkonium tidak memenuhi syarat 

sebagai bahan tak serap murni neutron karena untuk menjadi bahan tak 

serap murni harus memenuhi syarat hanya mengandung unsur pengotor 

sebanyak 100 ppm. Zirkonium murni di alam masih dalam bentuk pasir 

Zirkon dan terdapat unsur pengotor berupa Hafnium. Zirkonium dan 

Hafnium digolongkan sebagai unsur logam transisi kelas IVB. Namun 

antara Zirkonium dan Hafnium mempunyai nomer atom dan nomer massa 

yang berbeda sehingga mempengaruhi sifat eksitasinya terhadap elektron. 

Zirkonium memiliki daya serap terhadap neutron sebanyak 0,18 barn 

sementara untuk unsur Hafnium memiliki daya serap neutron yang tinggi 

sekitar 120 barn. Zirkonium alam yang masih berupa pasir Zirkon 
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biasanya mengandung 25% Hafnium sehingga belum memenuhi sarat 

sebagai bahan tak serap neutron murni. 

 Proses pemurnian Zirkonium dari pengotor-pengotor sangat 

diperlukan mengingat penggunaan sebagai bahan struktur reaktor maupun 

sebagai kelongsong elemen bahan bakar memerlukan kemurnian 

Zirkonium yang tinggi. Usaha-usaha untuk memurnikan Zirkonium dari 

unsur-unsur pengotor dilakukan dengan cara proses kalsinasi hingga hanya 

mengandung unsur pengotor 100 ppm saja.  

3.1.2. Pengertian Zirkonium 

Zirkonium adalah unsur yang mempunyai sifat mekanika kuat, 

tahan korosi serta mempunyai kemampuan menyerap neutron paling kecil 

daripada semua logam-logam yang mempunyai sifat tersebut. Oleh karena 

itu Zirkonium pada umumnya dipilih sebagai bahan struktur reaktor nuklir. 

Zirkonium didalam reaktor nuklir biasanya digunakan untuk bejana tekan, 

tangki, pipa pada kelongsong bahan bakar, bahkan sebagai bahan bakar 

nuklir dalam bentuk aliasi Zr-U. Tampang serapan neutron Zirkonium 

sangat kecil, sekitar 0,18 barn (Lustman dan Kerze, 1955) 

3.1.3.  Pemurnian Zirkonium 

    Pemurnian Zirkonium bisa dilakukan dengan proses pemurnian 

dan reduksi ZrCl4 dengan Mg secara terpisah karena pengaturan suhu 

operasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara kombinasi untuk 

kapasitas kecil. Tungku pemanas dan rotor dibuat satu alat untuk proses 

permurnian dan reduksi. Alat dirancang pada suhu 900 °C dengan waktu 

operasi pemurnian dan reduksi selama 63 jam. Pemanas dirancang dengan 

menggunakan nikelin dengan daya total 12 KVA. Bahan isolasi untuk 

tungku pemanas dipakai bata tahan api dengan tebal 8,0 cm (Ariffien, 

2000) 

  Pada proses pemurnian dilakukan pemurnian dari bahan baku ZrCl4 

yang (hasil dari klorinasi) dari pengotor-pengotornya seperti Fe, Si, Te, 

dan lainnya dengan cara memanaskan pada suhu 900 °C - 1000 °C sampai 

menguap dan kemudian uap tersebut disublimasi (Lynch, 1980). 
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  Menurut Kroll dan Stephen (1949) ada beberapa tahap operasi 

pemurnian antara lain: 

a. Pemanasan awal pada suhu 200 °C dilakukan pengeluaran gas 

(bleeding) dengan disertai pemasukan gas H2 dalam reaktor 

sehingga pengotor SiCl4 dapat diusir dan juga mereduksi Fe
+3 

menjadi Fe
+2

, selain itu juga dapat mengurangi gas O2 sehingga 

tidak terbentuk ZrOCl2 . nH2O yang merupakan pengotor juga. 

b. Pada suhu 400 °- 600 °C ZrCl4 akan menguap. 

c. Suhu sekitar 310 °C- 330 °C ZrCl4 uap akan menyublim pada 

pendingin (kondensor). 

d. Hasil sublimasi yang menempel pada alat pendingin tersebut 

kemudian dipindahkan pada alat reduksi. 

Pada proses reduksi dari ZrCl4 (uap) dengan Magnesium (Mg) pada titik 

leburnya akan menghasilkan Zirkonium Sponge seperti pada persamaan 

3.1. 

 ½ ZrCl4 (g) +Mg (c)  ½ Zr  (p) +MgCl2  (c)   ………………………(3.1) 

 Suhu reaksi antara 850 °C– 900 °C. Pada suhu 950 °C akan terjadi 

campuran antara Fe dan Zr, hal ini harus dicegah dengan mempertahankan 

suhu operasi pada 900 °C. Reaksi reduksi berlangsung pada atmosfer He 

(Helium) untuk mempertahankan Zr sponge yang tidak dapat dibentuk 

sehingga biasanya dilakukan kontrol perbandingan mol He/ ZrCl4. Hasil 

kemurnian dari proses pemurnian akan menentukan hasil dari Zr sponge 

pada proses reduksi (Ariffien, 2000). 

3.1.4. Furnace kalsinasi Zirkonium 

 Furnace kalsinasi Zirkonium merupakan alat yang dirancang pada 

suhu tertentu dengan waktu operasi pemurnian dan reduksi selama 63 jam. 

Pemanas dirancang dengan menggunakan nikelin dengan daya total 12 

KVA. Bahan isolasi untuk tungku pemanas dipakai bata tahan api dengan 

tebal 8,0 cm (Ariffien, 2000). 
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 Furnace adalah alat pemanas untuk memanaskan sebuah objek. 

Furnace modern dilengkapi dengan heat exchanger untuk memanfaatkan 

setiap panas sehingga tidak ada energi yang keluar (Raswari, 1987). 

3.2. Programable Logic Control T100MD1616+ 

 Programmable logic controller merupakan salah satu anggota komputer 

yang menggunakan IC ataupun peralatan elektromekanik untuk melakukan 

fungsinya sebagai kontroler. PLC memungkinkan melakukan beberapa fungsi 

seperti penyimpanan perintah-perintah yang digunakan untuk mengkontrol, data 

yang telah dimanipulasi, berkomunikasi dengan perangkat lain (Bryan, 1997).  

Programmable Logic Control (PLC) dikenalkan pertama kali pada tahun 1969 

oleh Richard E. Morley yang merupakan pendiri Modicon Corporation. Menurut 

National Electrical Manufacturing Assosiation (NEMA) PLC didefinisikan 

sebagasi suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram 

untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik 

seperti: logika, sekuensial, pengaturan, waktu (timing), pencacahan (counting), 

dan aritmatika, untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai 

dengan yang diinginkan. PLC mampu mengerjakan suatu proses terus menerus 

sesuai variabel masukan dan memberikan keputusan sesuai keinginan 

pemrograman sehingga nilai keluaran tetap terkontrol (Zanuar 2010). PLC 

sebenarnya merupakan suatu sistem elektronika digital yang dirancang agar dapat 

mengendalikan mesin dengan proses mengimplementasikan fungsi nalar kendali 

sekuensial, operasi pewaktuan (timing), pencacahan (counting), dan aritmatika. 

PLC tidak lain adalah komputer digital sehingga mempunyai processor, unit 

memori, unit kontrol, dan unit I/O (Input/Output), PLC berbeda dengan komputer 

dalam beberapa hal, antara lain: 

1. PLC dirancang untuk berada di lingkungan industri yang mungkin 

banyak debu, panas, guncangan, dan sebagainya. 

2. PLC harus dapat dioperasikan serta dirawat dengan mudah oleh 

teknisi pabrik. 
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3. PLC sebagian besar tidak dilengkapi dengan monitor, tetapi 

dilengkapi dengan peripheral port yang berfungsi untuk 

memasukkan program sekaligus memonitor data atau program. 

 Menurut Eko (2007) PLC sesungguhnya merupakan sistem mikrokontroler 

khusus untuk industri, artinya seperangkat lunak dan  keras yang diadaptasi untuk 

keperluan aplikasi dalam dunia industri. Elemen- elemen dasar sebuah PLC 

antara lain adalah: 

1. CPU 

CPU merupakan otak dari sebuah kontroler PLC. CPU itu sendiri 

biasanya merupakan sebuah mikrokontroler (versi mini 

mikrokomputer lengkap). Pada awalnya merupakan mikrokontroler 

8 bit seperti 8051 namun seiring dengan perkembangan zaman, 

saat ini bisa berupa mikrokontroler 16 bit atau 32 bit. Kontroler 

PLC memiliki suatu rutin kompleks yang digunakan untuk 

memeriksa memori agar dipastikan memori PLC tidak rusak, hal 

ini dilakukan karena alasan keamanan.  

2. Memori 

Memori sistem digunakan oleh PLC untuk sistem kontrol proses. 

Memori digunakan untuk menyimpan program yang harus 

dijalankan dalam bentuk biner. Saat ini banyak PLC menggunakan 

teknologi memori flash karena dapat dikosongkan atau dihapus 

dengan langkah-langkah yang cepat.  

3. Pemrograman PLC 

Kontroler PLC dapat diprogram melalui pemrograman manual 

yang biasanya disebut dengan konsol. Untuk keperluan ini 

dibutuhkan perangkat lunak yang biasanya tergantung pada 

produsen PLC. 
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4. Catu daya PLC 

Catu daya listrik digunakan untuk memberikan pasokan daya ke 

seluruh bagian PLC. Kebanyakan PLC bekerja pada catu daya 24 

VDC atau 220 VAC.  

5. Masukan-masukan PLC 

Kecerdasan sebuah sistem terotomasi sangat bergantung pada 

kemampuan sebuah PLC untuk membaca sinyak dari berbagai 

macam jenis sensor dan piranti-piranti masukan lainnya. PLC kecil 

biasanya hanya memiliki jalur masukan digital saja, sedangkan 

PLC yang besar memiliki masukan analog melalui unit khusus 

yang terpadu dengan PLC.  

6. Keluaran PLC 

Sistem terotomasi tidak akan lengkap jika tidak ada fasilitas ouput 

untuk menghubungkan dengan alat-alat eksternal yang 

dikendalikan, seperti motor, solenoid, LED, dsb. Keluaran ini 

dapat berupa analog ataupun digital.  

7. Jalur ekstensi dan tambahan 

Setiap PLC mempunyai jumlah masukan dan keluaran yang 

terbatas sehingga jika menginginkan jumlahnya diperbanyak maka 

digunakan sebuah modul keluaran dan masukan tambahan (I/O 

expansion module). 

Kelebihan PLC (Programmable Logic Controller): 

a. Flexibility. 

 Pada awalnya, setiap mesin produksi yang dikendalikan secara 

elektronik memerlukan masing-masing kendali, misalnya 12 mesin 
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memerlukan 12 kontroler. Sekarang dengan menggunakan satu 

model dari PLC dapat mengendalikan 12 mesin tersebut. Tiap 

mesin dikendalikan dengan masing-masing program sendiri. 

b. Perubahan implementasi dan koreksi kesalahan (error). 

 Dengan menggunakan tipe relai yang terhubung pada panel, 

perubahan program akan memerlukan waktu untuk 

menghubungkan kembali panel dan peralatan. Sedangkan dengan 

menggunakan PLC untuk melakukan perubahan program, tidak 

memerlukan waktu yang lama yaitu dengan cara merubahnya pada 

sebuah software. Dan jika kesalahan program terjadi, maka 

kesalahan dapat langsung dideteksi keberadaannya dengan 

memonitor secara langsung. Perubahannya sangat mudah, hanya 

mengubah ladder  diagram-nya. 

c. Harga yang rendah. 

 PLC lebih sederhana dalam bentuk, ukuran dan peralatan lain yang 

mendukungnya, sehingga harga dapat dijangkau. Saat ini dapat 

dibeli PLC berikut timer, counter, dan input analog dalam satu 

kemasan CPU (Central Processing Unit). PLC mudah di dapat dan 

kini sudah banyak beredar di pasaran dengan bermacam-macam 

merek dan tipe. 

d. Jumlah kontak yang banyak. 

 PLC memiliki jumlah kontak yang banyak untuk tiap koil yang 

tersedia. Misalnya panel yang menghubungkan relay mempunyai 5 

kontak dan semua digunakan sementara pada perubahan desain 

diperlukan 4 kontak lagi yang berarti diperlukan penambahan satu 

buah relai lagi. Ini berarti diperlukan waktu untuk melakukan 

instalasinya. Dengan menggunakan PLC, hanya diperlukan 
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pengetikan untuk membuat 4 buah kontak lagi. Ratusan kontak 

dapat digunakan dari satu buah relai, jika memori pada komputer 

masih memungkinkan. 

e. Memonitor hasil. 

 Rangkaian program PLC dapat dicoba dahulu, diuji, diteliti dan 

dimodifikasi pada kantor atau laboratorium, sehingga efisiensi 

waktu dapat dicapai. Untuk menguji program PLC tidak harus 

diinstalasikan dahulu ke alat yang hendak dijalankan, tetapi dapat 

dilihat langsung pada CPU PLC atau dilihat pada software 

pendukungnya. 

f. Pengamatan  visual. 

 Operasi dari rangkaian PLC dapat dilihat selama dioperasikan 

secara langsung melalui layar/display. Jika ada kesalahan operasi 

maupun kesalahan yang lain dapat langsung diketahui. Jalur logika 

akan menyala pada layar sehingga perbaikan dapat lebih cepat 

dilakukan melalui observasi visual. Bahkan beberapa PLC dapat 

memberikan pesan jika terjadi kesalahan. 

g. Kecepatan operasi. 

 Kecepatan operasi dari PLC melebihi kecepatan operasi daripada 

relai pada saat bekerja yaitu dalam beberapa mikro detik. Sehingga 

dapat menentukan kecepatan output dari alat yang digunakan. 

h. Metode bolean atau ladder. 

 Program PLC dapat dilakukan dengan ladder diagram oleh para 

teknisi atau juga menggunakan sistem bolean atau digital bagi para 

pemrogram PLC yang lebih mudah dan dapat disimulasikan pada 

software pendukungnya. 
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i. Kehandalan/Reliability. 

 Peralatan solid state umumnya lebih tahan dibandingkan dengan 

relai atau timer mekanik. PLC mampu bekerja pada kondisi 

lingkungan yang berat, misalnya goncangan, debu, suhu yang 

tinggi, dan sebagainya. 

j. Penyederhanaan pemesanan komponen. 

 PLC adalah satu peralatan dengan satu waktu pengiriman. Jika satu 

PLC tiba, maka semua relay, counter, dan komponen lainnya juga 

tiba. Jika mendesain panel relai sebanyak 10 relai, maka diperlukan 

10 penyalur yang berbeda pula waktu pengirimannya, sehingga jika 

lupa memesan satu relai akan berakibat tertundanya pengerjaan 

suatu panel. 

k. Dokumentasi. 

 Mencetak rangkaian PLC dapat dilakukan segera secara nyata 

sebagian atau keseluruhan rangkaian tanpa perlu melihat pada 

blueprint yang belum tentu up to date, dan juga tidak perlu 

memeriksa jalur kabel dengan rangkaian. 

l. Keamanan. 

Program PLC tidak dapat diubah oleh sembarang orang dan dapat 

dibuatkan password. Sedangkan panel relai biasa memungkinkan 

terjadinya perubahan yang sulit untuk dideteksi. 

m. Memudahkan perubahan dengan pemrograman ulang. 

 PLC dapat dengan cepat diprogram ulang, hal ini memungkinkan 

untuk mencampur proses produksi, sementara produksi lainnya 

sedang berjalan. 
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 Disamping beberapa kelebihan di atas, PLC juga mempunyai beberapa 

kelemahan antara lain : 

a. Teknologi baru. 

Sulit untuk mengubah pola pikir beberapa personal yang telah lama 

menggunakan konsep relai untuk berubah ke konsep PLC 

komputer. 

b. Aplikasi program yang tetap. 

Beberapa aplikasi dari proses produksi merupakan aplikasi yang 

tidak akan berubah selamanya sehingga keunggulan dari pada PLC 

untuk mengubah program menjadi tidak berguna. 

c. Kondisi lingkungan. 

Lingkungan proses tertentu seperti panas yang tinggi dan getaran, 

interferensi dengan peralatan listrik lain membuat keterbatasan 

pemakaian PLC. 

d. Operasi pada rangkaian yang tetap. 

Jika suatu rangkaian operasi tidak pernah diubah, seperti misalnya 

drum mekanik, lebih murah jika tetap menggunakan konsep relai 

dari pada menggunakan PLC. 

 Programmable Logic Control (PLC) T100MD1616+ merupakan 

bagian dari keluarga PLC dari Triangle Research International yang bermarkas di 

Canada. PLC T100MD1616+ memiliki: 16 digital input, 16 digital output, 5 

analog input/output yang sudah ada di dalamnya. Input/output tersebut dapat 

diperbanyak sampai 96 digital input dan 96 digital output dengan cara 

menambahkan EXP1616R atau EXP4040.  Hal ini dirancang untuk sistem yang 

membutuhkan banyak konektivitas sehingga bisa biaya produksi maupun operasi 

bisa diminimalkan sedikit mungkin. PLC T100MD1616+ dilengkapi dengan 
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komunikasi Ethernet, serta mendukung komunikasi dengan menggunakan 

protokol Modbus RTU, Omron C20H, Modbus ASCII, maupun Host link 

command (Tri, 2006a). Untuk mempermudah penggunaan serta aplikasi dari 

perkembangan teknologi yang semakin maju, PLC T100MD1616+ dilengkapi 

dengan software client/server dari Trilogi, dan bisa terprogram serta langsung 

tersambung dengan internet. Kelebihan serta spesifikasi yang dimiliki PLC 

T100MD1616+ antara lain: 

a) 4 saluran masukan analog 10-bit. 

b) 2 saluran keluaran analog 8-bit. 

c) 16 saluran masukan/keluaran digital. 

d) Memori program 6016 word pada EEPROM, memori data 1770 word 

pada EEPROM dan 4000 word pada volatile RAM. 

e) Kecepatan ekesekusi hingga 160 MIPS (Million Instructions Per Second) 

pada frekuensi 160 MHz. 

f) Tersedia 16 saluran komputasi PID yang dapat diprogram secara 

langsung untuk membentuk kendali PID digital. 

Rangkaian penyusun dari PLC T100MD1616+ ditunjukan seperti pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Rangkaian penyusun PLC T100MD1616+ (Tri, 2006b)  
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3.3. Komponen Utama Sistem Instrumentasi Kendali Furnace Kalsinasi 

Zirkonium 

3.3.1. Termokopel 

Suhu didefinisikan sebagai jumlah dari energi panas dari sebuah 

objek atau sistem. Perubahan suhu dapat memberikan pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap proses ataupun material pada tingkatan molekul 

(Wilson, 2005).  

Sensor suhu adalah device yang dapat melakukan deteksi pada 

perubahan suhu berdasarkan pada parameter-parameter fisik seperti 

hambatan, ataupun perubahan voltage (Wilson, 2005). Salah satu jenis 

sensor suhu yang banyak digunakan sebagai sensor suhu pada suhu tinggi 

adalah termokopel seperti pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Thermocouple (Wilson, 2005) 

Termokopel merupakan jenis logam yang berbeda disatukan salah 

satu ujungnya dan ujung tersebut dipanaskan maka akan timbul beda 

potensial pada ujung-ujung yang lain, hal ini diakibatkan oleh kecepatan 

gerak elektron dari dua material yang berbeda daya hantar panas sehingga 

mengakibatkan beda potensial. Dalam perancangan serta penggolongan 

dari termokopel sendiri sudah diatur oleh Instrument Society of America 

(ISA). 

Termokopel dibangun berdasarkan Asas Seeback dimana bila dua 

jenis logam yang berlainan disambungkan ini akan menjadi rangkaian 

tertutup sehingga perbedaan temperature pada sambungan akan 
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menimbulkan beda potensial listrik pada kedua logam tersebut, 

selanjutnya akan dibaca oleh alat ukur temperatur (Fraden, 2003).  

3.3.2. Pengkondisi sinyal AD595 

   Kebanyakan sensor tidak bisa terhubung secara langsung kedalam 

instrument yang melakukan record, monitor, atau proses. Ini merupakan 

sinyal yang mungkin terlalu lemah ataupun terlalu kuat. Oleh karena itu 

sinyal elektronik dari sensor memerlukan pengkondisian terlebih dahulu 

sebelum masuk pada kontroler (Kester,2005). Pengkondisi sinyal yang 

digunakan untuk penelitian kali ini menggunakan AD595 karena 

termokopel yang digunakan adalah termokopel jenis K.  

 

Gambar 3.3 Rangkaian AD595 (Analog Electronic, 2010) 

 Termokopel mempunyai tegangan keluaran yang sangat kecil yaitu 40,8 

µV/ ºC sesuai dengan yang dikeluarkan oleh  National Institute of Standards and 

Technology (NIST), termokopel tipe K memiliki keluaran antara -5,9 sampai 50,6 

mV.  

 Pembacaan suhu termokopel  berbeda dengan sensor suhu pada 

umunya, termokopel terdiri dari dua sambungan (junction), yaitu sambungan 

yang diukur (measuring junction)  dan sambungan referensi (reference 

junction). Untuk membaca suhu  terukur adalah dengan menjumlahkan tegangan 

pada kedua  sambungan (junction) tersebut kemudian melihat tabel referensi 

termokopel yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and 

Technology (NIST), dimana setiap tegangan keluaran termokopel menunjukkan 



 

 

 

21 

suhu tertentu. Diperlukan rangkaian penguat dan pengkondisi sinyal agar 

keluaran dari rangkaian ini dapat dibaca oleh  masukan  Analog Digital 

Converter (ADC) dari PLC. Rangkaian  pengkondisi sinyal menggunakan IC 

AD595. AD595 merupakan sebuah  IC (integrated circuit) pengkondisi 

sinyal termokopel yang menyediakan  kompensasi sambungan dingin (cold 

junction compensation) beserta penguatan. Kaki-kaki termokopel dihubungkan 

pada pin 1 dan pin 14 IC  AD595 seperti pada Gambar 3.3. Rangkaian 

pengkondisi sinyal ini memerlukan suplai tegangan  sebesar 12 V DC. 

Keluaran dari rangkaian pengkondisi sinyal berupa  tegangan sebesar 0,01 

V/ ºC yang dapat dibaca oleh saluran ADC pada  PLC (Analog, 2011). 

3.3.3. Motor stepper 

Menurut Kurniawan (2010), motor stepper adalah peralatan 

elektromekanika yang mengubah pulsa-pulsa elektrik menjadi gerakan 

mekanik diskrit, dengan tidak memberikan tegangan yang terus-menerus. 

Deretan pulsa diterjemahkan menjadi putaran shaft. Setiap putaran 

membutuhkan jumlah pulsa yang ditentukan. Satu pulsa menghasilkan 

satu kenaikan putaran atau langkah, yang merupakan bagian dari satu 

putaran penuh. Oleh karena itu, perhitungan jumlah pulsa dapat diterapkan 

untuk mendapatkan jumlah putaran yang diinginkan. Perhitungan pulsa 

secara otomatis menunjukkan besarnya putaran yang telah dilakukan, 

tanpa memerlukan informasi balik (feedback), sehingga motor stepper 

bekerja sebagai kontrol open-loop.  

3.4. Variac 

 Dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai variable autotransformer, 

merupakan transformer yang yang dilengkapi dengan saklar otomatis (automatic 

switchgear) sehingga memungkinkan bertindak sebagai regulator tegangan 

otomatis (Fink, 1978). Variac yang digunakan seperti pada Gambar 3.4 
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Gambar 3.4  Variac (Bestopainting, 2010) 

 

3.5. Perangkat Lunak Trilogi 

 Internet Trilogi merupakan software interface yang digunakan sebagai 

interface sekaligus untuk mendownload program ke PLC. Dengan software ini 

terdapat fasilitas online monitoring sehingga user memungkinkan untuk 

melakukan monitoring terhadap besaran-besaran fisika yang dikontrol. Pada PLC 

T100MD1616+ terdapat 2 bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu 

pemograman diagram ladder dan bahasa pemrograman TBASIC.  

 Diagram ladder tersusun dari dua garis vertikal yang mewakili rel 

semacam wiring. Di antara garis vertikal tersebut disusun garis horizontal yang 

disebut rung (anak tangga), berfungsi untuk menempatkan komponen kontrol 

sistem. Elemen dasar dari sebuah diagram tangga adalah "kontak". Kontak hanya 

terdiri dari dua bagian,  open atau close. Kontak open akan memutus arus, 

sedangkan kontak close  memungkinkan untuk mengaliri arus ke elemen 

berikutnya. Kontak sederhana adalah saklar ON/OFF yang memerlukan tenaga 

dari luar (misalnya tangan manusia) untuk mengaktifkannya. Limit switch 

merupakan saklar kecil yang ditempatkan di lokasi tertentu, sehingga bila 

perangkat mekanis bergerak ke arah saklar, maka kontak akan tertutup dan bila 

perangkat bergerak menjauh, kontak akan terbuka. 

 

Gambar 3.5 Ladder sederhana (Tri, 2006) 
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Pada Gambar 3.5 Garis vertikal sebelah kiri dalam diagram ladder adalah 

"Power". Arus harus mengalir melalui kontak "Switch" untuk membuat "Lamp" 

menjadi ON.  (Bahkan harus ada baris vertikal kedua di ujung kanan diagram 

tangga untuk memberikan jalan kembali bagi arus yang sedang mengalir, tetapi ini 

diabaikan untuk menyederhanakan diagram).  Bahasa pemrograman TBASIC 

merupakan turunan dari bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, 

yaitu BASIC. BASIC merupakan bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dan 

sederhana bila dibandingkan dengan bahasa mesin ataupun bahasa C (Tri, 2006). 

 Software pada PLC T100MD1616+ yaitu TRILOGI versi 6.3 yang telah 

mendukung fungsi spesial yang dibuat sendiri oleh pengguna, biasa disebut 

Custom Functions (CusFn). CusFn ini bisa digunakan hingga mencapai 256 

macam program yang berbeda dengan menggunakan bahasa pemrograman 

TBASIC (Tri, 2006). Dalam pemrograman TBASIC juga terdapat struktur 

statement, function, operator dan variable. Statement adalah kumpulan dari kata 

kunci yang digunakan oleh TBASIC untuk melakukan tindakan pasti.  Statement 

mungkin terdiri dari 0, 1, 2, atau beberapa argument. Contoh dari beberapa 

statement adalah: PRINT, LET, IF, WHILE, SETLCD, dan lainnya. 

 Sebuah function berperan dalam penyediaan argument dan pangembalian 

sebuah nilai.  Nilai yang sudah kembali dapat berupa data integer ataupun string.  

Function biasanya dapat ditanamkan langsung kedalam sebuah tanda yang 

melambangkan sebuah variabel atau konstanta, maka isinya akan dievaluasi 

sebelum digunakan ke dalam sebuah ekspresi. Contohnya ABS(n), ADC(n), dan 

lainnya. Compiler TBASIC pada software TRILOGI versi 6 hanya dapat 

melakukan perhitungan 32 bit bilangan integer, dan tidak dapat melakukan 

perhitungan floating point. Variabel A hingga Z yang tersusun panjangnya 

sebanyak 32 bit mengijinkan penggunaan angka antara -2
31 

sampai +2
31

, 

sedangkan variabel selainnya dan data memori DM[n] berukuran 16 bit, hanya 

mampu menyimpan angka antara -32768 sampai +32767. 

3.6.  EMKO 9450 

Pengamatan suhu dalam suatu proses reaksi atau dibidang industri 

sangatlah penting. Keakuratan dan sistem realtime untuk mengamati dan 
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mengotrol suhu sangat dibutuhkan untuk mendapakan hasil yang terbaik, sehingga 

diperlukan suatu alat yang menampilkan suhu.  EMKO 9450 merupakan salah 

satu temperature control yang dikeluarkan oleh EMKO Turkey Inc. EMKO 9450 

sendiri merupakan satu dari sekian banyak produk dari EMKO Inc seperti yang 

ditunjukan pada gambar 3.6. Seperti dengan Temperature control lain display dari 

EMKO 9450 ini menggunakan led seven segmen yang terdiri dari 4 led seven 

segmen untuk indicator PV, 4 led seven segmen untuk SV.  

 

Gambar 3.6 EMKO 9450 (EMKO,2011) 

EMKO 9450 mempunyai dimensi 48x96 mm serta memiliki port masukan 

untuk termokopel dan RTD seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.7  

 

Gambar 3.8 Konfigurasi input dan power EMKO 9450 (EMKO,2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 Rancang bangun sistem kendali suhu furnace kalsinasi yang akan 

diterapkan  untuk memproduksi Zirkonium dibagi menjadi dua bagian yaitu 

rancang bangun sistem kendali bagian perangkat keras (hardware) dan rancang 

bangun sistem kendali bagian perangkat lunak (software). Bagian perangkat keras 

mempunyai fungsi untuk melakukan pembacaan nilai-nilai fisik dari sensor 

termokopel. Sementara perangkat lunak mempunyai fungsi melakukan 

monitoring, kendali dan membantu dalam melakukan perekaman data.  

Perancangan sistem perangkat keras meliputi pembacaan besaran fisika 

berupa suhu dari furnace dengan menggunakan termokopel, termokopel akan 

mengubah besaran fisika suhu menjadi besaran elektrik yang akan diperkuat oleh 

penguat sinyal AD595 sebelum masuk PLC. PLC akan mengendalikan putaran 

dan posisi dari variac dengan cara mengendalikan putaran motor stepper. Variac 

dalam kehidupan sehari-hari disebut juga sebagai regulator tegangan ini akan 

memberikan daya berupa listrik dengan tegangan yang tinggi untuk memanaskan 

plan furnace hingga suhu yang diharapkan tercapai. Pada sistem pengendali suhu 

furnace ini terdapat 4 buah termokopel, 1 buah akan masuk pada PLC yang 

sebelumnya dikuatkan oleh pengkondisi sinyal AD595 dan 3 buah akan masuk 

pada EMKO. Fungsi EMKO adalah sebagai monitor suhu yang ditempatkan pada 

kontrol panel. Semua proses yang melalui PLC dapat diamati melalui PC 

menggunakan komunikasi serial.  

Termokopel yang digunakan menggunakan termokopel jenis K yang 

memiliki rentan suhu antara  −200 °C to +1350 °C / -328 °F to +2462 °F 

(Buschow, 2001). Furnace nantinya akan dikembangkan lebih lanjut untuk 

memurnikan serta membuat Zirkonium murni sehingga butuh pemanasan hingga 
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suhu tertentu. Diagram dari sistem kendali suhu yang dirancang dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 4.1. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.1 Blok diagram P&ID sistem kendali suhu furnace 

4.1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

4.1.1. Perancangan sensor suhu 

Sensor suhu yang digunakan adalah termokopel jenis K. 

Alasan menggunakan termokopel tipe K adalah sebagai berikut: 

a. Jangkauan suhu ukur lebar yaitu suhu −200 °C to +1350 °C / -328 °F to 

+2462 °F dengan keakuratan 1 ºC.   

b. Sensitivitas termokopel tipe K yaitu 40,8 µV/ ºC. 

c. Lebih umum dipakai dan lebih mudah didapatkan (banyak tersedia 

dipasaran). 

d. Panjang fisik termokopel 3 meter 42 centimeter. 

 Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dari furnace. Kedepan, 

furnace akan dioperasikan pada suhu kamar hingga lebih dari 900 ˚C 

sesuai dengan proses yang dilakukan. Termokopel tipe K merupakan 

PLC 

 

PC 

 

Motor  

 

Variac 

TE 

Plan Furnace 

TI TI TI 

Keterangan 

TI : Thermal Indicator (EMKO) 

TE : Thermal Element (Termokopel) 
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termokopel yang terdiri dari logam Cromel dan Alumel dengan rentang 

suhu −200 °C to +1350 °C / -328 °F to +2462 °F. Sinyal keluaran dari 

termokopel berbentuk sinyal elektrik yang masih sangat lemah dalam 

satuan milivolt. Oleh karena itu masih dibutuhkan rangkaian pengkondisi 

sinyal sebelum masuk pada ADC PLC.  

4.1.2. Perancangan rangkaian pengkondisi sinyal AD595 

Rangkaian pengkondisi sinyal selain mempunyai fungsi untuk 

menguatkan sinyal dari sensor termokopel berupa tegangan yang cukup 

kecil menjadi tegangan yang lebih besar sehingga output dari rangkaian ini 

dapat dibaca oleh Analog Digital Converter (ADC) dan juga berfungsi 

untuk memperkecil sinyal-sinyal noise  termokopel. Hal ini disebabkan 

bentuk fisik dari termokopel sendiri yang memanjang sehingga 

memungkinkan terkena pengaruh dari lingkungan luar seperti medan 

elektromagnetik. Sinyal noise tidak bisa dihilangkan secara mutlak, namun 

bisa diperkecil sehingga tidak mengganggu kinerja dari alat tersebut. 

Rangkaian pengkondisi sinyal terdiri dari rangkaian filter low pass, IC 

AD595, dan rangkaian buffer seperti pada Gambar 4.2. Rangkaian filter 

yang berfungsi melewatkan frekuensi rendah serta menghilangkan 

frekuensi tinggi. Output dari termokopel merupakan sinyal dengan 

frekuensi rendah, sehingga perlu dipasang sebuah filter untuk 

menghilangkan sinyal frekuensi tinggi (noise).  

 

Gambar 4.2 Rangkaian pengkondisi sinyal 
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Termokopel mempunyai dua kaki masing-masing masuk pada kaki 

14 untuk positif, dan kaki GND untuk yang negatif. Setelah melalui 

rangkaian low pass filter. IC AD595 mempunyai kaki GND pada kaki 1,4, 

dan 7 seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.2. Output dari IC AD595 

berada pada kaki 9 dan 8. Output ini akan masuk menuju IC LM358 

sebagai IC buffer dan akhirnya masuk pada input ADC PLC 

T100MD1616+.IC AD595 merupakan IC yang berfungsi untuk 

memperkuat sinyal dari termokopel sehingga mampu dibaca serta 

diinterpretasikan oleh PLC dengan baik. Sinyal dari termokopel masih 

dalam satuan mV sedangkan setelah diperkuat dengan AD595 maka sinyal 

tersebut akan dikuatkan sekitar 190 kali (Analog, 2011). Sinyal yang telah 

diperkuat inilah yang nantinya akan masuk ke dalam PLC untuk diolah 

serta menjadi sinyal masukan untuk PLC.  

4.1.3. Programmable Logic Control T100MD1616+ 

PLC  T100MD1616+  dalam  penelitian  ini  akan  bertindak  

sebagai  pengendali plan furnace dengan menggunakan sensor termokopel 

untuk mendeteksi parameter suhu pada plan. Pada masukan digital PLC, 

data terbaca merupakan keluaran dari furnace yang dideteksi lewat 

termokopel, nilai ini mewakili nilai temperatur  dari furnace. Data  

tersebut  merupakan  sinyal  feedback  dari  furnace yang  akan 

dibandingkan  dengan  nilai  setpoint  sistem  kendali  untuk  memperoleh  

error. Besarnya nilai error kemudian akan dijadikan parameter 

pembanding pada PLC T100MD1616+. Hasil  perbandingan  ini akan 

mempengaruhi PLC dalam menentukan perintah pada plan,  apakah  motor 

diperintahkan untuk putar ke kiri atau ke kanan.  Perintah putar kiri atau 

kanan dikirim  ke  plan furnace melalui  motor stepper dengan cara 

menggerakan motor stepper, proses seperti ini terus dilakukan hingga 

tercapai setpoint yang diinginkan.  



 

 

 

29 

Blok analog dari PLC T100MD1616+ memerlukan sumber daya 

tersendiri sebesar  +12  V  sampai  +24  V  DC.  Pemakaian  sumber  daya  

ini  menghasilkan tegangan stabil pada nilai 5 V dengan toleransi ±5% 

yang dapat digunakan secara internal  sebagai  tegangan  referensi,  

maupun  digunakan  secara  eksternal  oleh perangkat  analog  lainnya.   

4.1.4. Perancangan motor dan variac 

Perancangan motor dan variac ini terdiri dari perancangan motor 

stepper serta pemilihan variac sebagai sumber tegangan yang nantinya 

akan menaikan tegangan untuk menaikan suhu hingga mencapai suhu yang 

kita inginkan. Variac yang digunakan adalah variac 10 KVA dengan 

masukan tegangan dari PLN 220 Volt. Motor yang digunakan merupakan 

motor stepper dengan kekuatan torsi 3 Nm. Motor ini nantinya akan 

dihubungkan pada putaran variac menggunakan timing belt dan pulley. 

Motor stepper sendiri memiliki membutuhkan tegangan sekitar 5 volt. 

Tegangan ini diambilkan dari sumber tegangan yang dipakai oleh PLC 

yang diturunkan menjadi 5 volt menggunakan rangkaian pembagi 

tegangan. Untuk keperluan keamanan maka dipasang dua switch relay 

sebagai pengaman. Hal ini bertujuan agar motor stepper dalam melakukan 

pemutaran ketika sampai maksimal atau minimal maka sudah tidak 

berputar lagi. 

Motor stepper adalah motor DC yang gerakannya bertahap (step 

per step) dan memiliki akurasi yang tinggi tergantung pada spesifikasinya. 

Setiap stepper motor mampu berputar untuk setiap step-nya dalam satuan 

sudut (0.75, 0.9, 1.8), makin kecil sudut per step-nya maka gerakan per 

step-nya stepper motor tersebut makin presisi dan putaran yang dihasilkan 

semakin halus. 

Motor stepper banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang 

biasanya cukup menggunakan torsi yang kecil, seperti untuk penggerak 

piringan disket atau piringan CD. Dalam hal kecepatan, kecepatan motor 

stepper cukup cepat jika dibandingkan dengan motor DC. Pada umumnya 
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motor stepper  hanya mempunyai kumparan pada statornya sedangkan 

pada bagian rotornya merupakan magnet permanen. Dengan model motor 

seperti ini maka stepper motor dapat diatur posisinya pada posisi tertentu 

dan/atau berputar ke arah yang diinginkan, searah jarum jam atau 

sebaliknya. Kecepatan stepper motor pada dasarnya ditentukan oleh 

kecepatan pemberian data pada komutatornya. Semakin cepat data yang 

diberikan maka stepper motor akan semakin cepat pula berputarnya. 

Untuk mengatur gerakan motor per step-nya dapat dilakukan dengan dua 

cara berdasarkan simpangan sudut gerakannya yaitu full step dan half step. 

Pengaturannya putaran motor stepper  ini diatur pada drivernya dan 

program TBasic. Semakin besar variabel nilai yang diberikan pada  

stepspeed-nya maka motor akan semakin cepat putarannya. 

4.1.5.  Perancangan penampil suhu  

Perancangan penampil suhu menggunakan sensor termokopel yang 

langsung dihubungkan ke EMKO. EMKO merupakan salah  satu  merk 

alat yang banyak digunakan sebagai pengontrol proses. Alat ini bekerja 

pada tegangan 12 VDC 50mA, dengan input analog berupa masukan dari 

termokopel, atau RTD dan mempunyai output berupa output relay. EMKO 

9450 digunakan sebagai indikator suhu karena pada alat memiliki 

kepekaan serta keakuratan tinggi terhadap suhu dari furnace.  

4.1.6. Perancangan limit switch 

Perancangan limit switch ini mempunyai fungsi sebagai pengaman 

dari sistem kendali suhu furnace untuk proses kalsinasi Zirkonium, dan 

juga untuk mengetahui posisi awal dari variac. Limit switch yang 

digunakan mempunyai tiga kaki diantaranya adalah GND, Normally Open 

(NO) dan Normally Closed (NC) seperti yang ditunjukan pada Gambar 

4.3. Limit switch akan menjadi masukan digital bagi PLC. Pada sistem 

digunakan dua buah limit switch yang dipasang pada minimal kiri dan 

maksimal kanan dari variac. Maksimal kiri untuk mengetahui posisi paling 
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awal dari variac, semantara maksimal kanan untuk mengetahui batas 

maksimal dari putaran variac. Ketika kepala variac menyentuh limit switch 

maksimal kanan, maka motor tidak akan bisa memutar ke arah kanan lagi.  

 

Gambar 4.3 Limit switch 

4.2.  Perancangan Perangkat Lunak 

4.2.1. Pemrograman PLC T100MD1616+ dengan Trilogi 

Pemrograman menggunakan PLC T100MD1616+ dilakukan 

dengan menggunakan software Trilogi. PLC T100MD1616+ diprogram 

menggunakan diagram ladder. Diagram ladder ini akan memberikan 

kemudahan bagi penulis baik dalam penyusunan maupun dalam 

implementasi. Untuk melakukan pemrograman dan melakukan 

downloading program ke PLC T100MD1616+  menggunakan program 

Trilogi versi 6.3 dan sebagai program yang mengatur komunikasi antara 

PLC dan PC menggunakan TLServer versi 3.1. Semua program ini bisa 

berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows 7. Program Trilogi dapat 

digunakan sebagai online monitoring. Alur proses dari instalasi PLC 

T100MD1616+ seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.4. Program Trilogi 

dari Trilogi PLC Research dapat digunakan sebagai online monitoring, 

dengan online monitoring penulis memungkinkan untuk melakukan 

pengendalian, serta melakukan monitoring terhadap proses yang 

dikendalikan oleh PLC. 
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Gambar 4.4  Flowchart langkah pemrograman PLC T100MD1616+ 

dengan  software Trilogi  

Online monitoring dengan Trilogi dapat melakukan proses 

pengendalian dan monitoring sebatas pada proses yang dikendalikan oleh 

PLC saja. Proses ini dapat dilakukan dengan membuka program Trilogi 

dan selanjutnya melakukan pemrograman PLC dengan menggunakan 

diagram ladder. Setelah diagram ladder selesai selanjutnya adalah 

melakukan pengaturan pada bagian TLServer yang meliputi portname, 

databits, parity, baudrate, dan stopbits. Setelah semua terpenuhi maka 

diketikan command string IR* dan ketika ada balasan command IR01, 

maka settingan TLServer sudah berjalan dan komunikasi antara PLC dan 

PC dapat dilakukan. Jika belum, kemungkinan ada kesalahan pada 

settingan TLServer. Jika langkah-langkah tersebut sudah terpenuhi maka 
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program ladder siap di download ke PLC dengan cara menggunakan 

fasilitas menu Program Transfer To PLC. Jika sudah di download, maka 

secara otomatis kita akan melakukan reset pada PLC. Langkah yang 

terakhir adalah melakukan proses Online Monitoring dengan 

menggunakan menu Online Monitoring PLC pada program Trilogi.  

Setpoint ditentukan  sesuai dengan kebutuhan dari proses yang 

dirancang. Nilai error merupakan perbandingan antara nilai yang terbaca 

pada plant dengan nilai setpoin yang diinginkan. Besar error akan menjadi 

parameter dalam kendali PLC  untuk  menentukan  besar  sinyal  kendali  

yang  akan  dikirim  untuk memutar motor. Nilai sinyal kendali yang 

dikirim ke motor stepper dan nilai sinyal feedback yang masuk ke dalam 

PLC ditampilkan nilainya pada LCD untuk mengetahui apakah sistem 

kendali sudah mencapai nilai setpoint yang diinginkan atau belum. Jika 

error masih ditemui, maka alur operasi program ini akan kembali pada  

tahap  pembacaan  data  dari  furnace.  Program  akan  berulang terus-

menerus hingga tidak ditemui error.  Bahasa  pemrograman  TBASIC  

akan  melakukan  suatu  fungsi  tertentu berdasarkan  urutan  operasi  yang  

telah  ditentukan  dalam  pemrograman menggunakan  diagram  ladder.  

Alur langkah pemrograman kendali suhu dengan PLC T100MD1616+ 

digambarkan seperti pada Gambar 4.4. 

Untuk melakukan pengendalian suhu furnace dengan 

menggunakan ladder dan TBASIC sebagai pemrogramannya. Tujuan 

utama dari perancangan sistem ini adalah untuk mengkondisikan suhu 

pada furnace agar selalu pada suhu yang diinginkan yaitu 300 ˚C. Sistem 

ini ketika pertama kali dijalankan akan menampilkan LCD, selanjutnya 

akan melakukan pembacaan suhu yang masuk dari termokopel. Nilai yang 

masuk dari termokopel berupa tegangan sehingga membutuhkan proses 

pencocokan data yang sudah ada pada lookup table yang tersimpan pada 

EEPROM. Selanjutnya melakukan enable pada motor stepper, dan 

memposisikan motor stepper ke posisi awal. Proses ini dilakukan dengan 
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memasang limit switch pada posisi awal variac. Jika kepala variac 

menyentuh limit switch maka variac sudah kembali ke posisi awal. Jika 

kondisi ini belum terpenuhi, maka motor akan diperintahkan untuk 

memutar kearah kiri hingga limit switch on. Limit switch dijadikan sebagai 

input digital pada PLC. Sistem selanjutnya membaca parameter setpoin 

yang sudah dimasukan pada program. Setpoint inilah yang nantinya akan 

digunakan sebagai parameter apakah sistem kendali suhu sudah mencapai 

hasil yang diinginkan atau belum. Sistem kendali akan membaca suhu 

pada furnace melalui sensor termokopel dan data dari termokopel 

digunakan sebagai penentu apakah variac berputar kanan atau kiri. 

Ladder yang digunakan untuk melakukan pemrograman pada PLC 

T100MD1616+ terdapat pada Tabel 4.1  

Tabel 4.1 Simbol Ladder pada Program PLC T100MD1616+ 

 

Kontak normal open serial 

 

Kontak normal open pararel 

 

Kontak normal open pararel-serial 

 

Normal Coil untuk relay, timer, counter, output 

 

Pararel Normal Coil untuk relay, timer, counter, output 

 

Special function coil termasuk untuk eksekusi custom function 

 

Pararel special function coil 

 

Untuk mengubah  elemen dari N.O. (Normal Open) ke N.C. 

(Normal Close) atau dari N.C. ke N.O. 
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Gambar 4.5 Flowchart pengendalian suhu furnace untuk kalsinasi Zr 
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  Program utama yang dirancang dan diimplementasikan pada 

kendali suhu furnace proses kalsinasi Zirkonium mempunyai alur seperti 

pada Gambar 4.5. Program di download pada PLC, selanjutnya PLC 

melakukan proses sesuai dengan Gambar 4.5, ketika sistem dihidupkan 

maka sistem akan melakukan pembacaan terhadap suhu dari benda kerja, 

menampilkan kalimat pembuka. Motor stepper akan berada pada posisi 

enable, hal ini dikarenakan untuk menghindari panas yang dihasilkan oleh 

driver motor stepper. Bila motor stepper tidak digunakan maka driver 

motor stepper berada pada posisi disable agar tidak panas. Selanjutnya 

melakukan pengecekan posisi motor terhadap limit switch kiri, hal ini 

bertujuan agar kepala variac bekerja mulai dari posisi awal. Setelah 

kondisi terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah menaikan kepala 

variac sehingga suhu pada furnace naik hingga suhu yang diinginkan.  

  Pada EMKO 9450 yang berada pada kontrol panel akan 

menunjukan suhu benda kerja dari furnace proses kalsinasi Zr, terdapat 3 

buah EMKO 9450 dengan masukan dari termokopel 3 buah yang dipasang 

pada tempat yang berbeda. EMKO yang mempunyai masukan dari 

termokopel tengah menampilkan suhu yang paling stabil dan paling tinggi. 

4.2.2. Lookup table 

 Berdasarkan tabel referensi termokopel yang dikeluarkan oleh National 

Institute of Standards and Technology (NIST), setiap tegangan keluaran 

termokopel menunjukkan suhu tertentu. Termokopel terdiri dari dua 

sambungan (junction), yaitu sambungan yang diukur (measuring junction) dan 

sambungan referensi (reference junction). Dengan lookup table inilah kita 

melakukan kalibrasi termokopel. Lookup table dibuat dengan mengukur suhu 

hingga suhu yang diinginkan, dalam hal ini 700 °C dan juga mencatat tegangan 

yang dihasilkan oleh termokopel. Dari lookup table akan diperoleh hubungan 

antara suhu vs tegangan yang tebaca pada PLC. Flowchart pembacaan tegangan 
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yang masuk pada PLC menggunakan software Trilogi, flowchart ladder dari 

proses pengambilan data ADC untuk lookup table seperti pada Gambar 4.6.  

 

 Gambar 4.6  Flowchart ladder untuk pembacaan data ADC 

 Proses pengambilan data suhu dan tegangan yang terbaca di ADC 

PLC dilakukan dengan program yang mempunyai alur seperti pada 

Gambar 4.6. Ketika sudah didownload pada PLC, maka ADC PLC di 

kalibrasi terlebih dahulu hingga pas pada 5 volt. Selanjutnya PLC akan 

menginisialisasi DM dari EEPROM PLC. Sinyal elektrik yang berasal dari 

AD595 masuk pada ADC PLC port 3, selanjutnya oleh PLC ditampilkan 

oleh melalui software di PC. Setelah mendapatkan data suhu vs tegangan, 

data dimasukan pada EEPROM sebanyak 38 data sebagai acuan PLC 

dalam melakukan konversi tegangan ke suhu pada proses pengendalian 

suhu furnace kalsinasi Zirkonium. Cara download melalui data ADC 

dilakukan melalui EEPROM manager. 
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4.2.3. Perancangan kendali putaran motor 

 Perancangan kendali dan putaran motor ini dilakukan untuk 

mendapatkan putaran motor yang sesuai sehingga tidak terjadi selip 

ataupun perputaran dari timing belt dan pulley yang error. Perancangan 

kendali putaran motor ini menggunakan PLC T100MD1616+, motor 

stepper, dan driver motor stepper. Motor dikendalikan oleh PLC 

T100MD1616+ untuk berputar ke kanan dengan kecepatan yang bervariasi 

mulai dari 500 pps hingga 1500 pps. Hal ini dikarenakan motor stepper 

akan diberikan pulsa sebanyak 500 pulsa. Perancangan kendali putaran 

motor akan menggunakan program seperti pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7  Flowchart ladder untuk pengambilan data putaran motor 

  Ketika program berjalan memutar motor, maka diubah settingan 

SW pada driver  motor stepper. Settingan SW mempengaruhi putaran dari 

Mulai 

Putar motor dengan kecepatan 500 PPS 

Tunggu 12 detik 

Putar motor dengan kecepatan 750 PPS 

Tunggu 12 detik 

Tunggu 12 detik 

Tunggu 12 detik 

Putar motor dengan kecepatan 1000 PPS 

Putar motor dengan kecepatan 1250 PPS 

Putar motor dengan kecepatan 1500 PPS 

Selesai 
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motor stepper, apakah putarannya menghasilkan putaran yang halus atau 

kasar. Setelah didapatkan settingan SW yang tepat, settingan tersebut diuji 

dengan mengubah pulsa serta kecepatan dari motor stepper. Akan 

didapatkan data tentang settingan SW pada driver motor stepper serta 

perubahan derajat dari pulley yang memutar kepala variac. Pengambilan 

data ini dilakukan dengan merangkai PLC T100MD yang telah diprogram 

dengan set driver motor stepper seperti pada Gambar 4.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.8 Rangkaian PLC T100MD1616+ dan driver motor stepper 

Pada Gambar 4.8 menggunakan nilai R. namun karena penulis 

menggunakan tegangan masukan sebesar 5 volt maka R=0 Ω. Driver 

motor stepper merupakan rangkaian elektronik yang akan menggerakan 

dan memberikan pulsa pada motor stepper. Output pada PLC 

T100MD1616+ dapat digunakan untuk menggerakan motor stepper 

sebanyak dua buah, masing-masing masuk pada output 1 dan 5 atau 2 dan 

6. Pada Gambar 4.8 digambarkan bahwa output yang digunakan sebagai 

output untuk driver motor stepper adalah port 1 dan 5. Output port 1 

tersambung pada direction dari driver motor stepper, sementara output 

port 5 terhubung pada pulse driver motor stepper. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

 

Pada bab ini akan dibahas  implementasi dari rancangan  yang telah dibuat. 

Implementasi terdiri dari dua bagian yaitu, implementasi untuk perangkat keras 

(hardware) dan implementasi perangkat lunak (software). Implementasi secara 

hardware meliputi pembuatan skema rangkaian sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, sedangkan implementasi secara software meliputi pembuatan program 

menggunakan ladder PLC untuk PLC T100MD1616+ dan interface sistem.  

Pada sistem pengendali suhu furnace ini menggunakan termokopel sebagai 

sensor suhu, prinsip dari termokopel ini sendiri menggunakan Asas Seeback. 

Besaran fisika yang berupa suhu diubah kedalam bentuk sinyal elektrik yang bisa 

diolah oleh kontroler. Keluaran dari termokopel mempunyai nilai rentan yang 

sangat kecil yaitu dalam satuan milivolt. Besaran ini terlalu kecil jika dimasukan 

langsung pada PLC T100MD1616+ mengingat masukan PLC T100MD1616+ 

adalah 0-1 volt dan 0-5 volt. Pada penelitian kali ini penulis memilih 0-5 volt. 

Sinyal elektrik dari termokopel masuk pada rangkaian pengkondisi terlebih dahulu 

untuk dikuatkan, dihaluskan, dan disaring terlebih dahulu. Sinyal elektrik dari 

termokopel yang sudah masuk pada pengendali sinyal selanjutnya menjadi 

feedback dari PLC T100MD1616+ untuk menggerakan motor stepper. Motor 

stepper akan menjalankan kepala variac yang telah disambung menggunakan 

timing belt dan pulley. Semua data yang masuk dapat diamati, dikendalikan, serta 

diolah pada PC yang tersambung dengan PLC T100MD1616+ menggunakan 

kabel RS232. 

Pada furnace terdapat 4 buah termokopel. 1 termokopel masuk pada 

sistem pengendalian suhu dengan menggunakan PLC T100MD1616+ sebagai 

kontrolernya, dan 3 termokopel menjadi masukan untuk penampil suhu 
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menggunakan EMKO 9450. EMKO 9450 yang disediakan PTAPB BATAN 

Yogyakarta mendukung output relay switch saja sehingga dapat menjadi penampil 

yang ditempatkan pada panel kontrol seperti pada Gambar 5.1. PLC 

T100MD1616+ juga ditempatkan pada kontrol panel. 

 

Gambar 5.1 EMKO 9450 dan PLC T100MD1616+ pada kontrol panel 

5.1.  Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 

5.1.1. Implementasi sensor termokopel type K 

Sistem akan bekerja pada rentang suhu yang besar, sehingga 

penggunaan termokopel ini dianggap tepat. Termokopel tipe K merupakan 

termokopel yang bekerja pada rentang suhu -200 °C hingga +1350 °C. 

Termokopel tipe K terbuat dari Chromel (Ni-Cr) dengan Alumel (Nikel- 

Alumunium). Dengan menggunakan Asas Seeback, maka dari perbedaan 

logam inilah timbul beda potensial listrik. Namun besar dari perbedaan 

potensial listrik yang dihasilkan oleh termokopel sangatlah kecil, yaitu 

pada skala milivolt. Termokopel yang digunakan oleh penulis pada 

penelitian kali ini mempunyai fisik yang panjang, sekitar 3 meter 42 cm. 

Termokopel sendiri mempunyai dua kaki yang nantinya akan di masukan 

pada sistem pengkondisi sinyal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pada sistem pengendali suhu terdapat 4 buah termokopel. Tiga buah 
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sebagai sensor yang langsung masuk untuk inputan pada penampil suhu 

menggunakan EMKO 9450 yang dipasang pada kontrol panel. Dan satu 

buah digunakan sebagai sensor yang nantinya menjadi feedback element 

dari PLC T100MD1616+. Termokopel yang digunakan sebagai feedback 

element dari sistem ditempatkan pada posisi tengah furnace.  

5.1.2. Implementasi rangkaian pengkondisi sinyal  

Pengkondisi sinyal untuk termokopel sangat dibutuhkan untuk 

memperkuat sinyal elektrik dari termokopel sebelum masuk PLC 

T100MD1616+. Rangkaian pengkondisi sinyal untuk termokopel yang 

telah dirancang oleh penulis terdiri dari tiga bagian yaitu rangkaian low 

pass filter, rangkaian pengkondisi sinyal IC AD595, rangkaian buffer 

dengan IC LM358.  

 

Gambar 5.2 Pengkondisi sinyal AD595 

IC AD595 diimplementasikan pada rangkaian elektronik seperti 

pada Gambar 5.2. Dengan menggunakan rangakain AD595 diharapkan 

bisa memperkuat  sinyal  elektrik yang masuk pada ADC PLC 

T100MD1616+. Pada IC AD595 sudah terdapat kompensasi suhu yang 

akan digunakan untuk membandingkan suhu dari termokopel. 
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5.1.3.  Implementasi rangkaian penampil suhu EMKO 9450 

 Penampil suhu dirancang menggunakan EMKO 9450 dan sensor 

termokopel sensor. Rangkaian berjumlah 3 buah EMKO tipe 9450 

dengan masing-masing sensor termokopel sebagai masukan. EMKO 9450 

tidak membutuhkan rangkaian pengkondisi sinyal karena device ini sudah 

terdapat fasilitas untuk melakukan kalibrasi suhu terutama untuk 

termokopel dan RTD. EMKO 9450 membutuhkan catu daya sebesar 12 

volt DC.  

 

Gambar 5.3 EMKO 9450 dan sensor suhu termokopel pada panel 

kontrol 

   Seperti pada Gambar 5.3 EMKO 9450 yang disediakan mampu 

digunakan sebagai kontrol dengan input sensor berupa RTD atau 

Termokopel. Sementara untuk keluarannya adalah relay ouput 5A @ 250 

V. Konfigurasi EMKO 9450 terdapat pada tabel 5.1. Penulis menggunakan 

sensor termokopel sehingga yang digunakan adalah kaki 1 dan 2. Kaki 1 

untuk termokopel negatif, sementara kaki 2 untuk termokopel positif.  

    Tabel 5.1 Konfigurasi kaki pada EMKO 9450 

Kaki Keterangan Warna 

Kaki 1 Termokopel - Hitam 

Kaki 2 Termokopel + Merah 

Kaki 23 GND Biru tua 

Kaki 24 220 v Biru muda 
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5.1.4. Implementasi driver motor stepper dan motor stepper 

 Motor driver yang digunakan adalah motor driver  tipe M5042. 

Motor driver ini memiliki dimensi (118x75,5x34) cm dengan berat 

0,274Kg. Motor driver membutuhkan catu daya sebesar 5 Volt DC. 

Channel yang akan masuk ke kontroler (PLC)  adalah bagian pulse, 

direction, dan enable. PLC T100MD1616+ akan memerintahkan motor 

stepper untuk berjalan seberapa cepat dengan cara memberikan pulsa 

melalui chanel pulse. Motor stepper ini mampu mengeluarkan kecepatan 

motor 20000 pps ketika dipasang pada mode single tuning, dan 10000 

ketika menggunakan mode double tuning. Sementara arah dari putaran 

motor stepper akan diperintahkan oleh PLC T100MD1616+ melalui jalur 

direction. Dari motor driver inilah perputaran motor stepper diatur. 

Penulis memilih motor stepper untuk menggerakan kepala roda dari 

variac. Kekuatan torsi motor stepper yang digunakan adalah 3 Newton 

meter. Disinilah terlihat perbedaan fungsi antara motor stepper controller 

dan motor stepper driver. Driver motor stepper sendiri merupakan 

rangkaian yang didalamnya rangkaian elektronik yang dapat memberikan 

supply tegangan listrik, arus listrik pada motor stepper. Sementara driver 

motor stepper hanya memberikan kontrol terhadap motor stepper dalam 

bentuk pulsa serta sinyal arah sesuai dengan percepatan yang diinginkan, 

pada driver motor stepper terdapat beberapa perintah untuk mengkontrol 

motor stepper diantaranya adalah stepmove, stepspeed, dan stepstop.  

 

 

 

Gambar 5.4 driver motor stepper, dan motor stepper 

Seperti pada Gambar 5.4, motor stepper dihubungkan dengan 

kepala putaran variac menggunakan timing belt and pulley sepanjang 15 
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inc. Motor stepper dan motor driver ditempatkan pada lempengan 

alumunium yang diletakan diatas variac. Putaran motor stepper akan 

menggerakan kepala putaran dari variac. Dalam praktik, untuk speed yang 

terlalu pelan, maka timing belt and pulley akan mengalami selip sehingga 

hal ini akan membuat alat mudah rusak karena timing belt mempunyai 

cetakan/ tempat untuk pulley itu sendiri, jika sering terjadi selip maka 

cetakan itu akan semakin cepat aus, seperti pada Gambar 5.5 posisi dari 

motor driver berada pada sisi samping sementara motor stepper berada 

pada sisi bagian bawah namun menembus plat alumnuium hingga dapat 

muncul pada bagian atas plat alumunium. Terdapat beberapa komponen 

diantaranya gear kecil dan gear besar . Keduanya dihubungkan 

menggunakan karet timing belt sehingga bisa memutar satu sama lainnya. 

PLC T100MD1616+ dalam keadaan normal memiliki fasilitas output 

motor sebanyak 2 buah. Yaitu pada port output digital 1 dan 5 dan juga 

pada port output digital 2 dan 6. Port digital output 1 dan 2 merupakan 

port untuk direction, sementara port output digital 5 dan 6 adalah port 

untuk pulsa. 

 

Gambar 5.5 Implementasi motor stepper dan driver motor 

stepper 

Motor stepper dan driver motor dipasang pada plat yang terbuat dari 

aluminuim yang dibentuk dan dipasang secara pas diatas variac sehingga 
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dapat memutar kepala variac . Pada PLC T100MD1616+ mempunyai 

masukan untuk motor stepper masing masing pada port masukan 1 dan 5 

juga pada port 2 dan 6. Pulse dari driver motor akan masuk pada output 

nomer 5 dari PLC T100MD1616+. Sementara arah dari motor driver akan 

masuk pada port 1. Fasilitas enable dari motor driver dapat dimasukan 

pada output yang lain. VCC dari motor driver adalah 5 volt.  Channel 

output untuk motor stepper pada motor driver sendiri terdapat 4 buah yaitu 

enable, vcc, pulse, dan direction. Konfigurasi kabel pada implementasi 

alat diantaranya ditunjukan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Konfigurasi kabel driver motor stepper 

Warna Kabel Fungsi  

Orange Power (5 V) 

Coklat Enable (output 16) 

Biru Pulse (output 5) 

Hijau Direct ( output 1) 

5.1.5. Implementasi variac 

 Variac mempunyai daya 10 KVA 3 phase dengan tegangan 

masukan dari PLN yaitu sekitar 220 volt. Variac ini mempunyai kepala 

pemutar yang akan digerakan oleh motor stepper melalui pulley dan timing 

belt. 

Tabel 5.3 Konfigurasi kabel pada variac 

Warna Fungsi 

Merah Fase R 

Kuning Fase S 

Biru Fase T 

Hitam Netral 

 

 Konfigurasi kabel pada variac terdapat pada Tabel 5.3. Variac 

mendapatkan masukan dari listrik PLN 220 selanjutnya dinaikan seperti 
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yang ditunjukan pada Gambar 5.6. Variac berfungsi untuk mengatur 

tegangan dari PLN. Terdapat 4 kabel dengan warna merah, kuning, hitam 

dan biru.  

 

Gambar 5.6 Variac sebagai pengatur tegangan untuk menaikan suhu 

furnace 

5.1.6.  Implementasi Programmable Logic Control  T100MD1616+ 

Pada implementasi  kontrol suhu PLC T100MD 1616+ bertindak 

sebagai pusat kendali utama, semua komponen yang ada terhubung dengan 

port input atau output dari PLC T100MD1616+.  Pada rangkaian input di 

input digital PLC T100MD 1616+, ketika input logika “0” switch pada 

posisi terbuka atau diberi tegangan +10 sampai +24 Volt DC, untuk logika 

“1” 0 Volt sampai +5 Volt DC, hal ini dapat diketahui dengan mengukur 

input digital dengan menggunakan voltmeter.  
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 Gambar 5.7 Rangkaian power ADC pada PLC T100MD 1616+  

 Pada sistem instrumentasi dan kendali furnace untuk kalsinasi 

Zirkonium  ini input dibuat dari 0 Volt DC, dengan syarat semua GND 

komponen harus terhubungan pada GND PLC T100MD 1616 seperti pada 

Gambar 5.7. Rangkaian output pada terminal digital output PLC T100MD 

1616+. Programmable logic control T100MD1616+ ditempatkan pada 

panel kontrol. PLC T100MD1616+ mendapatkan sinyal feedback dari 

termokopel yang sudah masuk dan mengalami penguatan terlebih dahulu 

oleh rangkaian pengkondisi sinyal. Sinyal feedback masuk melalui port 

yang dikasih tanda biru. Output dari sistem adalah motor stepper. Chanel 

pulse akan masuk pada port output digital nomer 5 sementara channel 

direction akan masuk pada  port input analog nomer 1 seperti yang 

tampak pada Gambar 5.8. 

 

Gambar 5.8 PLC T100MD1616+ 
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  Seperti pada Gambar 5.8 PLC T100MD1616+ mempunyai dimensi 

15,75’’x 4,2’’ sehingga sangat tepat bila PLC T100MD1616+ ditempatkan 

pada panel control.  PLC T100MD1616+ memerlukan catu daya 24 volt 

DC. Sebelum tegangan catu daya masuk pada PLC T100MD1616+ 

diberikan rangkaian pengaman tegangan berupa diode dan kapasitor. PLC 

T100MD1616+ memungkinkan untuk dilakukan pemrograman dengan 

menggunkan ladder dan TBasic. Mengenai pemrograman ladder dan 

TBasic akan diulas pada bagian software.  

5.2. Implementasi Perangkat Lunak (Software) 

5.2.1. Implementasi kendali putaran motor  

  Implementasi kendali putaran motor dilakukan dengan melakukan 

pemrograman dengan Trilogi untuk mencari putaran motor yang tepat 

sehingga tidak menimbulkan selip pada timing belt dan pulley saat motor 

berputar. Pemrograman dengan PLC menggunakan diagram ladder dan 

TBasic. Motor diputar dengan kecepatan 500 pps, 750 pps, 1000 pps, 1250 

pps, dan 1500 pps. Pulsa yang diberikan oleh PLC T100MD1616+ adalah 

1000 pulsa. Diagram ladder yang digunakan ditunjukan seperti pada 

Gambar 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.9 Ladder Putar motor dengan kecepatan 500-1500 PPS 
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Program akan dimulai begitu ada masukan pada input 1 (mulai), ladder 

akan mengalami penguncian (relay_latching), hal ini dilakukan karena 

pada ladder menggunakan program pewaktu (t1, t2, t3, t4), Relay latching 

(relay_latching) selanjutnya akan mengerakan motor kearah kanan dengan 

kecepatan 500 pps dengan akselerasi 10, PLC T100MD1616+ akan 

memberikan pulsa sebanyak 5000 pulsa. Proses ini dilakukan selama 12 

detik (t1). Selanjutnya Relay 2 (Relay_2) akan aktif setelah 5000 pulsa 

selesai sehingga akan menggerakan motor kearah kanan dengan kecepatan 

750 pps (750 pps) dengan waktu 12 detik (t2), setelah 750pps selesai, maka 

akan mengaktifkan Relay 3 (Relay3). Relay3 selanjutnya akan 

menggerakan motor kearah kanan dengan kecepatan 1000 pps (1000pps) 

dengan waktu 12 detik (t3), 1000pps selesai akan mengaktifkan Relay 4 

(Relay_4) untuk menggerakan motor kearah kanan dengan kecepatan 1250 

PPS (1250pps) dengan waktu 12 detik (t4), dan setelah 12 detik (t4) selesai, 

maka 1250pps akan mengaktifkan Relay 5 (Relay_5) untuk memutar motor 

kekanan dengan kecepatan 1500 PPS. Setelah pulsa 500 terpenuhi dengan 

memutar motor 1500 PPS terpenuhi maka akan mengaktifkan Relay stop 

(STOP) sehingga motor berhenti (berhenti). Pengaturan SW pada driver 

motor stepper diubah-ubah  sehingga menghasilkan putaran yang halus dan 

tidak berisik. Pengaturan SW pada driver motor stepper ditunjukan pada 

Tabel 5.4 dan Tabel 5.5. 

Tabel 5.4 Konfigurasi SW1-SW3 pada Driver Motor Stepper M5042 

Current table 

Peak (A) RMS  SW1 SW2 SW3 

1,0 0,71 on  on  On 

1.46 1.04 Off on  On 

1.91 1.36 on  Off On 

2,37 1,69 Off Off On 

2,84 2.03 on  on  Off 

3,31 2,36 off on  Off 

3,76 2,69 on  Off Off 

4,2 3,00 off Off Off 
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  Pengaturan pada SW 4 merupakan pengaturan mode putaran yang 

nantinya akan dilakukan oleh motor stepper, apakah mode half current atau 

full current. Ketika mode half current maka SW 4 diposisikan pada posisi 

Off, sementara ketika mode full current, maka SW 4 diposisikan pada 

posisi ON. Penulis menggunakan mode half current sehingga SW 4 berada 

pada posisi Off. 

Tabel 5.5 Konfigurasi SW5-SW8 pada Driver Motor Stepper M5042 

Pulse table 

Pulse/Rev SW5 SW6 SW7 SW8 

400 off On On On 

800 on Off On On 

1600 off Off On On 

3200 on On Off On 

6400 off On Off On 

12800 on Off Off On 

25600 off Off Off On 

1000 on On On Off 

2000 off On On Off 

4000 on Off On Off 

5000 off Off On Off 

8000 on on Off Off 

10000 off on Off Off 

20000 on off Off Off 

25000 off off Off Off 

Tabel 5.5 merupakan tabel konfigurasi SW5-SW8 yang digunakan untuk 

mengatur banyaknya pulsa yang dikeluarkan setiap revolusi dari motor 

stepper. Setelah didapatkan konfigurasi yang sesuai, maka selanjutnya 

adalah melakukan percobaan dengan mengubah pulsa yang diberikan dan 

diukur perubahan derajat dari pulley yang memutar kepala variac. 

5.2.2. Implementasi pengukuran ADC PLC T100MD1616+  

  Komunikasi yang dilakukan antara PLC T100MD1616+ dan PC 

menggunakan komunikasi serial dengan kabel RS232, dipilih  komunikasi  
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serial  karena penggunaan port serial mempunyai beberapa keuntungan 

diantaranya  

 Jarak pengiriman dan penerimaan dapat dilakukan pada  jarak yang 

cukup jauh dibandingkan dengan komunikasi parallel.  

 Komunikasi  serial membutuhkan  jumlah  kabel  yang  lebih  sedikit.  

Bisa hanya menggunakan 3 kabel saja yaitu saluran  transmit data, 

receive data dan ground.  

 PLC T100MD1616+  mendukung  untuk  komunikasi  dengan  port 

serial komputer. 

  Termokopel digunakan sebagai elemen feedback sehingga 

diharapkan elemen feedback tersebut dapat memberikan data yang benar 

dengan jangkauan suhu yang tinggi, ketika data masuk pada PLC 

T100MD1616+, data akan diinterpretasikan dalam bentuk digital 12 bit. 

Penginterpretasian dilakukan dengan membandingkan antara sinyal 

feedback pada plan dengan data yang sudah didapatkan pada percobaan-

percobaan sebelumnya . Sensor termokopel tidak memiliki grafik yang 

berbentuk linear, sehingga dibutuhkan semacam tabel yang menunjukan 

hubungan antara suhu dan tegangan. Selain itu grafik yang dihasilkan 

berbeda-beda antara proyek satu dengan proyek yang lain. Hal ini 

dikarenakan dimensi dari termokopel sendiri yang panjang sehingga 

mendapatkan banyak sinyal gangguan dari lingkungan luar seperti medan 

elektromagnet. Oleh karena itu digunakan metode lookup table untuk 

menentukan perubahan suhu dibandingkan dengan tegangan yang 

dihasilkan oleh termokopel sesuai plan furnace. metode ini digunakan 

dengan mengukur suhu yang dipanaskan sehingga akan menghasilkan 

tegangan yang akan tertampil pada LCD PLC. Rangkaian yang dirancang 

adalah seperti gambar 5.10.  
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 Gambar 5. 10  Rangkaian instalasi pengambilan data untuk  ADC 

  Nilai yang didapat akan membentuk grafik yang bisa diamati 

hubungan dari suhu dan tegangan dari sensor termokopel yang digunakan 

pada plan. Dari lookup table di dapat hubungan antara perubahan suhu dan 

perubahan tegangan. Selanjutnya data yang didapatkan akan disimpan pada 

EEPROM PLC T100MD1616+. Untuk mendapatkan nilai dari termokopel 

pada PLC T100MD1616+ terdapat dua cara, yaitu dengan melakukan 

penyimpanan data lookup table pada EEPROM secara permanen dan cara 

kedua dengan mentransfer nilai dari lookup table yang sudah ada pada 

EEPROM  ke direct memory (DM). Penulis menggunakan metode yang 

terakhir karena dengan cara yang pertama mempunyai kelemahan, program 

PLC T100MD1616+ akan memerintahkan untuk  melakukan first scan 

terhadap nilai suhu, nilai ini akan disimpan pada EEPROM address 1001 

hingga 1071. Proses ini dilakukan setiap PLC T100MD1616+ hidup 

ataupun PLC T100MD1616+ mengalami reset. Kelebihan dari metode 

kedua adalah data dapat diakses melalui kontroler menggunakan Internet 

Trilogi software serta data dapat disimpan dalam format CSV untuk 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

Gambar 5.11 Program ladder untuk pembacaan data ADC PLC  

 



 

 

 

54 

  Pengambilan data yang digunakan sebagai lookup table dilakukan 

dengan mendownload program ladder seperti pada Gambar 5.11. Pada 

Gambar 5.11 program akan melakukan pembacaan terhadap nilai ADC3 

PLC T100MD1616+ sebanyak 100 data, dari 100 data akan dibuat rerata 

dari data-data tersebut, selanjutnya ditampilkan pada Program Trilogi. Nilai 

suhu dapat diamati dari tampilan LCD temperatur kontrol. Proses 

pengambilan data LUT direkam dan dicatat selanjutnya dimasukan pada 

EEPROM manager. Data ini selanjutnya menjadi acuan PLC 

T100MD1616+ dalam melakukan pembacaan suhu dari termokopel.  

5.2.3. Implementasi putaran motor terhadap keluaran tegangan 

  Implementasi putaran motor terhadap keluaran tegangan variac ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara putaran motor yang 

dihasilkan oleh motor stepper terhadap tegangan yang dikeluarkan oleh 

variac. Program pada PLC T100MD1616+ yang dibuat menggunakan 

ladder yang didalamnya diberikan perintah dengan TBasic. Program 

TBasic yang digunakan menggunakan perintah STEPSPEED, 

STEPMOVE, dan STEPSTOP. Seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.11, 

untuk menjalankan motor maka digunakan perintah Stepspeed dan 

stepmove, untuk nilai 1 merupakan channel digital output yang digunakan, 

PLC T100MD1616+ terdapat 2 digital output untuk menggerakan motor 

stepper, yaitu diport 1 dan 5 atau 2 dan 6. 1 dan 5 merupakan channel 1 

sementara 2 dan 6 merupakan channel 2. Kecepatan dipilih 50 pps, dan 

pulsa yang diberikan bertambah secara bertahap mulai dari 10 pulsa hingga 

100 pulsa. Penulisan perintah putar motor STEPSPEED dan STEPMOVE 

ditunjukan seperti pada Gambar 5.12.  
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Gambar 5.12 TBasic putar motor 

  Pada Gambar 5.12 motor stepper berfungsi untuk menggerakan 

motor dengan memberikan pulsa, pulsa yang diberikan sebanyak 500, 

setelah kondisi ini terpenuhi maka selanjutnya akan mengaktifkan Relay 2. 

Motor stepper dapat dihentikan dengan menggunakan perintah stepstop. 

  Perintah memutar motor stepper digunakan untuk memutar motor 

sebanyak 10 langkah dengan kecepatan 50 pps ke kanan dan 10 langkah ke 

kiri dengan kecepatan yang sama. Sementara pulsa yang diberikan berubah-

ubah mulai dari 10 pulsa hingga 100 pulsa. Tegangan dari variac diukur 

menggunakan voltmeter. Untuk mempermudah dalam pencatatan maka 

program diberikan timer sebanyak 120. Program ladder dan TBasic yang 

dibuat dapat diamati seperti pada Gambar ladder 5.13. Jumlah  relay yang 

digunakan sebanyak 21 relay. Ladder nomer 1 akan aktif ketika tombol 

(mulai) mendapatkan inputan 1 sehingga akan mengaktifkan Relay 1 (1) 

yang semula mempunyai kondisi 0. Relay 1 (1) akan memerintahkan motor 

untuk bergerak dengan kecepatan 50 pps (plus1), dan akselerasi 10, kondisi 

ini akan berlangsung selama 10 pulsa. Setelah tercapai 10 pulsa, maka 

selanjutnya akan mengaktifkan Relay 2. Relay 2 (r2) akan memutar motor 

stepper untuk bergerak dengan kecepatan 50 pps, dan akselerasi 10, kondisi 

ini akan berlangsung selama 20 pulsa. Setelah tercapai 20 pulsa, maka 

selanjutnya akan mengaktifkan Relay 3, kondisi ini akan dilakukan oleh 

Channel 

Kecepatan 

Percepatan 

Pulsa 

Next Relay 
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Relay 2 jika Timer 12 (t1) detik sudah tercapai. Instruksi memutar motor 

kearah kanan ini akan dilakukan hingga Relay 10 (r10). Relay 10 (r10) 

akan memerintahkan untuk memutar motor ke arah kanan dengan dengan 

kecepatan 50 pps, dan akselerasi 10, kondisi ini akan berlangsung selama 

30 pulsa. Setelah tercapai 30 pulsa, maka selanjutnya akan mengaktifkan 

Relay 11 (r11), kondisi ini akan dilakukan oleh Relay 10 (r10) jika Timer 

12 (t9) detik sudah tercapai. Relay 11 (r11) akan memerintahkan untuk 

memutar motor ke arah kiri dengan dengan kecepatan 50 pps, dan 

akselerasi 10, kondisi ini akan berlangsung selama 100 pulsa. Setelah 

tercapai 100 pulsa, maka selanjutnya akan mengaktifkan Relay 12 (r12), 

kondisi ini akan dilakukan oleh Relay 11 (r11) jika Timer 12 (t10) detik 

sudah tercapai. Perintah untuk memutar kearah kiri menggunakan perintah 

stepmove dengan menambahkan tanda – (negatif) pada konstanta 

kecepatannya. Program ini akan dilakukan hingga Relay 20 (r20), ketika 

Relay 20 (r20) maka selanjutnya akan memerintahkan motor untuk berhenti 

dengan perintah stepstop. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Program ladder memutar motor stepper 
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Lanjutan Gambar 5.13 Program ladder memutar motor stepper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Program ladder memutar motor stepper 

Dua program ladder terakhir (kanan, kananpol, kiri ) digunakan 

oleh penulis untuk memposisikan kepala variac tepat pada posisi awal dan 

menghentikan motor secara tiba-tiba (emergency instruction). Dua 

program baris ladder terakhir ini tidak termasuk dalam program utama.  
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Pada Gambar 5.13 ladder Plus1, PLC T100MD1616+ diprogram 

untuk menggerakan motor dengan kecepatan 50 pulsa per detik melalui 

channel 1.
 

Perintah STEPMOVE bisa diinterupsi dengan perintah 

STEPSTOP untuk menghentikan motor secara tiba-tiba. Perintah 

STEPMOVE ini akan selalu mengabaikan perintah eksekusi sebelumnya, 

jika dalam proses tiba-tiba dimatikan, setelah itu dinyalakan kembali, 

maka PLC T100MD1616+ akan mengeluarkan pulsa sebanyak pulsa yang 

telah diprogramkan, sementara total pulsa yang dikeluarkan adalah jumlah 

secara keseluruhan. 
 

 

Gambar 5.14 Label timer, relay, dan CusFunc ladder putar motor 

Timer yang digunakan seperti pada Gambar ladder 5.13 sebanyak 

20 timer karena ladder deprogram untuk menggerakan motor stepper 

sebanyak 20 kali gerakan. Timer mempunyai set value 120 seperti yang 

ditunjukan  pada Gambar 5.14. Pada manual book didapatkan bahwa 120 

mewakili 12 detik. Batas maksimal timer dari PLC T100MD1616+ adalah 

9999.  

5.2.3. Implementasi kendali suhu furnace 

 Implementasi kendali suhu furnace dilakukan dengan 

mendownload program ladder seperti pada Gambar 5.16 . Ladder pada 

Gambar 5.16 digunakan untuk mengendalikan suhu furnace dengan cara 
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mengatur putaran variac sesuai dengan kondisi suhu pada furnace sesuai 

pada Tabel 5.6.  

Tabel 5.6 Arah putaran motor terhadap suhu furnace 

Suhu Furnace Putaran motor (Arah) 

Kurang dari 250 °C Naik cepat (kanan)  

Antara suhu lebih atau sama dengan 

250 °C hingga kurang dari 300 °C 

Naik lambat (kanan)  

10 pps 

Sama dengan 300 °C Diam 

Diatas 300 °C Turun (kiri) 10pps 

 

Kondisi suhu pada furnace akan dideteksi oleh sensor termokopel, 

selanjutnya akan menjadi sinyal feedback untuk PLC T100MD1616+. 

Suhu pada furnace ditampilkan pada penampil suhu seperti pada Gambar 

5.15 menggunakan temperature kontrol suhu EMKO 9450. 

 

Gambar 5.15 Penampil suhu dengan menggunakan EMKO 9450 
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 Gambar 5.16 Program ladder pengendali suhu pada furnace kalsinasi 

Zr 

Pada Gambar 5.16 1st.Scan merupakan ladder yang digunakan 

untuk melakukan perintah yang pertama kali akan dilakukan sebelum 

 



 

 

 

61 

perintah-perintah lain dijalankan. Seperti pada Gambar 5.16. Ketika PLC 

dijalankan, maka ada tiga fungsi yang dilakukan . Pertama fungsi 

inisialisasi suhu (Inisialisasisuhu). Fungsi ini meninisialisasi data 

EEPROM dari PLC 100MD1616+ serta disesuaikan dengan lookup table 

yang telah ada pada DM (direct memory). Sinyal dari ADC3 merupakan 

sinyal feedback yang mewakili nilai suhu furnace yang terbaca oleh 

termokopel.  Fungsi kedua, LCD pada software akan Trilogi akan 

menampilkan kalimat tunggu (pesanpliswait) seperti yang ditunjukan pada 

Listing 5.1, fungsi ketiga adalah mengecek posisi motor stepper apakah 

posisi motor stepper berada pada posisi awal paling kiri atau belum 

(CekPosisiMotor), hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi 

shutdown listrik yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Fungsi 

CekPosisiMotor digunakan untuk mengatur agar pembacaan pulsa stepper 

motor 1 sama dengan nol (A=0). Variabel A  digunakan untuk menghitung 

berapa banyak pulsa yang telah digunakan untuk memutar stepper motor 

1. Jika posisi motor belum menyentuh limit bawah, maka motor akan 

bergerak kea rah kiri dengan kecepatan 1000 pps hingga menyentuh limit 

switch kiri minimal (Limit_HV_Bawah), namun jika sudah menyentuh 

limit switch, maka motor akan berhenti (StopMotorReset) dan PLC 

T100MD1616+ akan mengeksekusi program berikutnya. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Listing 5.1 Implementasi Program pembacaan suhu, penampilan 

kalimat tunggu dan perintah enable motor driver 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

DM[3903] = LOAD_EEP(1001)     ' temperatur paling 

rendah  

DM[3904] = LOAD_EEP(1002)     ' kenaikan 

temperatur (derajat celcius) 
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DM[3905] = LOAD_EEP(1003)     ' jumlah data dalam 

lookup table   

D = DM[3905]                   ' jumlah data 

diinisialisaikan sebagai D 

FOR C = 1 to D    

DM[3906+C] = LOAD_EEP(1003+C)    ' load the ADC 

readings into RAM  

NEXT   

DM[3906] = (DM[3906+D]-DM[3907])/D  ' average step 

of ADC reading 

if TESTIO(Led_1)  'mendeteksi TESTIO pada enable 

motor dengan nama O Led_1,jidup jika outlimit hdp 

maka stop 

stepstop 1 

else 

stepspeed 1,1000,1000 

stepmove 1,-10000,8   '8 is stephome relay 

endif 

setLCD 2,1,"System is Preparing, Please Wait" 

------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Selanjutnya PLCT100MD1616+ akan menampilkan nilai suhu yang 

terbaca oleh PLC T100MD1616+ pada software Trilogi pada baris 1 

kolom 1 dengan menambahkan fungsi pada ladder Display_Suhu seperti 

pada Listing 5.2. Ladder ini diberikan clock sebanyak 0.01 detik 

(Display_Suhu).  

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Listing 5.2 Implementasi Program penampilan suhu pada Trilogi 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
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SETLCD1,1,"TempADC3="+STR$(DM[3902]/10)+"."+STR$(A

BS(DM[3902] MOD 10))+CHR$(223)+"C" 

------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Selanjutnya adalah ladder yang digunakan sebagai pengaman pada sistem 

yaitu Limit_HV_Atas dan Limit_HV_Bawah. Limit_HV_Atas sebagai tanda 

bahwa putaran kepala variac sudah maksimal, sementara Limit_HV_Bawah 

sebagai tanda bahwa putaran kepala variac sudah mencapai minimal. 

Keduanya menjadi input pada input digital dari PLC T100MD1616+. Jika 

variac menyentuh Limit_HV_Atas atau Limit_HV_Bawah, maka motor 

stepper akan berhenti. Pergerakan motor yang telah ditempuh akan direset 

kembali ke nol. Jika input LimitHVBawah atau LimitHVAtas aktif maka 

fungsi StopMotorReset dan output LED_1 akan diaktifkan, hal ini sesuai 

dengan fungsi sebelumnya yaitu fungsi CekPosisiMotor. Untuk melakukan 

proses ini maka Fungsi StopMotorReset ditambahkan dengan Bahasa 

TBasic sesuai dengan Listing 5.3 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Listing 5.3 Implementasi Program limit switch 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

stepstop 1 

stephome 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Program PLC yang di download ke PLC mempunyai program utuk 

mengatur fungsi enable dari motor driver.  Program ladder digunakan 

untuk menghidupkan dan mematikan driver untuk stepper motor pada 

channel 1. OutEnable dihubungkan ke konektor enable pada stepper motor 
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driver. Relai Relay_EnabMotor di kondisikan normally close. Jika relai 

Relay_EnabMotor diaktifkan maka OutEnable akan mati sehingga stepper 

motor  driver akan hidup. Begitu juga jika relai Relay_EnabMotor tidak 

diaktifkan maka OutEnable akan hidup sehingga stepper motor  driver  

akan mati. Ladder ini digunakan sebagai indikator untuk stepper motor . 

Jika stepper motor 1 hidup maka Out_Anable akan menyala berkedip-kedip 

dengan clock 1 detik seperti pada Gambar 5.17 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Program ladder enable motor stepper 

Pada proses kalsinasi Zirkonium, seperti yang sudah dijelaskan pada Tabel 

5.6. Motor dikondisikan untuk berputar dengan 4 kondisi. Suhu furnace 

dikondisikan pada suhu antara 300 °C.  PLC T100MD1616+ akan 

mengkondisikan suhu furnace dengan cara mengatur putaran motor variac. 

Selanjutnya variac akan menaikan tegangan untuk menaikan suhu pada 

furnace. PLC T100MD1616+ akan melakukan proses pengendalian suhu 

ketika mendapatkan masukan pada Input 4 (Start_Proses). Input 4 

(Start_Proses) akan aktif, selanjutnya Relay 9 (RelayPilih_Speed) akan di 

latching. Fungsi latching digunakan pada Relay 9 (RelayPilih_Speed) 

karena pada proses menggunakan delay timer (Timer_Start_Up). Relay 9 

(RelayPilih_Speed) ketika aktif dan diberikan clock 1 detik, ketika relay 

ini aktif maka akan menjalankan beberapa fungsi diantaranya fungsi 

pemilihan putaran motor sesuai dengan nilai suhu yang terbaca oleh PLC 

T100MD1616+ (Pilih_Kanan_Kiri). Relay 9 (RelayPilih_Speed) juga 

akan mengaktifkan LCD pada software Trilogi untuk menampilkan 
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kalimat start up (Pesan_StartUp) dan mengaktifkan pewaktu untuk start 

up (Timer_Start_Up).  

  Fungsi (Pilih_Kanan_Kiri) akan mengaktifkan relay sesuai dengan 

kondisi suhu furnace. Fungsi ini akan mengaktifkan salah satu dari 4 relay 

penggerak motor seperti pada Ladder 5.18. Ketika Relay 3 

(Relay_HV_Naik) diaktifkan oleh fungsi Pilih_Kanan_Kiri, maka secara 

otomatis akan menonaktifkan Relay 7 (Relay_Naik_Slow), Relay 4 

(Relay_HV_Turun) dan Relay 5 (Relay_HV_Diam). Relay 3 

(Relay_HV_Naik) akan mengaktifkan fungsi perputaran motor kearah 

kanan dengan kecepatan 1000 pps serta menampilkan kalimat pada LCD 

software Trilogi (PesanMotorNaik). Relay 7 (Relay_Naik_Slow) diaktifkan 

oleh fungsi Pilih_Kanan_Kiri, maka secara otomatis akan menonaktifkan 

Relay 3 (Relay_HV_Naik), Relay 4 (Relay_HV_Turun) dan Relay 5 

(Relay_HV_Diam). Relay 7 (Relay_Naik_Slow) akan mengaktifkan fungsi 

perputaran motor kearah kanan dengan kecepatan 750 pps, menampilkan 

kalimat pada LCD software Trilogi (PesanMotorSlowUp). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Program ladder pemilihan relay putar motor 

 Seperti pada Gambar 5.18, ketika Relay 4 (Relay_HV_Turun) 

diaktifkan oleh fungsi Pilih_Kanan_Kiri, maka secara otomatis akan 

mmmenonaktifkan Relay 7 (Relay_Naik_Slow), Relay 3 (Relay_HV_Naik) 

 



 

 

 

66 

dan Relay 5 (Relay_HV_Diam). Relay 4 (Relay_HV_Turun) akan 

mengaktifkan fungsi perputaran motor kearah kiri dengan kecepatan 1000 

pps serta menampilkan kalimat pada LCD software Trilogi 

(PesanMotorTurun). Ketika suhu pada furnace mencapai setpoin yang 

diharapkan, maka fungsi Pilih_Kanan_Kiri akan mengaktifkan Relay 5 

(Relay_HV_Diam). Relay 5 (Relay_HV_Diam) akan mengaktifkan fungsi 

Motor_Mandeg untuk memerintahkan motor berhenti, dan fungsi 

penampil kalimat pada LCD software Trilogi. Selain itu ketika 

Relay_HV_Diam aktif, maka LED1000 akan menyala, sebagai tanda 

bahwa proses telah mencapai setpoin yang diinginkan. Proses ini akan 

berlangsung hingga input 3 PLC T100MD1616+ (Shutdwoning) 

mendapatkan input untuk berhenti.  

 Ketika Input 3 mendapatkan signal 1 maka Relay 10 

(Relay_Sht_Ltc)akan melakukan  latching, hal ini dikarenakan nantinya 

pada proses ini akan menggunakan timer (Timer_Shutdown) untuk 

mengaktifkan fungsi Variac_Kiri_ke_0. Input 3 (Shutdowning) juga akan 

mengakibatkan fungsi Motor_Kembali_0 akan aktif. Fungsi 

Motor_Kembali_0  digunakan untuk mematikan driver untuk stepper 

motor channel 1 dengan cara menonaktifkan relai Relay_EnabMotor. 

Fungsi ini juga digunakan untuk menghentikan putaran stepper motor 

channel 1 dan mengatur posisi hitungan pulsa stepper motor channel 1 ke 

angka nol. Perintah fungsi  Motor_Kembali_0  seperti pada Listing 5.4 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Listing 5.4 Implementasi Program Motor_Kembali_0   

-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

clrIO Relay_EnabMotor 

Stepstop 2 

Stepstop 2 
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Stephome 2 

Stepspeed 2,1000,1000 

stepmove  2,-2000,8 

------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Relay 10 (Relay_Sht_Ltc) akan mengaktifkan timer (Timer_Shutdown) 

untuk melakukan penghitungan hingga 60 detik. Timer_Shutdown akan 

mengaktifkan fungsi putaran motor kearah kiri yang bertujuan untuk 

mengembalikan posisi variac ke posisi awal (kiri) dengan kecepatan 1000 

pps, ketika menyentuh LimitSW_HV_Bawah maka motor akan berhenti. 

Relay 10 (Relay_Sht_Ltc)  juga akan menampilkan pesan shutdown 

(PesanShutdown) pada LCD software Trilogi .  
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini dibahas mengenai langkah-langkah pengujian, pengambilan data, 

pengoperasian hardware serta hasil dari kemampuan alat yang telah dilakukan oleh 

penulis mengenai sistem kendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium dengan 

menggunakan PLC T100MD1616+. Pengujian dilakukan pada setiap bagian untuk 

memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, 

selanjutnya dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan.  

6.1. Pengujian dan Pembahasan Termokopel dan Pengkondisi Sinyal  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara suhu 

pada keadaan sebenarnya dengan tegangan yang dikeluarkan oleh AD595. Pada 

implementasi alat, data suhu pada furnace diubah dalam bentuk tegangan oleh 

termokopel, selanjutnya masuk pada rangkaian pengkondisi sinyal. Hal ini 

dikarenakan termokopel mempunyai sensitifitas yang kecil yaitu 40,8 µV/ºC, 

sedangkan ADC port 3 pada PLC T100MD1616+ mempunyai masukan sinyal antara 

0-5 volt. Data yang keluar dari rangkaian AD595 akan masuk ke ADC PLC 

T100MD1616+ port 3 selanjutnya akan diproses dan menjadi sinyal feedback dari 

sistem. 

 Pengujian dilakukan dengan menggunakan termokopel jenis K, penampil 

suhu EMKO 9450, voltmeter, pemanas dan rangkaian pengkondisi sinyal AD595. 

Termokopel dipasang pada kaki TC + dan TC – seperti yang ditunjukan pada Gambar 

6.1. Suhu akan mengalami kenaikan dan pada port to PLC (warna hijau) akan terjadi 

perubahan tegangan. Perubahan tegangan ini diukur menggunakan voltmeter dan 

selanjutnya dicatat sesuai dengan perubahan suhu yang terjadi. Untuk mengetahui 

suhu yang sedang bekerja pada pemanas, digunakan termokopel dengan jenis sama 
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yang dihubungkan pada EMKO 9450. EMKO akan menampilkan suhu yang terbaca 

pada pemanas dan selanjutnya dicatat.  

 

Gambar 6.1 Rangkaian Pengkondisi sinyal AD595 

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 6.2, Dari 

grafik tersebut dapat diamati bahwa hubungan antara suhu dan tegangan yang keluar 

dari AD595 membentuk sebuah hubungan yang linear dengan persamaan garis 

y=0,005x+0,073. Dari grafik pada Gambar 6.2 didapatkan nilai koreksi 0,998. 

 

Gambar 6.2 Grafik hubungan antara suhu terbaca dengan tegangan output 

pada rangkaian AD595 

 Termokopel merupakan sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah 

perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik berdasarkan pada 

Asas Seebeck. Peneliti menggunakan 4 buah termokopel, 3 buah diantaranya 

langsung masuk pada EMKO 9450 di control panel, dan 1 buah langsung masuk ke 
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R² = 0.998

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 100 200 300 400 500

Te
ga

n
ga

n
 (

m
V

o
lt

)

Suhu ( °Celcius) 



70 

 

 

 

rangkaian AD595 sebelum masuk pada ADC PLC T100MD1616+, semuanya 

merupakan termokopel jenis K. Tegangan listrik yang berasal dari termokopel akan 

masuk pada rangkaian pengkondisi sinyal AD595 selanjutnya masuk sebagai sinyal 

feedback pada PLC T100MD1616+.   

 Tiga buah termokopel langsung masuk pada EMKO 9450 akan menampilkan 

kondisi suhu benda kerja dan sering mengalami perbedaan suhu, hal ini dikarenakan 

termokopel sendiri diletakan pada posisi yang berbeda-beda. Cara kerja dari 

termokopel sendiri sesuai dengan Asas Seebeck yaitu, bila dua jenis logam yang 

berlainan disambung menjadi rangkaian tertutup, maka akan timbul beda potensial 

listrik pada kedua logam tersebut, beda potensial inilah yang kemudian dibaca oleh 

alat ukur panas, sehingga panas suatu benda dapat diketahui.  

6.2. Pengujian dan Pembahasan Komunikasi dengan TLServer 

 Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara PLC 

T100MD1616+ dan PC dengan kabel serial. Selanjutnya menjalankan program 

TLServer. TLServer merupakan program yang digunakan untuk komunikasi antara 

PC dan PLC T100MD1616+ baik saat diakses dengan online maupun offline. PLC 

T100MD1616+ dihubungkan melalui kabel RS232 yang masuk melalui port COM7 

pada PC. Gambar 6.7 Serial communication setup. 

 Untuk mengetahui apakah PLC T100MD1616+ terhubung dengan PC maka 

diketikan command string IR*. Jika antara PC dan PLC T100MD1616+ terhubung 

dengan baik maka pada TLServer akan memberikan respon berupa response string 

IR01* seperti pada Gambar 6.3. 
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Gambar 6.3 Setup komunikasi serial TLserver 

Response string menjelaskan bahwa alamat ID yang terdeteksi adalah 01. Jika terjadi 

kesalahan pada pengisian parameter-parameter seperti baudrate, port name, data bits, 

atau komunikasi antara PLC T100MD1616+ dengan PC gagal maka akan 

memunculkan response string (Warning No Responses from PLC). 

 

Gambar 6.4 Pengaturan IP address dan port yang digunakan 

Pada saat menjalankan program Trilogi juga dijalankan TLserver sebagai 

gerbang koneksi antara PLC dan PC seperti pada Gambar 6.4, TLserver juga 

digunakan untuk koneksi dengan sistem lain menggunakan LAN ataupun secara 

intranet. Alamat IP yang digunakan adalah 127.0.0.1 dengan 9080 sebagai nomer 
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port yang digunakan. Alamat IP dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, namun 

penulis menggunakan IP address 127.0.0.1 dan port 9080 karena penulis 

menggunakan satu buah PLC saja. Pengaturan nomer port yang digunakan  sangat 

berpengaruh ketika sistem kontrol (PLC T100) dihubungkan baik melalui LAN 

maupun diakses melalui internet. Konfigurasi port ketika berkomunikasi dengan 

internet sudah diatur seperti pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Konfigurasi port dan fungsinya 

Nomer port Fungsi 

21 File transfer protocol 

23 Telnet 

25 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

80 Hypertext transfer protocol 

 

6.3. Pengujian EMKO 9450 

Pengujian penampil suhu dengan menggunakan EMKO 9450 dilakukan 

dengan tujuan apakah alat dapat bekerja dengan baik. EMKO 9450 mendapat sinyal 

input dari termokopel yang dipasang pada port 24 dan 23. EMKO 9450 dapat bekerja 

dengan baik seperti pada Gambar 6.6. EMKO 9450 yang dipasang pada panel kontrol  

menampilkan suhu ruangan. Terdapat perbedaan (selisih) pada EMKO 9450 

dikarenakan sensor termokopel dipasang tidak pada posisi yang sama. Termokopel 

dipasang pada sisi kiri furnace, sisi kanan furnace, dan sisi tengah furnace. Pada 

praktik dilapangan EMKO yang terdapat pada sisi tengah furnace menampilkan suhu 

yang paling tinggi, hal ini dikarenakan sisi tengah furnace merupakan bagian yang 

paling sedikit terkena pengaruh suhu dari luar furnace. Hal ini berbeda dengan sisi 

kiri dan kanan furnace. Sisi kiri dan kanan furnace banyak mendapatkan pengaruh 

dari suhu dari luar furnace. 
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Gambar 6.5 Penampil suhu EMKO 9450  

 EMKO 9450 merupakan salah satu produk EMKO elektronik yang 

memungkinkan pengguna melakukan kontrol terhadap suhu benda kerja. Pada 

Gambar 6.5 terdapat angka yang berwarna merah dan angka yang berwarna hijau 

kekuningan. Angka merah menunjukan suhu pada benda kerja furnace kalsinasi 

Zirkonium yang dideteksi melalui termokopel. Angka dengan warna hijau 

kekuningan merupakan setpoint dari sistem. 

6.4. Pengujian dan Pembahasan Putaran Motor Stepper 

6.4.1.  Pengujian dan pembahasan pengaturan SW pada driver motor stepper 

Stepper motor digunakan untuk menggerakan variac agar suhu tercapai pada 

setpoint yang diinginkan. Putaran stepper motor ini bisa diatur cepat atau lambat dan 

kasar atau halus. Semakin besar pulse/rev yang digunakan maka putaran motor akan 

semakin halus. Hal ini dikarenakan semakin besar pengaturan pulse/rev maka 

semakin banyak pulsa yang dikeluarkan untuk sekali berputar/ revolusi. Pengaturan 

SW pada driver motor stepper dilakukan dengan memilih posisi SW seperti pada 

Gambar 6.6 yang berwarna kuning pada posisi ON atau OFF sesuai dengan tabel 

yang berwarna merah dan biru. Tabel yang berwarna merah mewakili pengaturan 

current table. Tabel yang berwarna biru merupakan tabel konfigurasi SW sesuai 

dengan pulse/rev.  
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Gambar 6.6 Driver motor stepper 

Pada penelitian ini pulse/rev digunakan  adalah 25.000. Sehingga SW (switch) 

5,6,7,8 diposisikan pada posisi OFF (ditunjukan pada gambar dengan warna kuning). 

Sedangkan arus yang digunakan adalah 4,2 ampere pada half current. Sehingga SW 

(switch) 1,2 dan 3 pada posisi off  dan SW 4 pada posisi off. Pengaturan cepat atau 

lambat gerakan putaran stepper motor dapat diprogram melalui {dCusF} (perintah 

untuk menulis fungsi pada bahasa permograman TBasic), seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 6.7. Untuk mengatur kecepatan dan akselerasinya cukup dengan 

mengganti variabel stepspeed-nya, sedangkan untuk mengatur sebarapa banyak pulsa 

yang diberikan cukup mengganti variabel stepmove. Semakin besar variabel nilai 

yang diberikan pada  stepspeed-nya maka motor akan semakin cepat putarannya. 

Pengujian dilakukan untuk mendapatkan putaran yang sesuai agar tidak terjadi selip 

pada timing belt dan pulley. PLC T100MD1616+ diberikan perintah untuk memutar 

motor stepper dengan kecepatan yang bervariasi, mulai dari 500 pps, 750 pps, 1000 

pps, 1250 pps, dan 1500 pps. 
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Gambar 6.7 Diagram ladder dan TBasic program putar motor stepper 

Pulsa yang diberikan adalah 1000 pulsa seperti yang terlihat pada Gambar 6.7. 

Pengujian memutar motor dengan mengubah-ubah pengaturan SW 5,6,7,8 sesuai 

dengan konfigurasi yang ditunjukan pada table 5.5 di driver motor stepper. Dari 

percobaan ini dihasilkan kondisi timing belt dan pulley sesuai Tabel 6.2.  

Tabel 6.2 Tabel kondisi timing belt dan pulley terhadap kecepatan motor stepper 

dengan mengubah SW 

Kecepatan 

PPS 

I (SW=25000 

pulse/rev) 

II (SW 20000 

pulse/rev) 

III (1000 

pulse/rev) 

IV (5000 

pulse/rev) 

V (25600 

pulse/rev) 

500 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

750 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

1000 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak selip, 

bergetar 

Tidak selip, 

semakin 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

1250 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak selip, 

bergetar 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

1500 

Tidak 

selip,halus,tidak 

ada getaran 

Tidak selip, 

bergetar 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

Tidak 

selip,cepat dan 

berisik 

 

Dari data yang diperoleh seperti yang ditampilkan pada Tabel 6.2 didapatkan 

pengaturan SW yang terbaik adalah konfigurasi pengaturan SW pulse/rev 25000. 

Pada pengaturan pulse/ rev 25000 maka SW 5,6,7,8 diatur pada posisi OFF. Semakin 
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besar pulse/rev yang digunakan maka putaran motor akan semakin halus. Hal ini 

dikarenakan semakin besar pulse/ rev maka akan semakin banyak pulsa yang 

dikeluarkan pada setiap revolusi dari motor stepper.  

Seperti pada Gambar 6.7 PLC T100MD1616+ memerintahkan motor  

berputar kearah kanan dengan kecepatan 1000 pulsa per detik melalui channel 1.  

 

Gambar 6.8 Simulasi program putar motor 

Software Trilogi menyediakan fasilitas simulasi terhadap program yang telah 

dibuat seperti pada Gambar 6.8. Timer yang digunakan sebanyak 4 buah timer, 

sementara relay yang digunakan sebanyak 6 relay termasuk Relay stop. Program akan 

berjalan ketika Input 1 mendapatkan masukan sinyal dan akan menggerakan Relay 

latch. Pada Program Putar motor digunakan fungsi latching karena penulis 

menggunakan ladder timer, pada PLC T100MD1616+ harus digunakan fungsi 

latching jika akan menggunakan ladder timer agar pembacaan dan operasi dari PLC 

T100MD1616+ tidak mengalami error. 

6.4.2. Pengujian dan pembahasan putaran motor terhadap besaran sudut yang 

 dihasilkan  

 Pegujian dilakukan dengan memprogram PLC T100MD dengan program 

yang memutar motor stepper kearah kanan 50 pps. Motor stepper diberikan pulsa 
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yang berbeda-beda mulai dari 10 pulsa, 20 pulsa, 30 pulsa hingga 100 pulsa. Setiap 

perubahan yang dihasilkan dari putaran motor stepper terhadap posisi pulley diukur 

dengan busur derajat dan dicatat. Pengaturan SW pada driver motor stepper dipilih 

pada kondisi 25000 pulse/ rev. Data yang dihasilkan seperti pada Tabel 6.3 

 

Tabel 6.3  Hasi percobaan putaran motor stepper dengan variasi pulsa terhadap 

perubahan besar sudut yang dihasilkan 

Pulsa 

Perubahan 

sudut ( derajat) 

percobaan I 

Perubahan 

sudut ( derajat) 

percobaan II 

Perubahan 

sudut ( derajat) 

percobaan III 

10 20 20 20 

20 35 0 35 

30 35 30 35 

40 50 50 53 

50 70 60 72 

60 65 55 60 

70 105 100 108 

80 80 75 87 

90 120 110 110 

100 150 140 150 

Perbedaan data hasil percobaan putaran motor stepper dengan memvariasikan pulsa 

akan semakin tampak ketika dibuat grafik putaran motor terhadap besarnya sudut 

yang dihasilkan seperti pada Gambar 6.9. Hal ini dikarenakan ketika berputar dengan 

kecepatan 50 pulsa per second timing belt bergetar, hal ini disebabkan karena timing 

belt agak longgar. Perubahan sudut diukur dari titik 0 
0
 hingga putaran selesai.  
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Gambar 6.9 Grafik pulsa pada motor stepper vs perubahan sudut yang 

dihasilkan pulley 

Pada Gambar 6.9 terlihat bahwa kedua merupakan percobaan yang memiliki 

simpangan paling tajam, hal ini disebabkan karena pada saat berputar timing belt 

mengalami getaran. Getaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain poros 

pulley yang memiliki gesekan besar, kondisi pulley yang berkarat, ataupun 

ketidakstabilan putaran motor yang disebabkan oleh percepatan putaran motor itu 

sendiri. Percepatan motor diatur 10 pulsa per sekon kuadrat. Untuk mengatasi hal itu, 

maka kepala sambungan antara variac dan pulley diberikan pelumas, dan pulley 

dibersihkan dari oksidasi. Percobaan pertama dan percobaan ketiga menghasilkan 

data yang hampir memiliki kelinearitasan yang sama. Dari grafik pada 6.9 didapatkan 

bahwa perputaran pulley kurang dari 10 pulsa akan menyebabkan selip sehingga 

motor stepper diputar paling sedikit sebanyak 10 pulsa. 

6.5. Pengujian Furnace Kalsinasi Zirkonium 

 Furnace kalsinasi Zirkonium dibuat dari bahan batu tahan api yang 

didalamnya terdapat lilitan kawat nikelin. Furnace terdiri dari 12 blok batu tahan api. 

Nikelin yang digunakan sebagai pemanas memiliki diameter 2 mm dan tahanan 0.446 
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Ω/meter. Furnace bekerja pada tegangan 220 volt dan arus 18,3-19,0 Ampere. 

Kemampuan furnace diuji dengan diberikan 220 volt. Suhu pada furnace akan 

meningkat dan dapat diamati melalui penampil suhu pada kontrol panel. Grafik 

pengujian furnace dapat diamati pada Gambar 6.10 

 

Gambar 6.10 Grafik hasil pengujian furnace kalsinasi Zirkonium 

Gambar 6.10 merupakan data hasil pengujian kemampuan furnace kalsinasi 

Zirkonium yang diukur pada sisi tengah furnace. Perubahan suhu dicatat setiap 10 

menit sekali dari suhu yang tertampil pada panel kontrol. Pengukuran terhadap 

kemampuan furnace kalsinasi Zr dilakukan mulai dari suhu kamar (30 ºC) hingga 

suhu maksimal dari benda kerja yaitu 697 ºC. Dari grafik tersebut terlihat bahwa 

terjadi perubahan suhu secara mendadak dan signifikan pada 10 menit pertama. Hal 

ini dapat diamati pada perubahan grafik yang naik secara signifikan. Namun 

perubahan suhu furnace kalsinasi secara bertahap berkurang dan mencapai titik 

maksimal pada suhu 697 ºC. Untuk mencapai suhu tersebut dibutuhkan waktu 5 

jam. Perubahan suhu mengalami penurunan setelah suhu 635 ºC  dan suhu tersebut 

dicapai dalam waktu 160 menit. Dengan watak perubahan suhu furnace seperti yang 

terlihat pada Gambar 6.10 maka dipastikan bahwa furnace dapat bekerja dengan 

baik. Namun tidak pernah terjadi overshoot terhadap nilia suhu. Pada percobaan 
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yang dilakukan dilapangan oleh penulis, kadang terjadi penurunan tegangan secara 

mendadak. Hal ini mengindikasikan adanya error ataupun kegagalan pada sistem 

seperti elemen pemanas nikelin yang mengalami shorted, ataupun tegangan yang 

mengalami down.  

6.6. Pembacaan ADC PLC T100MD1616+ dan pembahasan lookup table 

ADC (Analog to Digital Converter) merupakan salah satu fasilitas 

PLCT100MD1616+. ADC ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data 

digital. ADC memiliki 2 karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. 

Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog 

dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan 

sampling biasanya dinyatakan dalam sample per second (SPS). Resolusi ADC 

menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Pada PLC T100MD1616+ 

menggunakan ADC 12 bit, sehingga pembacaannya dari 0 hingga 4096.  

 Hasil pengujian ADC digunakan sebagai data lookup table. Pengujian ADC 

menggunakan  rangkaian PLC T100MD1616+, rangkaian AD595, sensor termokopel, 

dan power supply 12-24 volt, dan penampil suhu (EMKO). Sinyal elektrik yang 

berasal dari rangkaian AD595 masuk pada PLC T100MD1616+ port ADC 3. 

Tegangan referensi analog dapat dikalibrasi dengan mengatur potensiometer yang 

terdapat pada board PLC dengan tanda “Cal Avcc” hingga tegangan referensi 5 V 

tercapai. Pembacaan ADC dilakukan dengan mendownload program ladder seperti 

pada Gambar 6.11 

 

Gambar 6.11 Program ladder untuk pembacaan ADC PLC T100MD1616+ 

Pada ladder CustF ReadTemp dituliskan program Tbasic untuk membaca 

nilai ADC sebanyak 100 data dalam satu detik selanjutnya dibuat rerata dari data 

tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisasi adanya data yang 
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mengalami fluktuasi saat dilakukan pembacaan oleh PLC T100MD1616+. Hasil 

pengujian adc PLC T100MD1616+ port 3 disajikan seperti pada Tabel 6.4. 

Tabel 6.4 Nilai suhu dan ADC PLCT100MD1616+ 

No 

Suhu 

( ⁰C) 

Nilai ADC 

PLC No 

Suhu 

( ⁰C) 

Nilai ADC 

PLC No 

Suhu 

( ⁰C) 

Nilai ADC 

PLC 

1 30 208 24 260 1069 47 490 2001 

2 40 248 25 270 1110 48 500 2044 

3 50 266 26 280 1166 49 510 2085 

4 60 310 27 290 1207 50 520 2125 

5 70 346 28 300 1247 51 530 2175 

6 80 386 29 310 1284 52 540 2213 

7 90 426 30 320 1320 53 550 2258 

8 100 462 31 330 1340 54 560 2304 

9 110 504 32 340 1380 55 570 2345 

10 120 542 33 350 1391 56 580 2391 

11 130 580 34 360 1436 57 590 2439 

12 140 620 35 370 1477 58 600 2478 

13 150 656 36 380 1555 59 610 2500 

14 160 702 37 390 1564 60 620 2497 

15 170 744 38 400 1612 61 630 2583 

16 180 780 39 410 1651 62 640 2625 

17 190 806 40 420 1647 63 650 2672 

18 200 840 41 430 1740 64 660 2715 

19 210 886 42 440 1786 65 670 2760 

20 220 925 43 450 1827 66 680 2807 

21 230 963 44 460 1870 67 690 2848 

22 240 1001 45 470 1913 68 700 2888 

23 250 1017 46 480 1955 

 

Prinsip kerja dari ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran 

yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai 

contoh, bila tegangan referensi 5 Volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap 

referensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 12 bit dengan skala maksimum 

4096, akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% x 4096 =2 457.6 (bentuk desimal). 
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Grafik dari nilai ADC vs Suhu terdapat pada Gambar 6.12. Pada Gambar 6.12 tampak 

bahwa hubungan antara suhu dan nilai dari ADC membentuk sebuah hubungan yang 

linear. Pengambilan data suhu dan nilai ADC dilakukan secara langsung agar nilai 

ADC dapat mewakili nilai suhu dari furnace secara riil. 

 

Gambar 6.12 Grafik suhu vs nilai ADC 

 Metode lookup table digunakan oleh penulis sebagai metode pembacaan suhu 

furnace. Dengan menggunakan metode ini maka nilai ADC yang sudah didapatkan 

pada percobaan pengambilan data ADC disimpan dengan format CSV (Comma 

delimited) pada Microsoft Excel, selanjutnya didownload ke PLC T100MD1616+ 

melalui EEPROM manager. Setiap nilai ADC yang mewakili tegangan keluaran 

termokopel dikonversi menjadi suhu menggunakan data dalam Lookup table 

kemudian ditampilkan pada LCD sebagai suhu dari benda kerja. Nilai ADC yang 

diisikan pada LUT mewakili nilai suhu dari suhu 30 ⁰C- 697 ⁰C dengan kenaikan 10 

⁰C. Pengisian data pada lookup table ditulis dengan format “Alamat 

EEPROM,value”, didapatkan data lookup table seperti pada Tabel 6.5. Alamat 

EEPROM (1001) merupakan alamat yang berisikan data suhu paling rendah yang 

digunakan dalam pengukuran yaitu 30 
0
C, EEPROM (1002) merupakan alamat yang 

berisikan interval ADC dalam pengukuran yaitu 50, dan alamat EEPROM (1004)-

EEPROM (1071) berisikan nilai suhu yang mewakili suhu benda kerja. Alamat 

EEPROM (1003) berisikan jumlah data suhu keseluruhan. Nilai 300 pada EEPROM 
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alamat 1001 mewakili nilai 30 
0
C, Nilai 300 akan dibagi dengan bilangan 10 sehingga 

menghasilkan nilai 30 
0
C. 

Tabel 6.5 Alamat EEPROM dan value EEPROM pada data lookup table 

No EEPROM Value No EEPROM Value No EEPROM Value 

1 1001 300 25 1025 3010 49 1049 6000 

2 1002 500 26 1026 3130 50 1050 6130 

3 1003 68 27 1027 3260 51 1051 6250 

4 1004 380 28 1028 3380 52 1052 6380 

5 1005 510 29 1029 3510 53 1053 6500 

6 1006 630 30 1030 3630 54 1054 6630 

7 1007 760 31 1031 3760 55 1055 6750 

8 1008 880 32 1032 3880 56 1056 6880 

9 1009 1010 33 1033 4010 57 1057 7000 

10 1010 1130 34 1034 4130 58 1058 7130 

11 1011 1260 35 1035 4260 59 1059 7250 

12 1012 1380 36 1036 4380 60 1060 7380 

13 1013 1510 37 1037 4510 61 1061 7500 

14 1014 1630 38 1038 4630 62 1062 7630 

15 1015 1760 39 1039 4760 63 1063 7750 

16 1016 1880 40 1040 4880 64 1064 7880 

17 1017 2010 41 1041 5010 65 1065 8000 

18 1018 2130 42 1042 5130 66 1066 8130 

19 1019 2260 43 1043 5260 67 1067 8250 

20 1020 2380 44 1044 5380 68 1068 8380 

21 1021 2510 45 1045 5510 69 1069 8500 

22 1022 2630 46 1046 5630 70 1070 8630 

23 1023 2760 47 1047 5750 71 1071 8750 

24 1024 2880 48 1048 5880       
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6.7. Pengujian Sistem Kendali Suhu Furnace Kalsinasi Zirkonium   

Pengujian sistem kendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium dilakukan dengan 

menghidupkan setiap tombol di kontrol panel pada posisi ON. Power 12-24 volt 

digunakan sebagai power PLC T100MD, power 12 volt digunakan power ADC PLC 

dan untuk  power rangkaian AD595. Untuk driver motor stepper menggunakan 

power 5 volt. EMKO 9450 dan variac menggunakan tegangan dari PLN yaitu 220 

volt. Pengujian sistem kendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium tampak seperti pada 

Gambar 6.13. 

 

Gambar 6.13 Sistem pengendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium 

Kendali suhu dilakukan dengan mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh 

variac karena pemanasan furnace kalsinasi Zirkonium dilakukan oleh elemen nikelin 

yang mendapatkan tegangan dari variac. Pengaturan tegangan variac dilakukan 

dengan mengatur putaran kepala variac menggunakan motor stepper. Motor stepper 

dihubungkan dengan kepala variac menggunakan timing belt dan pulley. 

Ketika sistem dihidupkan PLC akan melakukan tiga fungsi diantaranya fungsi 

inisialisasi suhu, fungsi kalimat pembuka “system is preparing”, dan fungsi 
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pengecekan terhadap posisi kepala variac. Pada fungsi inisialisasi suhu akan 

melakukan penyesuaian data ADC yang sesuai dengan pemetaan memori DM dengan 

data lookup table pada EEPROM PLC T100MD1616+. Nilai ADC merupakan nilai 

perbandingan antara sinyal input yang masuk pada ADC 3 dengan tegangan referensi. 

Fungsi inisialisasi akan menkonversi nilai ADC dari termokopel yang masuk melalui 

ADC 3 dengan data lookup table sehingga dapat menampilkan nilai suhu dari benda 

kerja (furnace kalsinasi Zirkonium).  

Fungsi kedua, PLC akan mengecek posisi motor stepper apakah posisi motor 

stepper berada pada posisi awal paling kiri atau belum, hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi jika terjadi shutdown listrik secara mendadak. Jika posisi motor belum 

menyentuh limit bawah, maka motor akan bergerak kearah kiri dengan kecepatan 50 

pps hingga menyentuh limit switch kiri, ketika limit switch bagian kiri (batas bawah) 

tersentuh maka akan diberikan input pada input digital oleh limit switch. Pemberian 

nilai 1 oleh limit switch ini akan mengaktifkan lampu pada Input digital 4. Input 

digital 4 inilah yang akan dideteksi oleh PLC sebagai keadaan bahwa limit switch 

bagian kiri tertekan, jika sudah menyentuh limit switch kiri, maka motor akan 

berhenti dan PLC T100MD1616+ akan mengeksekusi program selanjutnya yaitu 

proses kalsinasi Zirkonium itu sendiri. Proses kalsinasi Zirkonium dilakukan dengan 

memberikan input 1 pada input digital nomer 4 sehingga akan mengaktifkan relay 

pada PLC untuk memilih keadaan memutar motor stepper. Apakah motor stepper 

akan berputar ke kiri atau akan berputar ke kanan, apakah berputar lambat ke arah 

kanan atau berputar cepat kearah kanan seperti yang tampak pada Gambar 6.14 . 

Perputaran motor stepper kearah kanan akan mengakibatkan kepala variac berputar 

kearah kanan sehingga tegangan naik dan suhu akan bertambah. Perputaran motor 

stepper kearah kiri akan menyebabkan kepala variac berputar kearah kiri sehingga 

tegangan yang dikeluarkan oleh variac akan turun dan menyebabkan pertambahan 

suhu dari benda kerja akan terhenti mendekati setvalue yang diinginkan. 
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Seperti pada Gambar 6.14, relay RelayPilih_Speed akan memilih kecepatan 

sesuai dengan keadaan DM[3902]. DM[3902] merupakan proses value dari benda 

kerja. Setpoint yang digunakan pada pengambilan data dan pengujian sistem kendali 

suhu furnace kalsinasi Zirkonium adalah 300 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.14 Program ladder proses kalsinasi Zirkonium  

Ketika nilai DM[3902] (proses value) lebih dari atau sama dengan DM[3934] 

(250 °C)  maka RelayPilih_Speed akan mengaktifkan Relay_Naik_Slow. Ketika nilai 

DM[3902] (proses value) lebih dari DM[3936] (300 °C) maka RelayPilih_Speed akan 

mengaktifkan Relay_HV_Turun. Ketika nilai DM[3902] (proses value) kurang dari 

DM[3934] (250 °C) maka RelayPilih_Speed akan mengaktifkan Relay_HV_Naik. 

Ketika nilai DM[3902] (proses value) sama dengan DM[3934] (300 °C) maka 

RelayPilih_Speed akan mengaktifkan Relay_HV_Diam. Hal ini dikarenakan 
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DM[3934] adalah setvalue.Proses diatas sesuai dengan program TBasic pada Gambar 

6.15. 

 

Gambar 6.15 Program TBasic pada custFunc Pilih_Kanan_Kiri 

Program enable motor diberikan pada program ini dengan tujuan untuk 

mengurangi panas pada driver motor stepper. Saat program dijalankan maka driver 

motor stepper akan berada pada kondisi enable, namun ketika program tidak 

dijalankan maka driver motor stepper akan berada pada kondisi disable.  

PLCT100MD1616+ akan menampilkan nilai suhu yang terbaca oleh PLC 

T100MD1616+ pada software Trilogi dan motor stepper akan bergerak kearah kanan 

searah dengan jarum jam untuk menaikan tegangan variac hingga suhu setpoint 

tercapai. Ketika suhu sesuai dengan setpoint maka motor stepper akan berhenti 

berputar. Namun ketika terjadi overshoot dari suhu benda kerja, maka motor stepper 

akan menurunkan tegangan dengan memutar kearah kiri. Untuk mengantisipasi 

putaran motor stepper yang melampaui batas putaran dari variac maka diberikan limit 

switch yang digunakan sebagai penanda batas minimal.  
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Pembacaan suhu benda kerja yang dilakukan oleh PLC T100MD1616+ 

dilakukan dengan mengakses memori DM (Direct memory).  DM sendiri merupakan 

memory yang bersifat eraseble, DM akan mengambil data dari EEPROM. Pemetaan 

memori DM dari DM[3901] hingga DM[3907] dapat diamati pada Tabel 6.6, 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. 

Tabel 6.6 Pemetaan memori DM pada PLC T100MD1616+ 

Memori DM Fungsi 

3901 Nilai ADC yang terbaca 

3902 Nilai suhu benda kerja yang terbaca 

3903 Suhu paling bawah pada LUT 

3904 Derajat pertambahan suhu pada data LUT 

3905 Banyaknya data pada LUT 

3906 Rata-rata selisih nilai ADC pada LUT 

3907 Nilai pertama pada LUT 

3906+[3905] Nilai terakhir pada LUT 

  

DM[3902] merupakan alamat bagi nilai suhu yang terukur pada benda kerja. Nilai 

DM[3902] dibandingkan terhadap nilai DM[3934]. DM[3934] merupakan nilai 

setpoint yang harus dicapai sesuai dengan pemetaan memori DM pada Lampiran 3 

yaitu mewakili suhu 300 
0
C.  
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Gambar 6.16 Grafik pengujian system kendali suhu furnace kalsinasi 

Zirkonium 

 Gambar 6.16 merupakan data pengujian sistem kendali suhu furnace kalsinasi 

Zirkonium. Pengambilan data dilakukan selama 1 jam 10 menit. Data yang tertampil 

pada penampil suhu di control panel serta data suhu yang ditampilkan software 

Trilogi dicatat. Terdapat perbedaan nilai antara tiga penampil suhu dan nilai pada 

Trilogi. Hal ini dikarenakan letak sensor termokopel itu sendiri yang tidak berada 

pada satu titik, termokopel mengubah nilai suhu titik menjadi tegangan, nilai suhu 

tersebut bukan suhu absolut. Untuk mencapai titik set value dibutuhkan waktu 35 

menit. Namun untuk mencapai keadaan stabil (settling time) dengan nilai error paling 

rendah dibutuhkan sekitar 1 jam 5 menit. Pada saat mencapai settling time, nilai error 

yang didapatkan adalah 3 
0
C. Nilai 3 

0
C ini didapatkan dari Nilai PV (Process value- 

setting value).  

Nilai error  = ((Process value- setting value)/ Setting value) x 100% 

        = (3
0
C/300

0
C) x 100 % 

        = 1 %  

 Pada Gambar 6.16 tampak perubahan suhu membentuk sudut dan 

meghasilkan gradient grafik yang curam, hal ini dikarenakan data diambil dengan 

selang waktu yang lama, yaitu setiap 5 menit sekali. Sistem pengendali suhu furnace 
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akan mengalami overshoot yang tinggi ketika pertama kali mencapai suhu 300 
0
C, 

sekitar  6.67 %.  Namun selanjutnya overshoot itu akan berkurang seiring dengan 

suhu furnace yang mulai homogen. Nilai error tertinggi ditampilkan oleh penampil 

suhu sisi kanan, overshoot dari suhu mencapai 330 
0
C. Error band selalu terjadi 

karena model system control yang digunakan adalah model proporsional. Error band 

terjadi karena pertambahan dari panas yang terjadi pada furnace ketika variac sudah 

bergerak ke arah kiri (menurunkan tegangan). Overshoot yang merupakan error band 

ini akan menjadi masukan bagi kontroler (PLC T100MD1616+) untuk melakukan 

aksi seperti pada Tabel 6.7. 

Tabel 6.7 Aksi yang dilakukan oleh PLC T100MD1616+ berdasarkan nilai error 

Keadaan Aksi 

Error > 0 Memerintahkan motor stepper berputar ke kiri sehingga tegangan 

variac turun sebanyak 10 pulsa. 

Error < 0 Memerintahkan motor stepper berputar ke kanan sehingga tegangan 

variac naik (30 pulsa). 

Error = 0 Memerintahkan motor stepper untuk berhenti 

 

Kelemahan dari kontroler proporsional adalah error band akan terus terjadi dengan 

nilai error yang hampir sama, hal ini karena ketika actuator (motor stepper) 

melakukan aksi (berputar kekanan atau ke kiri) maka perubahan suhu akan  terus 

terjadi, hal ini disebabkan karena suhu sendiri merupakan parameter fisika yang 

mempunyai karakteristik perubahan yang lambat. Aksi yang diperintahkan oleh 

kontroler (PLC T100MD1616+)  melalui aktuator juga tidak dapat berubah, ketika 

error > 0 maka bergerak ke kiri sebanyak 10 pulsa, dan ketika error < 0 maka akan 

berputar ke kanan sebanyak 30 pulsa. Motor berputar kearah kiri 10 pulsa karena 

penurunan suhu pada furnace kalsinasi sangat responsive, nilai putaran minimal yang 

memungkinkan untuk pengaturan SW 25000 pada motor stepper adalah 10 pulsa.  

Kelemahan dari kendali proporsional ini dapat diminimalisasi dengan menerapkan 

kendali PID ataupun kendali fuzzy. 
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BAB VII 

PENUTUP  

 

7.1. Kesimpulan 

 Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Telah dirancang sebuah model sistem kendali suhu pada furnace kalsinasi 

Zirkonium menggunakan PLC T100MD1616+. 

2. Sensor termokopel tipe K dapat mendeteksi suhu dari 38 
-
 300 

0
C. 

3. Sistem kendali suhu furnace kalsinasi Zirkonium menggunakan sistem 

kendali proporsional dengan nilai error 1%. 

4. Pengaturan pulsa/ rev SW 25000 pada driver motor stepper dapat 

dijalankan dengan baik pada pulsa 10-100 pulsa. 

7.2. Saran 

 Pada penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. 

Sistem kendali suhu masih memiliki nilai error 1 %, nilai error ini dapat dikurangi 

dengan menerapkan algoritma kendali PID atau fuzzy pada sistem kendali suhu 

furnace kalsinasi Zirkonium. 
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Lampiran 1. Tabel hasil pengukuran data suhu dan tegangan keluaran termokopel 

No T (° Celcius) milivolt (mV) No T (° Celcius) milivolt (mV) 

1 80 0.48 
 

40 275 1.45 0.02 

2 85 0.521 0.041 41 280 1.47 0.02 

3 90 0.54 0.019 42 285 1.5 0.03 

4 95 0.57 0.03 43 290 1.55 0.05 

5 100 0.602 0.032 44 295 1.58 0.03 

6 105 0.63 0.028 45 300 1.602 0.022 

7 110 0.66 0.03 46 305 1.64 0.038 

8 115 0.68 0.02 47 310 1.65 0.01 

9 120 0.7 0.02 48 315 1.66 0.01 

10 125 0.73 0.03 49 320 1.69 0.03 

11 130 0.76 0.03 50 325 1.73 0.04 

12 135 0.79 0.03 51 330 1.77 0.04 

13 140 0.81 0.02 52 335 1.81 0.04 

14 145 0.83 0.02 53 340 1.82 0.01 

15 150 0.84 0.01 54 345 1.86 0.04 

16 155 0.87 0.03 55 350 1.88 0.02 

17 160 0.9 0.03 56 355 1.91 0.03 

18 165 0.92 0.02 57 360 1.92 0.01 

19 170 0.94 0.02 58 365 1.93 0.01 

20 175 0.96 0.02 59 370 1.94 0.01 

21 180 0.99 0.03 60 375 1.97 0.03 

22 185 1.006 0.016 61 380 1.99 0.02 

23 190 1.035 0.029 62 385 2.02 0.03 

24 195 1.056 0.021 63 390 2.04 0.02 

25 200 1.076 0.02 64 395 2.06 0.02 

26 205 1.102 0.026 65 400 2.09 0.03 

27 210 1.127 0.025 66 405 2.11 0.02 

28 215 1.156 0.029 67 410 2.16 0.05 

29 220 1.182 0.026 68 415 2.18 0.02 

30 225 1.212 0.03 69 420 2.2 0.02 

31 230 1.23 0.018 70 425 2.23 0.03 

32 235 1.28 0.05 71 430 2.27 0.04 

33 240 1.29 0.01 72 435 2.3 0.03 

34 245 1.32 0.03 73 440 2.33 0.03 

35 250 1.34 0.02 74 445 2.36 0.03 

36 255 1.36 0.02 75 450 2.44 0.08 
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37 260 1.387 0.027 76 455 2.46 0.02 

38 265 1.4 0.013 77 460 2.48 0.02 
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Lampiran 2. Tabel hasil uji coba furnace kalsinasi Zirkonium 

 

 

PENGAMBILAN DATA SUHU FURNACE 

No Jam Suhu (T) Perubahan suhu 

1 9:50 30 3 

2 10 330 300 

3 10:10 390 60 

4 10:20 425 35 

5 10:30 485 60 

6 10:40 499 14 

7 10:50 529 30 

8 11:00 541 12 

9 11:10 558 17 

10 11:20 572 14 

11 11:30 586 14 

12 11:40 596 10 

13 11:50 610 14 

14 12:00 620 10 

15 12:10 635 15 

16 12:20 640 5 

17 12:30 647 7 

18 12:40 653 6 

19 12:50 658 5 

20 13:00 661 3 

21 13:10 664 3 

22 13:20 668 4 

23 13:30 672 4 

24 13:40 675 3 

25 13:50 679 4 

26 14:00 683 4 

27 14:10 687 4 

28 14:20 690 3 

29 14:30 693 3 

30 14:40 696 3 

31 14:50 697 1 
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Lampiran 3a.  Pemetaan memori DM pada PLC T100MD1616+ 

No Memori DM Fungsi   No Memori DM Fungsi  ADC 

1 3901 nilai adc   40 3937 330 1340 

2 3902 nilai suhu   41 3938 340 1380 

3 3903 suhu terendah 300 (30) 42 3939 350 1391 

4 3904 

pertambahan 

suhu 100 (10) 43 3940 360 1436 

5 3905 jumlah data 68 44 3941 370 1477 

6 3906 

selisih rata-rata 

adc   45 3942 380 1555 

7 3907 nilai adc pertama 3907 46 3943 390 1564 

8 3906+[3905] nilai terakhir adc 3974 47 3944 400 1612 

9 DM suhu ADC  48 3945 410 1651 

10 3907 30 208 49 3946 420 1647 

11 3908 40 248 50 3947 430 1740 

12 3909 50 266 51 3948 440 1786 

13 3910 60 310 52 3949 450 1827 

14 3911 70 346 53 3950 460 1870 

15 3912 80 386 54 3951 470 1913 

16 3913 90 426 55 3952 480 1955 

17 3914 100 462 56 3953 490 2001 

18 3915 110 504 57 3954 500 2044 

19 3916 120 542 58 3955 510 2085 

20 3917 130 580 59 3956 520 2125 

21 3918 140 620 60 3957 530 2175 

22 3919 150 656 61 3958 540 2213 

23 3920 160 702 62 3959 550 2258 

24 3921 170 744 63 3960 560 2304 

25 3922 180 780 64 3961 570 2345 

26 3923 190 806 65 3962 580 2391 

27 3924 200 840 66 3963 590 2439 

28 3925 210 886 67 3964 600 2478 

29 3926 220 925 68 3965 610 2500 

30 3927 230 963 69 3966 620 2497 

31 3928 240 1001 70 3967 630 2583 

32 3929 250 1017 71 3968 640 2625 

33 3930 260 1069 72 3969 650 2672 



98 

 

 

 

34 3931 270 1110 73 3970 660 2715 
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Lampiran 3b. Lanjutan pemetaan memori DM pada PLC T100MD1616+ 

34 3931 270 1110 73 3970 660 2715 

35 3932 280 1166 74 3971 670 2760 

36 3933 290 1207 75 3972 680 2807 

37 3934 300 1247 76 3973 690 2848 

38 3935 310 1284 77 3974 700 2888 

39 3936 320 1320         
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Lampiran 4. Tabel ADC vs Suhu  dengan pembulatan 

No 

Nilai 
ADC 

Suhu ( 
derajat 
celcius) No 

Nilai 
ADC 

Suhu ( 
derajat 
celcius) 

1 200 38 35 1900 463 

2 250 51 36 1950 476 

3 300 63 37 2000 488 

4 350 76 38 2050 501 

5 400 88 39 2100 513 

6 450 101 40 2150 526 

7 500 113 41 2200 538 

8 550 126 42 2250 551 

9 600 138 43 2300 563 

10 650 151 44 2350 575 

11 700 163 45 2400 588 

12 750 176 46 2450 600 

13 800 188 47 2500 613 

14 850 201 48 2550 625 

15 900 213 48 2600 638 

16 950 226 49 2650 650 

17 1000 238 50 2700 663 

18 1050 251 51 2750 675 

19 1100 263 52 2800 688 

20 1150 276 53 2850 700 

21 1200 288 54 2900 713 

22 1250 301 55 2950 725 

23 1300 313 56 3000 738 

24 1350 326 57 3050 750 

25 1400 338 58 3100 763 

26 1450 351 59 3150 775 

27 1500 363 60 3200 788 

28 1550 376 61 3250 800 

29 1600 388 62 3300 813 

30 1650 401 63 3350 825 

31 1700 413 64 3400 838 

32 1750 426 65 3450 850 

33 1800 438 66 3500 863 

34 1850 451 67 3550 875 
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Lampiran 5. Tabel ADC vs Suhu  tanpa pembulatan 

No 

Nilai 
ADC 

Suhu ( 
derajat 
celcius) No 

Nilai 
ADC 

Suhu ( 
derajat 
celcius) 

1 200 38.39121 35 1900 463.0727 

2 250 50.88184 36 1950 475.5633 

3 300 63.37247 37 2000 488.054 

4 350 75.8631 38 2050 500.5446 

5 400 88.35373 39 2100 513.0352 

6 450 100.8444 40 2150 525.5259 

7 500 113.335 41 2200 538.0165 

8 550 125.8256 42 2250 550.5071 

9 600 138.3163 43 2300 562.9978 

10 650 150.8069 44 2350 575.4884 

11 700 163.2975 45 2400 587.979 

12 750 175.7882 46 2450 600.4696 

13 800 188.2788 47 2500 612.9603 

14 850 200.7694 48 2550 625.4509 

15 900 213.2601 48 2600 637.9415 

16 950 225.7507 49 2650 650.4322 

17 1000 238.2413 50 2700 662.9228 

18 1050 250.732 51 2750 675.4134 

19 1100 263.2226 52 2800 687.9041 

20 1150 275.7132 53 2850 700.3947 

21 1200 288.2038 54 2900 712.8853 

22 1250 300.6945 55 2950 725.376 

23 1300 313.1851 56 3000 737.8666 

24 1350 325.6757 57 3050 750.3572 

25 1400 338.1664 58 3100 762.8479 

26 1450 350.657 59 3150 775.3385 

27 1500 363.1476 60 3200 787.8291 

28 1550 375.6383 61 3250 800.3198 

29 1600 388.1289 62 3300 812.8104 

30 1650 400.6195 63 3350 825.301 

31 1700 413.1102 64 3400 837.7917 

32 1750 425.6008 65 3450 850.2823 

33 1800 438.0914 66 3500 862.7729 



102 

 

 

 

34 1850 450.5821 67 3550 875.2636 

 

 

 

 


