
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Semakin pesatnya perkembangan teknologi di era  industri  moderen  sekarang  ini,  

berbagai  macam  teknologi banyak bermunculan mulai dari teknologi  yang  baru 

ditemukan,  sampai  teknologi  yang merupakan  perkembangan  dari  teknologi 

sebelumnya.  Terlebih  pada  bidang  sistem  kontrol, teknologi-teknologi  yang  diterapkan  

berkembang  dengan pesat pula dimana saat ini proses di dalam sistem  kontrol  tidak  

hanya  berupa  suatu  rangkaian kontrol  dengan  menggunakan  peralatan  kontrol yang  

dirangkai  secara  listrik.  Sistem  kontrol  di dunia industri sangat membantu dalam 

berbagai hal, misalnya  pada  kelancaran  operasional,  keamanan (investasi,  lingkungan),  

ekonomi  (biaya  produksi), serta mutu produk (produktivitas). 

Penggunaan  sistem  kontrol  pada  industri banyak  diaplikasikan  dengan  kombinasi  

antara komponen  kontroler  dengan  komponen  pneumatik  pada proses produksi. 

Penggunaan udara bertekanan sudah  banyak  dikembangkan  untuk  keperluan proses  

produksi,  misalnya  untuk  melakukan gerakan  mekanik  yang  selama  ini  dilakukan  

oleh tenaga  manusia,  seperti  menggeser,  mendorong, mengangkat, menekan, dan 

memisahkan. 

Pemilihan  penggunaan  komponen  pneumatik dalam  proses produksi  pada  industri,  

memiliki beberapa  keunggulan,  diantaranya  kemudahan dalam memperoleh udara 

bertekanan,  mudahnya penyimpanan  bahan  baku,  bersih  dari  kotoran zat kimia yang 

merusak peralatan, mudah dalam instalasi  yaitu  menggunakan  selang  atau  pipa,   
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aman  dari  bahaya  ledakan  dan  hubungan  pendek, dan tidak peka terhadap perubahan 

suhu.  

Efektifitas  produksi  dalam  industri  tidak semata  terpenuhi  oleh  adanya  sistem  

kontrol otomatis  yang  sedang  gencar  diterapkan  dalam dunia industri, penghematan 

waktu dan tenaga saat memindahkan  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat lainpun 

menjadi faktor pendukung efektifnya proses produksi.  Hal  ini  dapat  diatasi  dengan  

adanya  alat yang  dinamakan  “Konveyor”,  alat  ini  dirancang untuk  dapat  

mendistribusikan  barang  produksi secara  cepat  ke  tempat  lain  dengan  pertimbangan 

efisiensi penggunaan energi Namun  timbul  suatu  masalah  yaitu  conveyor hanya  dapat  

digunakan  untuk  barang  dengan  jenis yang sama (satu konveyor untuk satu jenis 

barang), misalnya pada saat proses pengepakan berdasarkan tinggi barang. 

Perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat juga  harus  diimbangi  dengan  

perkembangan  ilmu pengetahuan  di  dunia  pendidikan.  Dalam  rangka peningkatan  

mutu  dan  kualitas  pendidikan  tentu saja  tidak  terlepas  dari  proses  belajar  mengajar. 

Proses  belajar  mengajar  yang  bermutu  mampu menghasilkan  sumber  daya  manusia  

(SDM)  yang dapat  menguasai  pengetahuan,  keterampilan  dan keahlian  sesuai  

dengan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang terus berkembang (Pratama, 2018). 

Berdasarkan masalah-masalah dan keadaan di dunia  industri,  maka  penulis  

mengembangkan  dan mengimplementasikan  salah  satu  dari  aplikasi sistem control 

yang berjudul Perancangan Prototipe conveyor otomatis berbasis PLC. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diamati dalam tugas akhir ini adalah Bagaimana 

merancang dan menguji prototipe Konveyor berbasis PLC 



 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan untuk memperjelas dari pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam pembuatan Tugas akhir ini. Pembatasan masalah dari judul ini 

sebagai berikut: 

1. PLC (Program Logic Control ) yang digunakan sebagai komponen pokok pada 

simulasi PLC.  

2. Membuat konveyor berbasis PLC. 

3. Membuat simulasi dan menggguji keandalan konveyor otomasi berbasis PLC 

1.4 Tujuan Penilitian 

Tujuan penilitian tugas akhir ini adalah Untuk merancang dan menguji prototipe 

koveyor berbasis PLC 

1.5 Manfaat Penilitian 

Untuk pembahasan lebih lanjut, proposal ini susun dengan manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1. Memberi alternatif setingkat lebih maju dari sebuah sistem pengendalian dengan 

menggunakan sistem pengendali berbasis PLC terhadap sistem pengendalian 

konvensional yang masih menggunakan Magnetik controller. 

2. Menambah wawasan dan lebih memacu semangat untuk memperdalam 

pengetahuan tentang PLC baik secara teori maupun secara praktek sehingga 

menjadi lebih baik. 

 

 



 

 
 

1.6 Sistimatika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 
Pada bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang , batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, berisi tinjau pustaka mengenai penelitian sebelumnya tentang 

perancangan konveyor mengunakan PLC , perancanagan yang dibuat dan spesikasi 

komponen yang digunakan dalam penelitian. 

Bab III  Metode Penelitian 
Pada bab ini berisi tentang waktu dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang 

dilakuakan , metode yang digunakan dan dalam perancnaan pembuatan alat. 

Bab IV  Hasil Pembahasan 
Pada bab ini berisi tentang Hasil penelitian ini dan membahas hasil dari penelitian ini. 

Bab V  Kesimpulan Dan Saran 
Pada bab ini menguraiakan kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan dari 

penelitian ini. 


