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INTISARI
Monitoring adalah tindakan mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat
ataupun pemantauan khusus dengan tujuan khusus terhadap suatu plan yang sedang berjalan.
Monitoring dapat mencegah risiko seperti kelalaian dalam menghitung jumlah produk yang
sudah selesai atau pengambilan untung secara sepihak. Dalam penelitian ini, SCADA yang
berfokus pada HMI (Human Machine Interface) dibuat untuk memonitoring plant secara
real-time; menghitung jumlah produksi harian; memberikan input komposisi pada sistem;
dan memberi peringatan saat material dalam bak akan habis.
Sistem ini dibuat menggunakan HMI Schneider HMIGTO3510 dengan program
Vijeo Designer V6.2. Jaringan IP pada HMI dan PLC memiliki subnet mask dan gateway
yang sama agar dapat terhubung. Pengaturan alamat pada Vijeo Designer yang sudah dibuat
dicocokan dengan alamat I/O pada PLC. Sistem pada HMI memiliki 6 Display, yaitu Display
Opening untuk memberikan salam. Display Main Menu untuk memilih menu yang
diinginkan. Display Real-Time untuk melihat proses produksi secara langsung. Display
Reports untuk melihat hasil produksi harian Senin sampai Jumat. Display Indikator untuk
melihat komponen yang sedang aktif atau tidak.
Prototipe monitoring pengemasan dan pengepakan makanan kemasan menggunakan
HMI Schneider HMIGTO3510 telah berhasil diimplementasikan dan diuji. Untuk masuk
sistem, diperlukan login dengan username dan password. Sistem dapat bekerja dan
menampilkan animasi sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Sistem mampu
memberikan peringatan ketika material pada bak hampir habis. Sistem mampu menampilkan
hasil produksi harian.

Kata kunci : Monitoring, HMI, real-time, SCADA
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ABSTRACT
Monitoring is the act of supervising, observing, checking carefully or specifically
monitoring with the specific purpose of an ongoing plan. Monitoring can prevent risks such
as negligence in counting the number of finished products or unilateral profit taking. In this
research, SCADA which focuses on HMI (Human Machine Interface) is made for real-time
monitoring of the plant; calculating the daily production amount; provide compositional
input to the system; and gives a warning when the material in the vessel will run out.
This system is built using HMI Schneider HMIGTO3510 with Vijeo Designer V6.2
program. The IP network on the HMI and PLC has the same subnet mask and gateway to
connect. Address settings in Vijeo Designer that have been made are matched with I / O
addresses on the PLC. The system on HMI has 6 displays, namely the Opening Display to
give greetings. Display Main Menu to select the desired menu. Real-Time Display to see the
production process in real time. Display Reports to see daily production results Monday to
Friday. Display Indicator to see which component is active or not.
The monitoring prototype for packaging and packaging food packaging using the
Schneider HMIGTO3510 HMI has been successfully implemented and tested. To enter the
system, login with username and password is required. The system can work and display
animation according to physical conditions in real-time. The system is able to show a
warning when the material in the vessel is running low. The system is able to display daily
production results.

Keywords: Monitoring, HMI, real-time, SCADA
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Monitoring pada industri merupakan tindakan mengawasi, mengamati, mengecek

dengan cermat ataupun pemantauan dengan tujuan khusus terhadap suatu plan yang sedang
berjalan untuk memproduksi produk tertentu[1]. Hasil dari monitoring sendiri biasanya
berupa data kuantitas (jumlah produk yang layak dan tidak layak). Pada saat ini, monitoring
yang dilakukan secara manual oleh manusia memiliki beberapa risiko seperti kelalaian
dalam menghitung jumlah produk yang sudah selesai atau pengambilan untung secara
sepihak.
Berdasarkan latar belakang tersebut akan dibuat sebuah sistem monitoring SCADA
(Supervisory Control and Data Acquition) untuk prototipe pengepakan dan pengemasan
makanan kemasan. Prototipe akan menghasilkan kemasan makanan yang berasal dari
beberapa bahan baku seperti beras, jagung pecah dan kacang hijau. Penelitian ini akan
memberikan fokus terhadap proses monitoring. Monitoring dapat menghilangkan risiko
yang bisa ditimbulkan oleh SDM dengan menggunakan HMI. HMI sebagai interface untuk
monitoring menggunakan komunikasi ethernet. Sistem monitoring tersebut akan mampu
melihat proses produksi secara real time, jumlah bahan baku yang tersedia dalam bak
penampung serta perhitungan jumlah produksi yang telah dilakukan.
Beberapa penelitian sudah dilakukan dengan menggunakan HMI sebagai interface
seperti ”Sistem SCADA Untuk Pengepakan Produk”[2] dan ”Prototipe Sistem Pengolahan
dan Pengisian Minuman Kemasan Berbasis PLC” [3]. Pada beberapa penelitian tersebut,
HMI sudah digunakan sebagai interface. Namun, beberapa penelitian tersebut belum
memiliki inputan jumlah produk yang diinginkan dan belum memiliki inputan berupa
pengaturan jumlah komposisi yang akan dicampur. Tidak hanya itu, HMI pada penelitian
tersebut belum bisa melihat proses produksi secara real-time.
Penelitian ini akan mengeksplor lebih jauh terkait monitoring penelitian sebelumnya
dengan membuat pemantauan kontroler secara real-time berupa animasi yang mengikuti
proses yang sedang terjadi pada kontroler menggunakan HMI. Pada Sistem yang akan
dibuat, operator/pengguna bisa memberikan input melalui HMI. Input pertama berupa jenis
komposisi yang akan dikerjakan oleh kontroler. Campuran komposisi terdiri dari 3 bahan,
1
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yaitu beras, jagung pecah, dan kacang hijau, komposisi pertama memiliki perbandingan
150:50:50; komposisi kedua memiliki perbandingan 100:50:100; komposisi ketiga memiliki
input bebas dari operator dengan kelipatan 50 gram. Input kedua merupakan jumlah kemasan
dalam kardus yang akan dikemas. Sistem memiliki output berupa jumlah laporan produk
yang telah diselesaikan. Komunikasi antara HMI dengan kontroler PLC (Programmable
Logic Control) menggunakan komunikasi Ethernet.

1.2

Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan HMI yang mampu memonitor proses

yang terjadi pada prototipe sistem pengepakan makanan kemasan secara real-time dengan
komunikasi menggunakan Ethernet. HMI memiliki 2 macam input yaitu jumlah komposisi
yang diinginkan dan jumlah kemasan dalam 1 kardus. HMI menampilkan jumlah produk
kemasan yang sudah dihasilkan berdasarkan jenis komposisi. HMI Menampilkan jumlah
kardus yang telah terisi makanan kemasan berdasarkan jenis komposisi dan jumlah kemasan
dalam kardus. HMI memberi alarm jika material dalam isi bak akan habis.
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1.

Sistem ini diharapkan mampu memberi sumbangan ide dan sebagai acuan dalam
penelitian selanjutnya terkait pengembangan sistem monitoring menggunakan HMI.

2.

Memberikan kemudahan kepada operator untuk mengontrol jenis dan jumlah kemasan
dalam kardus serta perhitungan jumlah kemasan yang sudah diproduksi.

1.3

Batasan Masalah
Agar tugas akhir ini bisa mengarah pada tujuan dan untuk menghindari kompleksnya

permasalahan yang muncul, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah yang sesuai
dengan judul tugas akhir ini. Adapun batasan masalah adalah:
1.

Menggunakan HMI Schneider HMIGTO3510.

2.

Menampilkan animasi proses produksi secara real-time ke monitor.

3.

Komunikasi PLC ke HMI menggunakan Ethernet.

4.

Memiliki report jumlah produksi.

5.

Mendeteksi isi material pada bak.

6.

Memiliki 3 macam pilihan komposisi (beras:jagung pecah: kacang hjau), yaitu:
a. Komposisi pertama memiliki perbandingan 3:1:1 (sendok).
b. Komposisi kedua memiliki perbandingan 2:2:1 (sendok).
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c. Komposisi ketiga memiliki pilihan bebas dengan maximal 5 sendok; minimal 1
sendok untuk setiap bahan.
7.

Memiliki 2 macam pilihan jumlah kemasan dalam kardus, yaitu:
a. Pilihan pertama memiliki 2 jumlah kemasan dalam kardus.
b. Pilihan kedua memiliki 4 jumlah kemasan dalam kardus.

1.4

Metodologi Penelitian
Berdasar pada tujuan yang akan diinginkan, metode yang digunakan dalam

pembuatan tugas akhir ini adalah :
1.

Studi literature, dengan membaca dan mempelajari tentang hardware HMI Schneider
HMIGTO3510 dan software vijeo designer V6.2 yang akan digunakan dalam
pembuatan tugas akhir.

2.

Eksperimen, dengan mempraktikan langsung apa yang sudah dipelajari.

3.

Perancangan komunikasi antara HMI dengan PLC menggunakan Ethernet.

4.

Gambar 1.1 Perancagan Blok Diagram HMI
Perancangan tampilan HMI. Pembuatan HMI dengan menggunakan software HMI yang
mengacu terhadap batasan masalah yang sudah dibuat.

5.

Proses pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan mengamati animasi
apakah sudah sesuai dengan kontroler secara real-time, mampu memberikan inputan
untuk mengendalikan jenis komposisi dan jumlah kemasan dalam kardus dan indikator
komponen yang aktif dengan warna merah ketika mati dan hijau ketika aktif.

6.

Analisis dan penyimpulan hasil percobaan. Analisisis dilakukan untuk menentukan
berhasil tidaknya penelitian dengan membandingkan hasil percobaan dan tujuan yang
diinginkan.
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BAB II
DASAR TEORI
Bab ini akan menjelaskan tentang dasar teori dan penjelasan detail terkait komponen
utama yang akan digunakan pada penelitian “HMI SCADA Untuk Prototipe Sistem Pengisian
Dan Pengepakan Makanan Kemasan Dengan Berbagai Komposisi Menggunakan HMI
Schneider HMIGTO3510”. Komponen yang digunakan yaitu : Supervisory Control And Data
Acquisition (SCADA), Human Machine Interface (HMI) Schneider HMIGTO3510, Aplikasi
Vijeo Designer, Ethernet.

2.1

Teori Pengepakan Makanan Kemasan
Penggunaan produk-produk yang telah dikemas tidak lepas dalam kehidupan kita,

seperti makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, ataupun produk-produk kebutuhan
rumah tangga lainnya. Maka, kita akan selalu "bertemu" dengan kemasan. Sekali lagi, kemasan
berperan penting sebagai pelindung produk yang ada di dalamnya.[4]
Tahun 1940-an plastik mulai digunakan sebagai bahan pengemas, sejak saat itu,
penggunaan plastik masih digunakan sampai sekarang. Penelitian ini juga menggunakan
plastik sebagai kemasan. Pengemasan makanan memiliki proses seperti penuangan bahan
menuju plastik kemasan. Plastik kemasan yang sudah terisi akan ditutup agar bahan panganan
tidak terkontaminasi bahan yang tidak diinginkan. Proses terakhir adalah pengepakan kemasan
yang sudah selesai ke dalam kardus.

2.2

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)[5]
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) adalah jenis sistem kontrol

industri yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan proses pengendalian dari
lokasi yang jauh. Dalam implementasinya, SCADA dapat mengontrol sistem transportasi air,
pabrik kimia, sistem tenaga listrik, dan berbagai operasi manufaktur di industri dari jarak jauh.
SCADA memiliki peran penting dalam teknologi kontrol dan otomasi. Hal ini karena SCADA
memiliki fungsi dengan fleksibel yang tinggi dan kemampuan SCADA yang telah diakui oleh
industri secara global yaitu mengontrol peralatan, mendapatkan data secara real-time (Data
acquisition – DAQ), menyimpan data, memantau data yang diperoleh, memberi peringatan
atau alarm, interoperating jaringan lokal (Local Area Network – LAN) maupun luas (Wide Area
4
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Network -WAN), protokol komunikasi yang aman, dan serta antar muka manusia-mesin
(Human Machine Interface – HMI) yang memudahkan dalam menggunakan SCADA.

2.2.1 Aristektur Sistem SCADA
Berikut penjelasan bagian-bagian dari Arsitektur pada sistem SCADA :
1.

Operator
Operator (manusia) merupakan pengguna SCADA yang bertugas mengawasi sistem

SCADA atau melakukan supervisory control sistem secara jarak jauh.
2.

Human Machine Interface (HMI)
HMI merupakan perangkat lunak yang menyajikan data proses ke operator manusia, dan

digunakan oleh operator untuk mengendalikan proses. HMI menampilkan data berbasis grafis
baik dengan animasi, grafik trend untuk memudahkan operator dalam menterjemahkan data
yang diperoleh sehingga mempermudah pengawasan (Supervisory) oleh operator
3.

Master Terminal Unit (MTU)
MTU merupakan komputer yang digunakan sebagai pengolah pusat dari sistem SCADA.

MTU ini menyediakan Human Machine Interface (HMI) bagi pengguna, dan secara otomatis
mengatur sistem sesuai dengan masukan dari sensor yang diterima.
4.

Communication System
Communicating system atau disebut juga jaringan komunikasi yang digunakan untuk

menghubungkan RTU dengan stasius pusat pengendali MTU yang dapat berupa jaringan kabel,
wireless maupun radio.
5.

Remote Terminal Unit (RTU)
RTU pada umumnya merupakan unit yang dilengkapi dengan sistem mandiri seperti

komputer atau mikrokontroler dan di tempatkan pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dalam
sebuah sistem. RTU bertindak sebagai :
a. Pengumpul data lokal yang didapat dari sensor
b. Mengirimkan perintah ke kendali ke aktuator
c. Membaca sinyal dari sensor
d. Berkomunikasi dengan pusat pengendali
6.

Field Device
Merupakan plant di lapangan yang terdiri dari objek yang memiliki berbagai sensor dan

aktuator. Nilai sensor dan aktuator tersebut yang umumnya diawasi dan dikendalikan supaya
objek/plant berjalan sesuai dengan keinginan pengguna.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

2.2.2 Jenis-jenis Sistem SCADA
Sistem SCADA terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :
1.

SCADA Dasar
SCADA dasar ini umumnya hanya terdiri dari 1 proses mesin saja. Jumlah PLC/RTU dan

MTU yang digunakan juga hanya 1 buah. Beberapa contoh penerapan SCADA dasar adalah:
A. Car manufacturing robot
B. Room temperature control
2.

Intergrated SCADA
Sistem ini terdiri dari beberapa PLC (RTU) yang terhubung dengan beberapa Distibuted

Control System (DCS), namun hanya menggunakan satu MTU yang dapat terhubung dengan
computer lain melalui LAN, WAN ataupun internet. Beberapa contoh penerapan intergrated
SCADA adalah:
A. Water systems
B. Subway systems
C. Security systems
3.

Networked SCADA
Sistem ini terdiri dari 1 MTU yang terhubung. Terdapat satu MTU pusat sebagai kordinator

dari sistem yang lain. MTU pusat ini mampu terhubung dengan dunia luar melalui LAN, WAN,
ataupun internet. Beberapa contoh penerapan networked SCADA adalah:
A. Power systems
B. Communication systems

2.3

Human Machine Interface (Schneider HMIGTO3510)[6]
HMI (Human Machine Interface) adalah sebuah interface atau tampilan penghubung

antara manusia dengan mesin. HMI juga merupakan user interface dan sistem kontrol untuk
manufaktur.
HMI mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.

Memonitor keadaan yang ada di plant.

2.

Mengatur nilai pada parameter yang ada di plant.

3.

Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.

4.

Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi sesuatu yang tidak
normal.
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5.

Menampilkan pola data kejadian yang ada di plant baik secara real time maupun historical
(Trending history atau real time).
Penelitian akan menggunakan HMI Schneider dengan seri HMIGTO3510. HMI ini

memiliki luas layar 7 inchi dengan display resolusi 800 x 480 pixels WVGA dan zona sensitif
sentuhan selebar 1024 x 1024. HMI membutuhkan sumber catu daya sebesar 24 Volt DC
dengan batas 19.2 Volt DC s/d 28.8 Volt DC serta membutuhkan daya sebesar 12 Watt.
Aplikasi untuk design adalah Vijeo Designer dengan versi minimal 6.1, untuk HMIGTO3510
yang mulai diproduksi tahun 2016, Vijeo Designer yang digunakan memiliki versi minimal
6.2. Pada tabel 2.1 disebutkan jenis dari PLC yang protokolnya dapat diunduh oleh HMI
Schneider HMIGTO 3510.
Tabel 2.1. Daftar Protokol yang Dapat Diunduh
No.
Merek PLC
Protokol
1
Modicon Modbus
2
Modicon Uni-TE
3
Schneider Electric
Modicon Modbus Plus
4
Modicon FIPWAY
5
Modicon Modbus TCP
6
Mitshubisi
Melsec third party protocols
7
Omron
Sysmac third party protocols
8 Rockwell Automation Allen-Bradley third party protocols
9
Siemens
Simatic third party protocols
HMIGTO3510 memiliki beberapa komunikasi terintegrasi yang akan ditampilkan pada
tabel 2.2.
Tabel 2.2. Daftar Tipe Komunikasi Terintegrasi
No.
Port
Interface
1
COM 1
RS 232 C
2
COM 2
RS 485
3 ETHERNET
RJ45
4
2.0 Type A
USB
5
2.0 Type Mini B
Pada bagian depan dari HMIGTO3510 memiliki Index Protection IP 65, dan IP 20
pada bagian belakang. Suhu operasi dari HMIGTO3510 yang memiliki berat bersih 1.2 kg
adalah 0 s/d 50 ˚C
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Gambar 2.1 HMI Schneider HMIGTO3510 tampak depan [6]

Gambar 2.2 HMI Schneider HMIGTO3510 tampak belakang [6]

2.4

Vijeo Designer V6.2[7]
Vijeo Designer V6.2 merupakan sebuah aplikasi untuk merancang animasi pada HMI.

Versi sebelumnya dari V6.2 adalah V6.1. Aplikasi Vijeo Designer V6.2 hanya memiliki
kecocokan terhadap merek Schneider dengan seri yang ada pada tabel 2.3
Tabel 2.3. Tipe HMI Schneider yang Cocok Dengan Aplikasi Vijeo Designer 6.2
No. Tipe HMI Schneider No. Tipe HMI Schneider
1
Magelis XBT GH
6 Magelis STO & STU
2
Magelis XBT GTW
7
Magelis XBT GT
3 Magelis Compact iPC 8
Magelis Smart
4
Magelis XBT GK
9
Magelis GTU
5
Magelis GTO
10
Magelis iPC
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Aplikasi Vijeo Designer V6.2 memiliki kemampuan hingga 8000 variabel, 9999
alarm. Untuk protocol port komunikasi akan ditampilkan pada tabel 2.4
Tabel 2.4. Protokol Port Komunikasi pada Vijeo Designer V6.2
No.
Protokol Port
No.
1
MELSEC
10
2
Modbus RTU msster
11
3
Modbus TCP master
12
4
Sysmacway
13
5
Ethernet/IP-Explicit
14
6 Modbus 32-bit extensions 15
7
Profilbus DP
16
8
ELAU PacDriver
17
9
ROC Plus

Protokol Port
Allen-Bradley
UniTE TCP/IP
USB
Simatic
Toyopuc PC3J
Uni-Telway
Modbus Plus
Fipio/Fipway

2.4.1 Animasi pada Vijeo Designer V6.2
Animasi adalah proses memberi “nyawa” dari objek-objek yang telah digambar dan
diberi tagname. Animasi ini penting karena akan sangat mempermudah operator dalam
memahami, mengawasi, dan mengendalikan proses-proses yang terjadi pada plant. Cara
yang mudah untuk memberikan efek animasi pada gambar ialah dengan melakukan klik kiri
objek dua kali atau meng-klik kanan dan memilih “Animation …”. Terdapat 8 jenis animasi
yang akan dibahas, yaitu :
A.

Color Animation
Digunakan untuk mengubah warna objek dari perubahan nilai variabel. Dengan

animasi ini, objek dapat berubah warna seperti gambar 2.3.

Gambar 2.3 Contoh Color Animation [7]
B.

Fill Animation
Digunakan untuk mengisi bagian secara bertahap dari sebuah objek dengan warna.

Pengisian dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal berdasarkan perubahan nilai
variabel. Animasi ini dapat digunakan untuk membuat grafik batang. Animasi pengisian
mengginakan variabel Inteher dan alamat perangkat. Contoh dari animasi pengisian pada
gambar 2.4.
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Gambar 2.4 Contoh Fill Animation [7]
C.

Size Animation
Digunakan untuk mengubah secara vertikal atau horizontal ukuran dari objek

berdasarkan perubahan nilai variabel. Dengan contoh penggunaan animasi ukuran adalah
dapat menampilkan perubahan ketebalan rol, seperti pada gambar 2.5.

Gambar 2.5 Contoh Size Animation [7]
D.

Position Animation
Digunakan untuk memindahkan objek secara vertikal atau horizontal berdasarkan

perubahan nilai variabel. Contoh penggunaan animasi posisi adalah produk di atas belt
konveyor seperti pada gambar 2.6.

Gambar 2.6 Contoh Position Animation [7]
E.

Rotate Animation
Digunakan untuk melakukan rotasi pada objek ke sudut yang ditentukan berdasarkan

perubahan nilai variabel. Contoh penggunaan animasi rotasi adalah menunjukan posisi kipas
yang sedang berputar atau menampilkan perubahan dallam pembacaan pengukuran dengan
jarum meter seperti pada gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Contoh Rotate Animation [7]
F.

Touch Animation
Digunakan untuk membuat tombol sendiri dari objek yang digambar. Kemudian

ditambahkan animasi sentuh pada objek yang sudah digambar, setelah animasi ditambahkan,
tentukan kondisi untuk menjalankan animasi.
G.

Value Animation
Digunakan untuk menampilkan nilai angka pada panel atau sebagai pemberian

masukan data dari keyboard/keypad. Animasi ini berguna untuk menampilkan data numerik,
status lampu, teks, dan mengaktifkan input keypad.
H.

Visibility Animation
Digunakan untuk membuat objek terlihat atau tidak terlihat berdasarkan perubahan

nilai variabel. Contoh dapat dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 Contoh Visibility Animation [7]
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2.4.2 Animasi yang Didukung Objek
Beberapa jenis objek tidak mendukung animasi yang ada. Tabel 2.5 di bawah ini
menunjukkan animasi yang didukung untuk setiap jenis objek
Tabel 2.5. Animasi yang Didukung Objek
Animation
Type
Dot
Line
Rectangle
Ellipse
Arc
Pie
Polyline
Polygon
Symmetrical
Polygon
Bezier
Curve
Scale
Text
Image
Other Parts
(Toolchest)
Grouped
Objects

Color

Fill

Size

Position

Rotate

Touch

Value

Visibility

O
O
O
O
O
O
O
O

X
X
O
O
X
O
X
O

X
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
▲
X
X
X
O
O

X
X
O
O
X
O
X
O

X
X
X
X
X
X
X
X

O
O
O
O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

X

O

O

X

X

O

X

X

X

O

O
O
X

X
X
X

▲
X
X

O
O
O

X
X
X

X
O
O

X
O
X

O
O
O

X

X

X

X

X

X

X

X

▲

X

X

O

▲

O

X

O

Keterangan:
O

= Mendukung

X

= Tidak Mendukung

▲

= Bisa atau tidak bisa tergantung pengaturan objek

2.5

Ethernet[8]
Komunikasi ethernet merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai saat

ini. Komunikasi ethernet menggunakan media kabel berjenis UTP (Unshielded Twisted Pair)
yang disambung dengan konektor RJ45. Kabel UTP pada umumnya digunakan sebagai media
transfer dalam jaringan LAN (Local Area Network).
Dalam penggunaan kabel UTP, setiap jaringan (komputer, server, router, switch, dan
akses point) dapat terhubung dan menjadi sebuah jaringan bernama LAN (Local Area
Network).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

2.5.1

Kelebihan Kabel UTP

A. Harga kabel jaringan UTP yang murah sehingga bias dijangkau dengan mudah.
B. Instalasi atau pemasangan kabel jaringan UTP terbilang mudah.
C. Pemeliharaan kabel jaringan UTP terkenal mudah.
D. Ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil (diameter= 0,43cm) sehingga
terbilang fleksibel dan mempermudah dalam membuat saluran kabel.
E. Kerusakan yang terjadi pada satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu
jaringan secara keseluruhan.

2.5.2

Kekurangan Kabel UTP

A. Kabel jaringan UTP rentan terhadap efek nterfensi elektromagnetik yang berasal dari
media atau perangkat lain.
B. Jarak jangkauan kabel jaringan UTO hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah
jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis Coaxial (500 meter).
C. Adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap.
D. Beberapa kalangan banyak yang mengeluhkan transmisi data ari kabel jaringan UTP
cenderung lambat.
E. Diperlukan perangkat tambahan berupa pipa plastik atau pipa aluminium dalam
instalasinya demi memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP

2.5.3

Konfigurasi Kabel Straight
Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara

ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan 2
perangkat yang berbeda. Urutan standar kabel straight adalah sepeti pada gambar 2.9 yaitu
sesuai dengan standar TIA/EIA 368B (yang paling banyak dipakai) atau kadang -kadang juga
dipakai sesuai standar TIA/EIA 368A sebagai berikut :

Gambar 2.9 Konfigurasi Kabel Straight [8]
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Contoh penggunaan kabel straight adalah sebagai berikut:
A. Menghubungkan antara komputer dengan switch
B. Menghubungkan komputer dengan LAN pada modem cable/DSL
C. Menghubungkan router dengan LAN pada modem cable/DSL
D. Menghubungkan switch ke router
E. Menghubungkan hub ke router

2.5.4

Konfigurasi Kabel Cross
Kabel cross merupakan susunan kabel yang menyilang antara ujung pertama dengan

ujung kedua. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Susunan
kabel cross terdapat pada gambar 2.10. Angka pada bagian kiri kabel menunujukkan urutan
ujung kabel pertama, sedangkan angka pada kabel bagian kanan menunjukkan urutan ujung
kabel lainnya.

Gambar 2.10 Konfigurasi kabel cross
Contoh penggunaan kabel cross adalah sebagai berikut:
A. Menghubungkan 2 buah komputer secara langsung
B. Menghubungkan 2 buah switch
C. Menghubungkan 2 buah hub
D. Menghubungkan switch dengan hub
E. Menghubungkan komputer dengan router

2.6

Modbus TCP [7]
Modbus

TCP

merupakan

salah

satu

protocol

yang

digunakan

untuk

mengkomunikasikan antara PLC dengan HMI Schneider HMIGTO 3510. Format Modbus
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syntax dapat dikonversikan menjadi IEC61131 syntax. Perbedaan format modbus syntax dan
IEC61131 syntax ditunjukkan pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6. Pengalamatan Variabel Memori Syntax IEC61131
Variabel
Type
Internal
coils and
Output coils
Holding
register
(word)
Holding
register
(word bit)

Modbus address syntax
IEC61131 syntax
Format
Range
First
Format
Range
First
Element
Element
00001+i
i=0
00001
%Mi
i=0
%M0
to65535
(1)
to65535
40001+i

i=0
to65535

40001

%MWi

i=0
to65535

40001+i,j
(2)

i=0
to65535
j = 0 to 15

40001,0 %MWi:Xj i = 0
to65535
j = 0 to
15
40001
%MDi
i=0
to65535

%MW0

%MW0:X 0

Holding
40001+i
i=0
%MD0
register
to65535
(double
word)
Holding
40001+i
i=0
40001
%MFi
i=0
%MF0
register
to65535
to65535
(float)
Holding
40001+i
I = 0 to k
40001
%MWi
I = 0 to k %MW0
register
(3)
(3)
(string)
Legend:
(1): Leading zeros "00001" must be preserved
(2): j is a bit index with the following convention: 0 for the least significant bit and 15 for
the most significant bit.
(3): k is equal to 65535 - string length / 2 rounded to the upper value For instance with a 11
characters string we’ve got 65535 - 6 = 65529.
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BAB III
PERANCANGAN
Bab ini menjelaskan tentang perancangan “HMI SCADA Untuk Prototipe Sistem
Pengisian dan Pengepakan Makanan Kemasan Dengan Berbagai Komposisi Menggunakan
HMI TouchScreen Schneider HMIGTO3510” yang terdiri dari diagram blok, metode
komunikasi HMI dengan PLC, perancangan komunikasi Ethernet, perancangan layout HMI
dan perancangan flowchart sistem.

3.1

Diagram Blok

Gambar 3.1 Diagram Blok SCADA
16
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Diagram blok pada gambar 3.1. adalah Diagram blok SCADA prototipe sistem
pengemasan dan pengepakan makanan kemasan dengan berbagai komposisi. Diagram blok
pada gambar 3.1. terbagi menjadi 2 diagram blok, yaitu diagram blok yang dikelilingi garis
merah dan biru. Dua bagian diagram blok mengartikan pengerjaan plant akan terpecah
dikerjakan oleh 2 orang. Pada diagram blok yang dikelilingi oleh garis merah, pengerjaan
akan dilakukan oleh Yashinta M.W. dengan judul penelitian “Kontroller SCADA untuk
Prototipe Sistem Pengisian dan Pengepakan Makanan Kemasan Dengan Berbagai
Komposisi Menggunakan PLC Schenider TM221CE40R”. Untuk diagram blok yang
dikelilingi garis biru akan dikerjakan oleh peneliti dengan judul “HMI SCADA untuk
Prototipe Sistem Pengisian dan Pengepakan Makanan Kemasan Dengan Berbagai
Komposisi Menggunakan HMI Schneider HMIGTO3510”.
Diagram blok gambar 3.1 ini terdiri dari PLC Schneider TM221CE40R dengan 17
input dan 8 output, HMI sebagai interface serta input dari operator dan output. PLC berfungsi
sebagai kontroler yang melakukan perintah yang diminta oleh operator melalui Human
Machine Iterface (HMI). Proses produksi dilakukan ketika semua input sudah diatur oleh
operator. Proses produksi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan produksi yang diinginkan.
Prototipe mulai bekerja ketika operator sudah menentukan input dari HMI berupa
jenis komposisi, dan jumlah pak / kardus. Setelah operator selesai memberikan masukan,
operator perlu menekan tombol mulai yang ada di HMI untuk memulai sistem. Sistem akan
bekerja terus menerus berdasarkan tahapan yang sudah diatur oleh program. HMI akan
menampilkan output berupa animasi secara real-time baik dalam Keseluruhan atau
perbagian yang menjadi 5 bagian, frame khusus untuk Report dan Historical Trend, dan
Alarm serta Current Trend tiap frame animasi real-time.

3.2

Metode Koneksi HMI Schneider HMIGTO3510 dan PLC Schneider
TM221CE40R
HMI (Human Machine Interface) yang digunakan pada tugas akhir ini adalah HMI

produksi Schneider dengan seri HMIGTO3510. Terdapat 2 cara untuk menghubungkan
antara HMI dengan PLC yaitu dengan metode Ethernet atau antarmuka serial yaitu RS-232,
RS-422, RS-485. Pada tugas akhir ini, metode koneksi yang digunakan adalah metode
Ethernet.
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3.3

Perancangan Komunikasi Ethernet
Pada sub-bab ini akan membahas tentang perancangan sistem komunikasi antara PC,

PLC dan HMI melalui jaringan ethernet. Pada komunikasi ethernet penelitian ini,

3.3.1 Konfigurasi Alamat IP pada PC
Komunikasi antara komputer dengan PLC dan HMI dilakukan melalui jaringan
ethernet. Pengaturan alamat IP pada PC dilakukan agar dapat berkomunikasi terhadap PLC
dan HMI untuk men-download program. Konfigurasi Alamat IP pada computer dapat dilihat
di gambar 3.2.

Gambar 3.2 Konfigurasi alamat IP pada komputer

3.3.2 Konfigurasi Alamat IP pada PLC
Komunikasi antara PLC dengan komputer dan HMI dilakukan melalui jaringan
ethernet. Pengaturan alamat IP pada PLC dilakukan agar dapat berkomunikasi terhadap
komputer untuk men-download program dan HMI sebagai pemantau. Konfigurasi Alamat
IP pada PLC dapat dilihat di gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Konfigurasi alamat IP pada PLC
Setelah alamat IP sudah dikonfigurasi pada gambar 3.3., perlu dipastikan bahwa PLC
dan computer sudah terhubung secara ethernet dengan melakukan ping alamat IP PLC dari
komputer. Pengecekan terhubungnya PLC dengan komputer dilakukan pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Mengecek komputer sudah terhubung dengan PLC via ethernet

3.3.3 Konfigurasi Alamat IP pada HMI Schneider HMIGTO3510
Komunikasi antara HMI dengan komputer dan PLC dilakukan melalui jaringan
ethernet. Pengaturan alamat IP pada HMI dilakukan agar dapat berkomunikasi terhadap PC
untuk men-download program dan PLC untuk sebagai kontroler. Konfigurasi Alamat IP
pada HMI dapat dilihat di gambar 3.5.

Gambar 3.5 Konfigurasi alamat IP pada HMI
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Untuk memperjelas gambar 3.5. IP address pada HMI adalah 192.168.75.17. Subnet
Mask yang dipakai memiliki alamat 255.255.255.0. Default Gateway memiliki alamat
192.168.75.1.
Setelah alamat IP pada HMI sudah dikonfigurasi pada gambar 3.5., perlu dipastikan
bahwa HMI dan komputer sudah terhubung secara ethernet dengan melakukan ping alamat
IP HMI dari komputer. Pengecekan terhubungnya HMI dengan komputer dilakukan pada
gambar 3.6.

Gambar 3.6 Mengecek komputer sudah terhubung dengan HMI via ethernet

3.3.4 Tabel Pengalamatan IP
Untuk mempermudah penglihatan pengalamat IP pada perangkat Komputer, HMI,
dan PLC, dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel Pengalamatan IP.
Tabel 3.1. Tabel Pengalamat IP
Perangkat

IP address

Subnet Mask

Komputer 192.168.75.20 255.255.255.0

Default Gateway
192.168.75.1

HMI

192.168.75.17 255.255.255.0

192.168.75.1

PLC

192.168.75.18 255.255.255.0

192.168.75.1

3.4 Perancangan Layout HMI
Perancangan layout atau display pada HMI ini bertujuan untuk memonitor pengisian
dan pengepakan makanan kemasan pada plant. Beberapa display input akan ditampilkan
dalam perancangan ini. Display input yang akan ditampilkan antara lain tombol start, tombol
stop, tombol reset, dan indikator sensor ataupun penggerak. Pada tabel 3.2. merupakan
bagian isi hmi dengan screen layout
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Tabel 3.2. Bagian HMI
No.
1
2
3
4
5

Screem Layout
Layout 1
Layout 2
Layout 3
Layout 4
Layout 5

Isi
Diplay Opening
Menu Utama
Komposisi
Real-time
Reports

3.4.1 Perancangan Layout Utama Display Opening
Tampilan awal pada Gambar 3.7 adalah layer pertama dari HMI sebagai salam
pembuka sebelum masuk ke menu utama. Layer pertama ini hanya memiliki 1 tombol saja
yaitu next untuk membuka menu utama. Tombol next diberikan animasi keamanan pada
gambar 3.17, sehingga tidak semua orang bisa melakukan akses pada sistem.

2

1

Gambar 3.7 Display Opening
Tabel 3.3. Keterangan Display Opening
No.
Nama
1 Tombol next
2

Tombol turn off

Keterangan
Tombol untuk menampilkan tampilan berikutnya yaitu
Layout Menu Utama
Tombol untuk mematikan HMI

3.4.2 Perancangan Layout Menu Utama
Gambar 3.8 adalah menu utama dari HMI. Menu utama memlikki 3 tombol yaitu
Komposisi, Real-time, dan Reports.
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Gambar 3.8 Menu Utama
Tabel 3.4. Keterangan Menu Utama
No.
1
2
3
4

Nama
Tombol Komposisi
Tombol Real-time
Tombol Reports
Tombol Log out

Keterangan
Tombol untuk menampilkan Layout komposisi
Tombol untuk menampilkan Layout real-time
Tombol untuk menampilkan Layout Reports
Tombol untuk log out dari akun dan kembali ke layar utama

3.4.3 Perancangan Layout Pengaturan Mode Komposisi
Gambar 3.9 adalah Layout pengaturan mode komposisi. Pada layout ini, operator
bisa menentukan jenis komposisi dalam kemasan dan menentukan jumlah kemasan dalam 1
kardus. Tombol pada layout komposisi terdiri dari 2 grup tombol radio button, dimana
tombol yang bisa aktif hanya 1 saja. Grup 1 radio button ada pada Komposisi bahan dalam
kemasan. Grup 2 radio button ada pada Komposisi jumlah kemasan dalam kardus.

Gambar 3.9 Pengaturan Mode Komposisi
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Tabel 3.5. Keterangan Layout Pengaturan Mode Komposisi
No.
Nama
1 Tombol Back
2 Tombol Pilihan 1

3
4

5
6

Jumlah
berat
komposisi pertama
Tombol Pilihan 2

Jumlah
berat
komposisi kedua
Tombol
Pilihan
bebas

Keterangan
Tombol untuk Kembali ke Layout menu utama.
Tombol untuk memilih pilihan 1 untuk komposisi material
dalam kemasan yaitu 3 sendok beras, 1 sendok jagung, dan 1
sendok kacang hijau. Tombol berwarna merah ketika aktif.
Menampilkan nilai berat total dari 3 sendok beras, 1 sendok
jagung, dan 1 sendok kacang hijau.
Tombol untuk memilih pilihan 2 untuk komposisi material
dalam kemasan yaitu 2 sendok beras, 2 sendok jagung, dan 1
sendok kacang hijau. Tombol berwarna merah ketika aktif.
Menampilkan nilai berat total dari 2 sendok beras, 2 sendok
jagung, dan 1 sendok kacang hijau.
Tombol untuk memilih pilihan bebas untuk komposisi
material dalam kemasan dengan kelipatan 1 sendok. Kondisi
awal semua komposisi bernilai 1 sendok. Jumlah total ketiga
komposisi harus 5 sendok. Tombol berwarna merah ketika
aktif.
Menampilkan jumlah sendok beras yang menjadi komposisi
makanan dalam kemasan, memiliki nilai minimal 1 sendok,
dan maximal 3 sendok.
Tombol untuk menaikkan sendok beras sebanyak 1 sendok.

7

Indikator
jumlah
sendok beras

8

Tombol Up sendok
beras
Tombol
Down Tombol untuk mengurangi sendok beras sebanyak 1 sendok.
sendok beras
Jumlah berat beras Menampilkan jumlah berat beras sesuai dengan sendok yang
diinginkan.
Indikator
jumlah Menampilkan jumlah sendok jagung yang menjadi komposisi
sendok jagung
makanan dalam kemasan, memiliki nilai minimal 1 sendok,
dan maximal 3 sendok.
Tombol Up sendok Tombol untuk menaikkan sendok jagung sebanyak 1 sendok.
jagung
Tombol
Down Tombol untuk mengurangi sendok jagung sebanyak 1 sendok.
sendok jagung
Jumlah
berat Menampilkan jumlah berat jagung sesuai dengan sendok
jagung
yang diinginkan.
Indikator
jumlah Menampilkan jumlah sendok kacang hijau yang menjadi
sendok
kacang komposisi makanan dalam kemasan, memiliki nilai minimal
hijau
1 sendok, dan maximal 3 sendok.
Tombol Up sendok Tombol untuk menaikkan sendok kacang hijau sebanyak 1
kacang hijau
sendok.
Tombol
Down Tombol untuk mengurangi sendok kacang hijau sebanyak 1
sendok
kacang sendok.
hijau
Jumlah
berat Menampilkan jumlah berat kacang hijau sesuai dengan
kacang hjau
sendok yang diinginkan.
Jumlah
berat Menampilkan nilai berat total dari pilihan operator.
komposisi bebas

9
10
11

12
13
14
15

16
17

18
19
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Lanjutan Tabel 3.5.
20

21
22
23
24
25

Tombol
Down
sendok
kacang
hijau
Tombol Pilihan 2
kemasan / kardus
Tombol Pilihan 4
kemasan / kardus
Tombol Start
Tombol Stop
Tombol Reset

Tombol untuk menurunkan gram kacang hijau sebanyak 50
gram.
Tombol untuk memilih 1 kardus berisi 2 kemasan. Tombol
berwarna merah ketika aktif.
Tombol untuk memilih 1 kardus berisi 4 kemasan. Tombol
berwarna merah ketika aktif.
Tombol untuk memulai proses sistem.
Tombol untuk mematikan proses sitem.
Tombol untuk mengembalikan proses sistem.

3.4.4 Perancangan Pop Up Window Ketika Komposisi Belum Terpenuhi
Tombol start yang ditekan sebelum komposisi terisi sesusai syarat (kemasan memiliki
berat 250 gram dan menentukan jumlah kemasan dalam 1 kardus) tidak akan berfungsi dan
muncul pop up window. Pop up window berisi tentang pemberitahuan yang menyatakan
komposisi multigrain atau jumlah kemasan kardus belum terisi lengkap pada gambar 3.10.
Tombol start akan berfungsi jika syarat sistem sudah terpenuhi.

Gambar 3.10 Pop Up Window Ketika Komposisi Belum Terpenuhi

3.4.5 Perancangan Pop Up Window Perubahan Komposisi Ketika Plant
Masih Berjalan
Kompisisi tidak bisa diubah ketika sistem sedang berjalan. Komposisi yang diubah
saat sistem berjalan akan memunculkan pop up window yang meminta agar sistem di
hentikan terlebih dahulu pada gambar 3.11.
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Gambar 3.11 Pop Up Window Pengubahan Komposisi Ketika Plant Masih Berjalan

3.4.6 Perancangan Layout Reports dan Historical Trend
Pada gambar 3.12 terdapat 2 grafik. Grafik kiri menampilkan tampilan grafik hasil
produski kemasan komposisi pilhan 1, pilihan 2, dan pilihan bebas. Grafik kanan akan
menampilkan keinginan dari operator setelah menekan tombol pilih trend yang ingin
ditampilkan.

Gambar 3.12 Reports dan Historical Trend
Tabel 3.6. Keterangan Layout Reports dan Historical Trend
No.
Nama
1 Tombol Back
2 Tombol Pilih trend
yang ingin ditampilkan
3 Grafik jumlah produksi
kemasan
4

Keterangan
Tombol untuk menampilkan Layout komposisi
Tombol untuk memunculkan pop up window yang berisi
pilihan data yang ingin ditampilkan
Tampilan untuk menampilkan grafik jumlah produksi
kemasan komposisi pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan
bebas.
Grafik jumlah produksi Tampilan untuk menampilkan grafik jumlah produksi
yang diinginkan
yang diinginkan serta jumlah produksi kardus yang berisi
2 dan berisi 4.

3.4.7 Perancangan Pop Up Window Pilihan Trend yang Ingin Ditampilkan
Gambar 3.13 adalah rancangan pop up window dari tombol pilih trend yang ingin
ditampilkan pada gambar 3.12. terdapat 3 pilihan trend yang ingin ditampilkan. Pilihan
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pertama adalah hasil produksi kemasan komposisi pilihan 1, hasil produksi kardus berisi 2
kemasan komposisi pilihan 1, dan hasil produksi kardus berisi 4 kemasan komposisi pilihan
1. Pilihan kedua adalah hasil produksi kemasan komposisi pilihan 2, hasil produksi kardus
berisi 2 kemasan komposisi pilihan 2, dan hasil produksi kardus berisi 4 kemasan komposisi
pilihan 2. Pilihan ketiga adalah hasil produksi kemasan komposisi pilihan bebas, hasil
produksi kardus berisi 2 kemasan komposisi pilihan bebas, dan hasil produksi kardus berisi
4 kemasan komposisi pilihan bebas.

Gambar 3.13 Pop Up Window Pilihan Trend yang Ingin Ditampilkan

3.4.8 Perancangan Layout Plant Real-Time
Gambar 3.14 merupakan rancangan layout plant real-time yang akan menampilkan
proses plant secara animasi untuk memudahkan monitoring.
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Gambar 3.14 Plant Real-Time
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Tabel 3.7. Keterangan Layout Plant Real-Time
No.
Nama
1 Tombol Back
2 Indikator material beras
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23

Keterangan
Tombol untuk menampilkan Layout komposisi.
Animasi untuk memudahkan operator melihat material
beras pada bak.
Indikator material jagung Animasi untuk memudahkan operator melihat material
jagung pada bak.
Indikator material kacang Animasi untuk memudahkan operator melihat material
hijau
beras pada bak.
Indikator motor rotary
Berubah menjadi berwarna hijau ketika motor rotary
vane feeder bak A
vane feeder bak A sedang aktif.
Indikator motor rotary
Berubah menjadi berwarna hijau ketika motor rotary
vane feeder bak B
vane feeder bak B sedang aktif.
Indikator motor rotary
Berubah menjadi berwarna hijau ketika motor rotary
vane feeder bak C
vane feeder bak C sedang aktif.
Indikator photodiode
Garis merah akan menghilang ketika photodiode
kemasan di bawah bak A mendeteksi kemasan di bawah bak A.
Indikator photodiode
Garis merah akan menghilang ketika photodiode
kemasan di bawah bak B mendeteksi kemasan di bawah bak B.
Indikator photodiode
Garis merah akan menghilang ketika photodiode
kemasan di bawah bak C mendeteksi kemasan di bawah bak C.
Indikator photodiode
Garis merah akan menghilang ketika photodiode
kemasan di bawah
mendeteksi kemasan di bawah plastic sealer.
plastic sealer
Indikator counter
Garis merah akan menghilang ketika photodiode
kemasan
mendeteksi kemasan yang melewati counter.
Indikator photodiode
Garis merah kan menghilang ketika photodiode
kardus
mendeteksi kardus.
Indikator motor
Berubah menjadi berwarna hijau ketika motor
konveyor A
konveyor A sedang aktif.
Indikator motor
Berubah menjadi berwarna hijau ketika motor
konveyor B
konveyor B sedang aktif.
Animasi kardus
Animasi kardus yang bergerak menyesuaikan plant
fisik.
Tampilan komposisi
Menampilkan gram beras, gram jagung, gram kacang
yang saat ini
hijau, dan jumlah kemasan dalam kardu yang sedang
diproses.
Tampilan jumlah
Menampilkan jumlah kemasan maupun kardus yang
produksi komposisi saat
sudah di produksi
ini
Indikator plastic sealer
Animasi akan bergerak menempel seperti pada
perangkat keras.
Animasi kemasan
Animasi kemasan beserta isinya yang bergerak
menyesuaikan fisik.
Tombol Start
Tombol untuk memulai proses sistem.
Tombol Stop
Tombol untuk mematikan proses sitem.
Tombol Reset
Tombol untuk mengembalikan proses sistem.
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3.4.9 Perancangan Pop Up Window Alarm Ketika Material Bak Dibawah
Sensor Photodioda
Proses sistem dijalankan secara kontinyu akan mengurangi material pada tiap bak tergantung
komposisi yang dipilih. Material yang habis ketika proses produksi akan memperlambat kinerja
produksi. Photodioda dalam setiap bak akan mendeteksi bahwa material pada bak harus diisi ulang.
Photodida yang akif membuat HMI memunculkan pemberitahuan. Pemberitahuan material yang
akan habis adalah solusi untuk menghindari habisnya material. Gambar 3.15 adalah pop up window
ketika material beras perlu diisi ulang. Gambar 3.16 adalah pop up window ketika material beras
perlu diisi ulang. Gambar 3.17 adalah pop up window ketika material beras perlu diisi ulang.

Gambar 3.15 Pop Up Window Ketika Sensor Photdioda Aktif Pada Bak Beras

Gambar 3.16 Pop Up Window Ketika Sensor Photdioda Aktif Pada Bak Jagung

Gambar 3.17 Pop Up Window Ketika Sensor Photdioda Aktif Pada Bak Kacang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

3.5 Perancangan Keamanan
Pada Gambar 3.18 adalah rancangan keamanan sistem SCADA, keamanan ini dimaksudkan
untuk memberikan keamanan pada sistem supaya tidak semua orang memiliki akses untuk login dan
melihat data yang ada dalam sistem. Gambar 3.19 merupakan tampilan ketika operator menekan
tombol next pada layout menu utama Gambar 3.7. Operator harus menggunakan ID “admin” dan
password “lulus” untuk memiliki akses terhadap sistem.

Gambar 3.18 Perancangan Keamanan

1
2
6

3

4

5

Gambar 3.19 Layout Keamanan
Tabel 3.8. Keterangan Layout keamanan
No.
Nama
1 ID
2 Password
3
4
5
6

Tombol Home
Tombol Return
Tombol Log In
Tampilan ID

Keterangan
Operator memasukkan ID yang sudah terdaftar.
Operator memasukkan Password dari ID yang sudah
terdaftar.
Untuk Kembali ke Layout utama.
Untuk Kembali ke Layout sebelumyna.
Untuk Log in.
Menampilkan ID yang sedang log in.
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3.6

Perancangan Pengalamatan Variabel
Penggunaan variabel pada Vijeo Designer memiliki 2 data sumber, yaitu internal dan

eksternal. Variabel data internal menggunakan program yang dirancang pada Vijeo
Deisgner, sehingga nilai variabel internal dapat beubah tergantung rancangan. Sedangkan
Variabel data eksternal akan mengikuti nilai dari program PLC yang menggunakan
“SoMachine Basic”. Perancangan pengalamatan variabel data eksternal pada Vijeo Designer
terhadap piranti input dapat dilihat pada tabel 3.9. dan piranti output pada tabel 3.10.
Tabel 3.9. Perancangan Pengalamatan Variabel Data Input Eksternal
No.

Alat / Komponen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tombol Start
Tombol Stop
Tombol Reset
Photodioda kondisi bak A
Photodioda kondisi bak B
Photodioda kondisi bak C
Photodioda counter rotasi bak A
Photodioda counter rotasi bak B
Photodioda counter rotasi bak C
Photodiode kemasan A
Photodiode kemasan B
Photodiode kemasan C
Photodiode Plastic Sealer
Photodiode pendeteksi jumlah
Photodiode konveyor B
Limit Switch Plastic Sealer
kondisi terbuka
17 Limit Switch Plastic Sealer
kondisi tertutup

Alamat
pada
PLC
%I0.0
% I0.1
% I0.2
% I0.3
% I0.4
% I0.5
% I0.6
% I0.7
% I0.8
% I0.9
% I0.10
% I0.11
% I0.12
% I0.13
% I0.14
% I0.15

Alamat
Memori
%M0
%M1
%M2
%M3
%M4
%M5
%M6
%M7
%M8
%M9
%M10
%M11
%M12
%M13
%M14
%M15

% I0.16 %M16

Nama
Variabel

Tipe
Data

start
stop
reset
bakA
bakB
bakC
cntbakA
cntbakB
cntbakC
kmsA
kmsB
kmsC
plasticsealer
photocnt
kardus
limitbuka

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

limittutup

BOOL

Tabel 3.10. Perancangan Pengalamatan Variabel Data Output Eksternal
No.

1
2
3
4

Alat / Komponen

Motor DC Bak A
Motor DC Bak B
Motor DC Bak C
Motor Konveyor A

Alamat
pada
PLC
%Q0.0
%Q0.1
%Q0.2
%Q0.3

Alamat
Memori
%M17
%M18
%M19
%M20

Nama
Variabel
motorA
motorB
motorC
konvA

Tipe
Data
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
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Lanjutan Tabel 3.10.
No. Alat / Komponen

5
6
7
8

Alamat Alamat
pada
Memori
PLC
Motor DC Plastic Sealer (Buka)
%Q0.4 %M21
Motor DC Plastic Sealer (Tutup)
%Q0.5 %M22
Motor Konveyor B
%Q0.6 %M23
Komponen Pemanas
%Q0.7 %M24
Perancangan pengalamatan variabel data internal pada

Nama
Variabel

Tipe
Data

motorDbuka BOOL
motorDtutup BOOL
konvB
BOOL
Pemanas
BOOL
Vijeo Designer terhadap

animasi dapat dilihat pada tabel 3.11.
Tabel 3.11. Perancangan Pengalamatan Variabel Data Internal
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Keterangan variabel
Pilihan komposisi pertama (original)
Pilihan komposisi kedua (yellow)
Pilihan komposisi ketiga (bebas)
Pilihan 2 kemasan dalam kardus
Pilihan 4 kemasan dalam kardus
Animasi beras pada bak
Animasi jagung pada bak
Animasi kacang hijau pada bak
Hasil produksi pilihan komposisi pertama
Hasil produksi pilihan komposisi kedua
Hasil produksi pilihan komposisi ketiga
Hasil produksi kardus berisi 2 kemasan pilihan 1
Hasil produksi kardus berisi 4 kemasan pilhan 1
Hasil produksi kardus berisi 2 kemasan pilihan 2
Hasil produksi kardus berisi 4 kemasan pilihan 2
Hasil produksi kardus berisi 2 kemasan pilihan
bebas
Hasil produksi kardus berisi 4 kemasan pilhan
bebas
Pilihan melihat trend komposisi pilihan 1
Pilihan melihat trend komposisi pilihan 2
Pilihan melihat trend komposisi pilihan bebas
Animasi kemasan berisi beras bergerak
Animasi kemasan 2 berisi beras bergerak
Animasi kemasan 3 berisi beras bergerak
Animasi kemasan 4 berisi beras bergerak
Animasi kemasan 5 berisi beras bergerak
Animasi jagung dalam kemasan

Tipe
Data
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

Nama Variabel
pilberas
piljagung
pilbebas
kardus2kemasan
kardus4kemasan
berasbak
jagungbak
kacangbak
produksipil1
produksipil2
produksipil3
produksikardus2pil1
produksikardus4pil1
produksikardus2pil2
produksikardus4pil2
produksikardus2pil3

Integer produksikardus4pil3
BOOL
BOOL
BOOL
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

trendpil1
trendpil2
trendpil3
gerakankemasan1
gerakankemasan2
gerakankemasan3
gerakankemasan4
gerakankemasan5
jagungkemasan1
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Lanjutan Tabel 3.11.
No.

Keterangan variabel

Tipe
Data
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

27 Animasi jagung dalam kemasan 2
28 Animasi jagung dalam kemasan 3
29 Animasi kacang dalam kemasan
30 Animasi kacang dalam kemasan 2
31 Animasi kemasan yang sudah dipanaskan
32 Animasi kardus bergerak

Nama Variabel
jagungkemasan2
jagungkemasan3
kacangkemasan1
kacangkemasan2
sealerkemasan
gerakankardus

Tabel 3.12. Perancangan Pengalamatan Variabel dan Alamat Memori Komposisi
No.
1
2
3
4

3.7

Keterangan variabel
Jumlah komposisi beras
Jumlah komposisi jagung
Jumlah komposisi kacang hijau
Jumlah kemasan dalam kardus

Tipe
Data
Integer
Integer
Integer
Integer

Alamat
Memori
beras
%MW0
jagung
%MW1
kacang
%MW2
kemasandalamkardus %MW3
Nama Variabel

Perancangan Flowchart
Pada sub-bab ini, perancangan flowchart menjelaskan rancangan dari system-sistem

yang dibuat antara lain rancangan sistem secara umum, sistem pemilihan mode komposisi,
dan sistem pengisian dan pengepakan makanan.

3.7.1 Perancangan Flowchart utama
Pada sistem utama HMI bekerja ketika operator sudah masuk ke dalam layout
pertama yaitu ucapan selamat datang dan terdapat tombol next sebagai keamanan. Pada
flowchart utama pada Gambar 3.20 terdapat 5 bagian yaitu bagian keamanan, pemilihan
komposisi bahan, pemilihan jumlah kemasan/ kardus, proses animasi real-time, dan proses
reports. Pada baggian sekurtias merupakan proses untuk keamanan sistem. Pada pemilihan
komposisi, operator melakukan proses pemilihan jenis komposisi material bahan dalam
kemasan. Pemilihan jumlah kemasan/ kardus merupakan proses memilih jumlah kemasan
yang diinginkan dalam 1 kardus. Proses animasi real-time merupakan proses HMI
menampilkan animasi indikator ataupun animasi bergerak untuk memudahkan monitoring.
Reports merupakan proses penampilan hasil produksi alat.
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Gambar 3.20 Flowchart sistem secara umum

3.7.2 Perancangan Flowchart Keamanan

Gambar 3.21 Flowchart Keamanan
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Gambar 3.21 menjelaskan alur untuk masuk ke menu utama. Pengguna harus log in
terlebih dahulu dari ID dan password yang sudah terdaftar di sistem. Pengguna yang sudah
log in, akan bisa menuju menu utama.

3.7.3 Perancangan Flowchart Pemilihan Komposisi Kemasan
Gambar 3.22 merupakan alur untuk memilih jenis komposisi material dalam kemasan.
Komposisi yang sudah dipilih oleh operator, akan mengisi alamat memori %MW0 untuk jumlah
sendok beras, %MW1 untuk jumlahs sendok jagung, dan %MW2 untuk jumlah sendok kacang hijau.
Alamat memori yang sudah terisi akan dikirmikan ke PLC untuk sebagai data acuan mengisi
kemasan.

Gambar 3.22 Flowchart Pemilihan Komposisi Kemasan
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3.7.4 Perancangan Flowchart Pemilihan Kompossi Kardus
Gambar 3.23 merupakan alur untuk memilih jumlah kemasan dalam 1 kardus. Komposisi
yang sudah dipilih oleh operator, akan mengisi alamat memori %MW3. Alamat memori yang sudah
terisi akan dikirmikan ke PLC untuk sebagai data acuan mengisi kardus.

Gambar 3.23 Flowchart Pemilihan Komposisi Kardus

3.7.5 Perancangan Flowchart Animasi Secara Real-time
Pada rancangan flowchart animasi secara real-time pada gambar 3.24 terbagi
menjadi 2, yaitu animasi indikator sensor secara real-time dan animasi pergerakan kemasan
secara real-time. Animasi indikator sensor secara real-time dapat dilihat di gambar 3.25.
Animasi pergerakan kemasan secara real-time dapat dilihat pada gambar 3.26.

Gambar 3.24 Flowchart Animasi Secara Real-time
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Gambar 3.25 merupakan alur untuk menampilkan indicator animasi secara real time.
Animasi indikator berwarna merah sensor atau komponen sedang tidak aktif. Animasi
indikator akan berwarna hijau saat komponen sedang aktif.

Gambar 3.25 Flowchart Indikator Animasi Secara Real-time
Gambar 3.26 merupakan alur untuk menampilkan animasi kemasan secara real time.
Animasi kemasan akan muncul pertama kali saat photodioda kemasan bakA mendeteksi
kemasan. Animasi beras, jagung dan kacang hijau akan muncul pada animasi kemasan saat
komponen motor rotary vane feeder berputar. Animasi kemasan akan bergerak saat motor
konveyor A on.

Gambar 3.26 Flowchart Animasi Kemasan Secara Real-time
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3.7.6 Perancangan Flowchart Grafik Historical Reports
Pada rancangan flowchart grafik Historical Reports pada gambar 3.27 terbagi
menjadi 2, yaitu Penambahan nilai variabel untuk trend dan Pemilihan grafik yang ingin
dilihat. Gambar 3.28 merupakan proses pemilihan grafik yang ingin ditampilkan pada grafik
kanan pada Gambar 3.12. Proses mulai bekerja ketika operator menekan tombol nomor dua
pada Gambar 3.12. Gambar 3.29 merupakan proses penambahan nilai variabel sebagai data
untuk mengetahui hasil produksi pada alat. Data akan bertambah sesuai dengan memori
pilihan operator. Memori pilihan berupa jenis pilihan komposisi dan jumlah kemasan per
kardus.

Gambar 3.27 Flowchart Grafik Historical Trend

Gambar 3.28 Flowchart Pemilihan grafik yang ingin dilihat
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Gambar 3.29 Flowchart Penambahan nilai variabel untuk trend
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang perancangan implementasi dari hasil perancangan yang
telah dibuat beserta hasil percobaan dan pembahasan mengenai kesesuaian perancagan
dengan implementasi. Bab ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu perubahan perancangan,
implementasi hardware, implementasi software dan hasil pengamatan.

4.1

Perubahan Perancangan
Bagian ini menjelaskan perubahan pada implementasi tampilan HMI yang terjadi

selama proses pembuatan software.

4.1.1 Layout Utama Display Opening
Perancangan pada Gambar 3.7 diubah menjadi Gambar 4.1. Perubahan yang terdapat pada
layout utama yaitu, penambahan fungsi tombol “TURN OFF”. Fungsi tombol “TURN OFF” pada
perancangan berfungsi untuk mematikan HMI. Namun, pada pembuatan terjadi penambahan aksi
yaitu sebagai pemicu untuk menulis data laporan harian berbentuk format .csv yang dapat dibuka
pada aplikasi Spreadsheet.

Gambar 4.1 Perubahan Layout Utama Display Opening
39
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4.1.2 Layout Menu Utama
Perancangan pada Gambar 3.8 diubah menjadi Gambar 4.2. Perubahan yang terdapat
pada layout Menu Utama yaitu, penambahan tombol “INDIKATOR”. Tombol
“INDIKATOR” berguna untuk menampilkan layout indikator yang akan dijelaskan pada sub
bab 4.1.6.

Gambar 4.2 Perubahan Layout Menu Utama

4.1.3 Layout Pengaturan Mode Komposisi

Gambar 4.3 Perubahan Layout Pengaturan Mode Komposisi
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Perancangan pada Gambar 3.9 diubah menjadi Gambar 4.3. Terdapat beberapa
perubahan pada layout Komposisi yang ditunjukan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Keterangan Perubahan Pengaturan Mode Komposisi
No.

1

Hasil Perubahan

Keterangan
Perubahan pertama ada pada penambahan
detail komposisi. Dengan perubahan ini,
operator dapat memastikan apakah input
yang diinginkan sudah sesuai dengan
kebutuhan produksi.

Perubahan kedua ada pada penambahan
pilihan hari untuk proses laporan harian.
2

Perubahan ketiga ada pada penambahan
3

tombol reset posisi dan indikator proses reset.

Perubahan keempat ada pada penambahan
indikator sistem yang sedang berjalan.
4

Indikator berwarna merah saat sistem tidak
berjalan dan berwarna hijau saat sistem
berjalan.
Perubahan kelima ada pada perubahan
warna. Pada perancangan Gambar 3.9, warna
tombol yang aktif berwarna merah dan yang

5

tidak

aktif

berwarna

hijau.

Namun,

perubahan warna pada implementasi menjadi
merah saat tidak aktif, dan hijau saat aktif.
Penambahan tombol reset posisi pada Tabel 4.1 nomor 3 bertujuan untuk
mengembalikan posisi rotary vane feeder dan plastic sealer ke posisi default. Posisi default
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rotary vane feeder memiliki posisi sejajar dan mendeteksi cahaya dari laser seperti pada
Gambar 4.4. Posisi default plastic sealer adalah posisi menekan limit switch plastic sealer
kondisi terbuka yang ditunjukan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.4 Posisi default rotary vane feeder

Gambar 4.5 Posisi default plastic sealer
Penekanan tombol reset posisi diasumsikan memiliki 2 kondisi. Kondisi pertama
adalah salah 1 atau lebih dari komponen rotary vane feeder a,b,c dan plastic sealer belum
dalam posisi default. Kondisi kedua adalah semua posisi sudah dalam posisi siap.
Pada saat tombol reset posisi ditekan dalam kondisi pertama, maka akan muncul popup window yang ditunjukan pada Gambar 4.6. Pop-up window pada Gambar 4.6 hanya
menampilkan 8 indikator. Terdapat 4 indikator input yang diambil dari 3 sensor photodioda
yang mendeteksi posisi rotary vane feeder dan 1 limit switch plastic sealer kondisi terbuka.
Indikator output yang ditampilkan sejumlah 4, yaitu 3 motor penggerak rotary vane feeder
dan motor penggerak plastic sealer. Pada saat tombol reset posisi ditekan dalam kondisi
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kedua, maka akan muncul pop-up window yang ditunjukan pada Gambar 4.7 sebagai
pemberitahuan bahwa posisi sudah siap untuk beroperasi. Pada saat operator lupa untuk
memastikan posisi rotary vane feeder dan plastic sealer, lalu menekan tombol start, maka
akan muncul pop up window peringatan bahwa posisi belum siap seperti pada Gambar 4.8.

Gambar 4.6 Pop up window indikator 8 komponen yang belum di posisi default

Gambar 4.7 Pop up window pemberitahuan posisi sudah siap

Gambar 4.8 Pop up window pemberitahuan posisi belum siap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

4.1.4 Layout Reports dan Historical Trend
Perancangan pada Gambar 3.12 diubah menjadi Gambar 4.9. Terdapat 4 perubahan
yang terdapat pada layout Reports dan Historical Trend . Perubahan pertama adalah grafik
garis yang diubah menjadi grafik batang disertai angka hasil produksi. Perubahan dilakukan
untuk memudahkan operator melihat perbedaan hasil produksi antara tiap pilihan dalam 1
hari atau perbedaan hasil produksi dengan hari sebelumnya. Perubahan kedua adalah
penambahan hari Senin sampai dengan Jumat. Perubahan dilakukan untuk memudahkan
operator melihat perbandingan hasil produksi antar harian. Perubahan ke-3 adalah
penambahan keterangan warna. Perubahan dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada
operator sehingga pembacaan grafik dilakukan dengan mudah. Perubahan ke-4 adalah
penambahan kotak yang akan berisi tulisan trend yang ingin ditampilkan. Pada Gambar 4.10,
diberikan contoh pilihan pada Gambar 3.13 yang ingin ditampilkan adalah pilihan komposisi
pertama, maka kotak yang berisi tulisan keterangan pilihan bertuliskan “Pil 1”. Jika operator
memilih pilihan kedua, kotak akan bertuliskan “Pil 2”, dan jika operator memilih pilihan
ketiga kotak akan bertuliskan “Pil 3”.

Gambar 4.9 Perubahan Layout Reports dan Historical Trend sebelum memilih grafik
kedua
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Gambar 4.10 Perubahan Layout Reports dan Historical Trend setelah memilih grafik
kedua

4.1.5 Layout Plant Real-Time
Perancangan pada Gambar 3.14 diubah menjadi Gambar 4.11. Terdapat enam
perubahan yang terdapat pada layout Plant Real-Time. Perubahan pertama adalah
penambahan animasi pergerakan plastic sealer. Penambahan animasi dilakukan untuk
menambah informasi yang bisa ditampilkan sehingga operator mampu melihat pergerakan
plastic sealer. Terdapat 5 informasi yang bisa didapat dari animasi plastic sealer. Lima
informasi ditunjukan pada Tabel 4.2. Perubahan kedua adalah konveyor utama menjadi lebih
pendek menyesuaikan perangkat keras. Perubahan ketiga adalah penambahan waktu dan
tanggal. Perubahan keempat adalah penambahan indikator sistem berjalan. Perubahan
kelima adalah perubahan indikator motor yang sedang aktif. Pada indikator Gambar 3.14
indikator motor tidak memiliki animasi berputar, sehingga animasi yang ditampilkan hanya
perubahan warna saja. Namun, pada perubahan, animasi indikator memiliki perubahan
warna dan animasi berputar. Perubahan keenam adalah penambahan animasi pada saat
material dalam bak akan habis yang ditunjukan pada Tabel 4.3.
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Gambar 4.11 Perubahan Layout Plant Real-Time
Tabel 4.2. Informasi yang ditampilkan animasi plastic sealer
No.

Tampilan Animasi

Keterangan
Plastic
sealer
sedang
menyentuh
limit
switch
kondisi terbuka.

1

Plastic sealer sedang bergerak
menutup untuk melakukan
penyegelan kemasan.

2
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Lanjutan Tabel 4.2.
No.

Tampilan Animasi

Keterangan
Plastic
sealer
sedang
menyentuh
limit
switch
kondisi
tertutup
dan
melakukan
penyegelan
kemasan.

3

Plastic sealer sedang bergerak
menuju posisi awal yaitu
menyentuh
limit
switch
kondisi terbuka.

4

Informasi kelima adalah saat
plastic sealer sedang tidak
menyentuh
limit
switch
kondisi terbuka ataupun
tertutup dan sedang tidak
melakukan pergerakan.
5
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Tabel 4.3. Penambahan Animasi Material Akan Habis
No.

1

Gambar Animasi

Keterangan
Material
jagung
pada bak A mulai
menipis.
Animasi
yang
ditambahkan pada
kondisi ini adalah
kotak
kecil
bertuliskan “Jagung
hampir
habis”
muncul
dan
memiliki
animasi
blink.
Material
kacang
hijau pada bak B
mulai menipis.

2

Animasi
yang
ditambahkan pada
kondisi ini adalah
kotak
kecil
bertuliskan “Kacang
hijau hampir habis”
muncul
dan
memiliki
animasi
blink..
Material
kacang
kedelai pada bak C
mulai menipis.

3

Animasi
yang
ditambahkan pada
kondisi ini adalah
kotak
kecil
bertuliskan “Kacang
kedelai
hampir
habis” muncul dan
memiliki
animasi
blink.
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4.1.6 Penambahan Layout Indikator
Penambahan layout indikator pada Gambar 4.12 digunakan untuk mempermudah
operator melihat input dan output mana saja yang sedang aktif atau tidak aktif. Layout
indikator juga akan mempermudah maintenance jika ada kerusakan atau perubahan program
yang diinginkan.

Gambar 4.12 Layout Indikator

4.1.7 Keamanan
Pada perancangan sub bab 3.5, sistem keamanan akan aktif saat operator menekan
tombol next pada layout menu utama yang ada dalam sistem Gambar 3.19 atau 4.1.
Keamanan pada perancangan hanya memiliki fitur sebagai tiket masuk kedalam sistem. Pada
perubahan perancangan, fitur keamanan ditambahkan pada pemilihan komposisi hari.
Penambahan fitur keamanan dalam pemilihan hari agar operator tidak salah memillih hari
karena akan berpengaruh dalam proses penyimpanan hasil produksi harian.

4.2

Hasil Pengamatan Sistem
Pada pengamatan sistem, data yang diambil berupa animasi proses alur sistem, data

hasil produksi harian, data keamanan dan data animasi alarm material menipis.
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4.2.1 Data Animasi Proses Alur Sistem
Pada bagian ini akan menjelaskan animasi proses alur sistem yang sudah diberi
masukan komposisi oleh operator pada HMI. Proses alur sistem yang akan dijelaskan terdiri
dari 4 proses. Proses pertama adalah animasi proses pengisian komposisi pertama dengan
kardus berisi 2 kemasan. Proses kedua adalah animasi proses pengisian komposisi pertama
dengan kardus berisi 4 kemasan. Proses ketiga adalah animasi proses pengisian komposisi
kedua dengan kardus berisi 2 kemasan. Proses keempat adalah animasi proses pengisian
komposisi kedua dengan kardus berisi 4 kemasan. Animasi sangat bergantung pada
pembacaan komponen input, khususnya sensor photodioda. Saat sensor mendeteksi adanya
halangan dengan sangat cepat, data tersebut hanya terkirim pada PLC, tapi pengiriman data
belum smpai ke HMI karena HMI membutuhkan waktu untuk membaca sinyal dari PLC.

4.2.1.1 Data Pengamatan Animasi Proses Pengisian Komposisi Pertama
dengan Kardus Berisi 2 Kemasan
Animasi proses pengisian komposisi pertama dengan kardus berisi 2 kemasan
sudah sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Proses Animasi akan dijelaskan pada
Tabel 4.4. Animasi Proses Pengisian Komposisi Pertama dengan Kardus Berisi 2 Kemasan
Tabel 4.4. Animasi Proses Pengisian Komposisi Pertama dengan Kardus Berisi 2 Kemasan
No
1

2

Gambar

Keterangan
Posisi awal sistem saat belum
dijalankan

Sistem pertama kali dimulai
dengan menekan tombol start.
Konveyor B akan berjalan
sampai Photodioda konveyor b
mendeteksi adanya kardus.
Animasi yang tertampil ada pada
indikator motor konveyor B yang
berwarna hijau dan berputar.
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Lanjutan Tabel 4.4.
No
3

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kardus pada
konveyor B.
Animasi kardus muncul karena
Photodioda pada Konveyor B
mendeteksi kardus. Animasi
indikator konveyor B menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi indikator konveyor A
berubah menjadi hijau dan
berputar karena sedang aktif.

4

5

Sistem mendeteksi kemasan pada
photodioda di bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok

6

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

Lanjutan Tabel 4.4.
No
7

8

9

10

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan satu
sendok lagi yang di deteksi oleh
photodiode counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih berwarna
merah karena konveyor A pada
sistem memiliki jeda waktu 3 detik
dari penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan kedua
pada photodioda di bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
menjadi warna hijau karena
komponen sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.
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No
11

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan satu
sendok lagi yang di deteksi oleh
photodiode counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris.

12

13

14

Sistem melakukan penuangan satu
sendok lagi yang di deteksi oleh
photodiode counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih berwarna
merah karena konveyor A pada
sistem memiliki jeda waktu 3 detik
dari penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem
mendeteksi
kemasan
pertama pada photodioda di bawah
bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
menjadi warna hijau karena
komponen sedang aktif.
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15

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

16

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

17

Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak B.

18

Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.
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19

20

Gambar

Keterangan
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan pertama
pada photodioda di bawah bak C.
Animasi Photodioda berwarna hijau
mendandakan bahwa ada halangan
yaitu kemasan. Animasi konveyor A
berubah menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna hijau
karena komponen sedang aktif.

21

Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

22

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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23

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak C dan melakukan penuangan
1 sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

24

25

Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada proses
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
proses plastic sealer.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
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No
26

Gambar
Proses
pertama.

Keterangan
penyegelan

kemasan

Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup.
Animasi
komponen
pemanas berubah menjadi berwarna
merah
karena
sedang
aktif
melakukan penyegelan. Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5 detik.
27

Setelah 5 detik penyegelan, plastic
sealer akan bergerak menuju posisi
awal yaitu menekan tombol limit
switch kondisi terbuka.

28

Setelah plastic sealer menekan limit
switch kondisi terbuka, Konveyor A
akan aktif dan membawa kemasan
menuju
photodioda
counter
kemasan.

29

Pada saat kemasan menyentuh
photodioda
counter,
animasi
kemasan
akan
menghilang
menandakan bahwa kemasan telah
terjatuh ke dalam kardus.
Sistem mendeteksi kemasan kedua
pada photodioda di proses plastic
sealer.
Animasi Photodioda berwarna hijau
mendandakan bahwa ada halangan
yaitu kemasan. Animasi konveyor A
berubah menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
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30

Gambar

Keterangan
Proses penyegelan kemasan kedua.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup. Animasi komponen
pemanas
berubah
menjadi
berwarna merah karena sedang
aktif melakukan penyegelan.
Penyegelan kemasan berlangsung
selama 5 detik.

31

Setelah 5 detik penyegelan, plastic
sealer akan bergerak menuju posisi
awal yaitu menekan tombol limit
switch kondisi terbuka.

32

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa
kemasan
menuju
photodioda counter kemasan.

33

Pada saat kemasan menyentuh
photodioda
counter,
animasi
kemasan
akan
menghilang
menandakan bahwa kemasan akan
terjatuh ke dalam kardus.
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34

Gambar

Keterangan
2 kemasan telah masuk ke dalam
kardus, kondisi ini sudah sesuai
dengan keinginan produksi yaitu
2 kemasan dalam 1 kardus.
Proses
berikutnya
adalah
konveyor A akan mati dan
konveyor B akan berjalan
mengantar kardus.

Proses 1 siklus pengisian dan pengepakan makanan kemasan komposisi pertama
dengan jumlah 2 kemasn dalam 1 kardus dapat dilihat pada Tabel 4.4. Pada Tabel 4.4 dapat
dilihat data animasi sudah sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Terdapat 2 macam
data animasi yang diikuti secara real-time. Data pertama adalah data indikator piranti input
dan output yang terhubung dengan PLC. Data kedua adalah data internal berupa animasi
kemasan, material dalam kemasan dan kardus.

4.2.1.2 Data Pengamatan Animasi Proses Pengisian Komposisi Pertama
dengan Kardus Berisi 4 Kemasan
Animasi proses pengisian komposisi pertama dengan kardus berisi 4 kemasan
sudah sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Proses Animasi akan dijelaskan pada
Tabel 4.5.
Tabel 4.5. Animasi Proses Pengisian Komposisi Pertama dengan Kardus Berisi 4 Kemasan
No
1

2

Gambar

Keterangan
Sistem pertama kali dimulai.
Konveyor B akan berjalan
sampai Photodioda konveyor b
mendeteksi adanya kardus.
Animasi yang tertampil ada pada
indikator motor konveyor B yang
berwarna hijau dan berputar.
Kardus
yang
terdeteksi
photodioda akan memunculkan
animasi
kardus.
Animasi
berikutnya adalah indikator
konveyor A. konveyor A
menggerakan kemasan untuk
melakukan pengisian.
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3

4

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan pada
photodioda di bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok

5

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris.

6

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
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No
7

8

9

Gambar

Keterangan
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

10

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris.
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11

12

13

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
bawah bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

14

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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15

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan ketiga
pada photodioda di bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
menjadi warna hijau karena
komponen sedang aktif.

16

Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

17

Sistem melakukan penuangan satu
sendok lagi yang di deteksi oleh
photodiode counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris.

18

Sistem melakukan penuangan satu
sendok lagi yang di deteksi oleh
photodiode counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih berwarna
merah karena konveyor A pada
sistem memiliki jeda waktu 3 detik
dari penuangan terakhir.
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19

20

21

Gambar

Keterangan
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

22

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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23

24

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
bawah bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

25

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

26

Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
bawah bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
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27

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

28

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris.

29

30

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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31

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan ketiga
pada photodioda di bawah bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
menjadi warna hijau karena
komponen sedang aktif.

32

Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

33

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

34

Sistem
mendeteksi
kemasan
pertama pada photodioda di bawah
bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
menjadi warna hijau karena
komponen sedang aktif.
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35

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

36

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

37

Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
proses plastic sealer.

38

Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang
sedang
menutup.
Animasi
komponen pemanas berubah
menjadi berwarna merah karena
sedang
aktif
melakukan
penyegelan.
Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5
detik.
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39

Gambar

Keterangan
Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

40

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

41

Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
bawah bak B.

42

Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.
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43

44

45

Gambar

Keterangan
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
ketiga pada photodioda di bawah
bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

46

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di proses
plastic sealer.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.

48

Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang
sedang
menutup.
Animasi
komponen pemanas berubah
menjadi berwarna merah karena
sedang
aktif
melakukan
penyegelan.
Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5
detik.

49

Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

50

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
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51

52

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
bawah bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi motor rotary
vane feeder berubah menjadi
warna hijau karena komponen
sedang aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul
karena
sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

53

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

54

Sistem mendeteksi kemasan
ketiga pada photodioda di proses
plastic sealer.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
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55

56

Gambar

Keterangan
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang
sedang
menutup.
Animasi
komponen pemanas berubah
menjadi berwarna merah karena
sedang
aktif
melakukan
penyegelan.
Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5
detik.
Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

57

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

58

Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
proses plastic sealer.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan
yaitu
kemasan.
Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
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59

60

Gambar

Keterangan
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang
sedang
menutup.
Animasi
komponen pemanas berubah
menjadi berwarna merah karena
sedang
aktif
melakukan
penyegelan.
Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5
detik.
Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

61

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

62

Pada saat kemasan menyentuh
photodioda counter, animasi
kemasan
akan
menghilang
menandakan bahwa kemasan
akan terjatuh ke dalam kardus.
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63

Gambar

Keterangan
4 kemasan telah masuk ke dalam
kardus, kondisi ini sudah sesuai
dengan keinginan produksi yaitu
4 kemasan dalam 1 kardus.
Proses
berikutnya
adalah
konveyor A akan mati dan
konveyor B akan berjalan
mengantar kardus.

Proses 1 siklus pengisian dan pengepakan makanan kemasan komposisi pertama
dengan jumlah 4 kemasn dalam 1 kardus dapat dilihat pada Tabel 4.5. Pada Tabel 4.5. dapat
dilihat data animasi sudah sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Terdapat 2 macam
data animasi yang diikuti secara real-time. Data pertama adalah data indikator piranti input
dan output yang terhubung dengan PLC. Data kedua adalah data internal berupa animasi
kemasan, material dalam kemasan dan kardus.

4.2.1.3 Data Pengamatan Animasi Proses Pengisian Komposisi Kedua
dengan Kardus Berisi 2 Kemasan
Animasi proses pengisian komposisi kedua dengan kardus berisi 2 kemasan sudah
sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Proses Animasi akan dijelaskan pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6. Animasi Proses Pengisian Komposisi Kedua dengan Kardus Berisi 2 Kemasan
No
1

Gambar

Keterangan
Sistem pertama kali dimulai.
Konveyor B akan berjalan sampai
Photodioda konveyor b mendeteksi
adanya kardus. Animasi yang
tertampil ada pada indikator motor
konveyor B yang berwarna hijau dan
berputar.

2

Sistem mendeteksi
konveyor B.

kardus

pada

Animasi kardus muncul karena
Photodioda pada Konveyor B
mendeteksi
kardus.
Animasi
indikator konveyor B menjadi merah
dan tidak berputar. Animasi indikator
konveyor A berubah menjadi hijau
dan berputar karena sedang aktif.
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3

4

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan pada
photodioda di bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok

5

6

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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7

8

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

9

10

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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11

12

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
bawah bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

13

14

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan bertambah satu baris.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah warna menjadi
merah. Animasi motor konveyor
A masih berwarna merah karena
konveyor A pada sistem memiliki
jeda waktu 3 detik dari
penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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15

16

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

17

18

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan bertambah satu baris.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah warna menjadi
merah. Animasi motor konveyor
A masih berwarna merah karena
konveyor A pada sistem memiliki
jeda waktu 3 detik dari
penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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19

20

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
bawah bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

21

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

22

Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
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23

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

24

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

25

Sistem mendeteksi kemasan pertama
pada photodioda di proses plastic
sealer.

26

Animasi Photodioda berwarna hijau
mendandakan bahwa ada halangan
yaitu kemasan. Animasi konveyor A
berubah menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup.
Animasi
komponen
pemanas berubah menjadi berwarna
merah
karena
sedang
aktif
melakukan penyegelan. Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5 detik.

27

Setelah 5 detik penyegelan, plastic
sealer akan bergerak menuju posisi
awal yaitu menekan tombol limit
switch kondisi terbuka.
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28

29

30

Gambar

Keterangan
Setelah plastic sealer menekan limit
switch kondisi terbuka, Konveyor A akan
aktif dan membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

Sistem mendeteksi kemasan kedua pada
photodioda di proses plastic sealer.
Animasi Photodioda berwarna hijau
mendandakan bahwa ada halangan yaitu
kemasan. Animasi konveyor A berubah
menjadi merah dan tidak berputar.
Animasi plastic sealer bergerak
menutup.
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada batang
plastic sealer yang sedang menutup.
Animasi komponen pemanas berubah
menjadi berwarna merah karena sedang
aktif melakukan penyegelan. Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5 detik.

31

Setelah 5 detik penyegelan, plastic sealer
akan bergerak menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch kondisi
terbuka.

32

Setelah plastic sealer menekan limit
switch kondisi terbuka, Konveyor A akan
aktif dan membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.
Pada
saat
kemasan
menyentuh
photodioda counter, animasi kemasan
akan menghilang menandakan bahwa
kemasan akan terjatuh ke dalam kardus.
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33

Gambar

Keterangan
2 kemasan telah masuk ke dalam
kardus, kondisi ini sudah sesuai
dengan keinginan produksi yaitu
2 kemasan dalam 1 kardus.
Proses
berikutnya
adalah
konveyor A akan mati dan
konveyor B akan berjalan
mengantar kardus.

Proses 1 siklus pengisian dan pengepakan makanan kemasan komposisi kedua
dengan jumlah 2 kemasn dalam 1 kardus dapat dilihat pada Tabel 4.6. Pada Tabel 4.6. dapat
dilihat data animasi sudah sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Terdapat 2 macam
data animasi yang diikuti secara real-time. Data pertama adalah data indikator piranti input
dan output yang terhubung dengan PLC. Data kedua adalah data internal berupa animasi
kemasan, material dalam kemasan dan kardus.

4.2.1.4 Data Pengamatan Animasi Proses Pengisian Komposisi Kedua
dengan Kardus Berisi 4 Kemasan
Animasi proses pengisian komposisi kedua dengan kardus berisi 4 kemasan sudah
sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Proses Animasi akan dijelaskan pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7. Animasi Proses Pengisian Komposisi Kedua dengan Kardus Berisi 4 Kemasan
No
1

Gambar

Keterangan
Sistem pertama kali dimulai.
Konveyor B akan berjalan sampai
Photodioda konveyor b mendeteksi
adanya kardus. Animasi yang tertampil
ada pada indikator motor konveyor B
yang berwarna hijau dan berputar.

2

Sistem mendeteksi
konveyor B.

kardus

pada

Animasi kardus muncul karena
Photodioda pada Konveyor B
mendeteksi kardus. Animasi indikator
konveyor B menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi indikator konveyor
A berubah menjadi hijau dan berputar
karena sedang aktif.
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3

4

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan pada
photodioda di bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok

5

6

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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7

8

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

9

10

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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11

12

13

14

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
bawah bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.
Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan bertambah satu baris.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah warna menjadi
merah. Animasi motor konveyor
A masih berwarna merah karena
konveyor A pada sistem memiliki
jeda waktu 3 detik dari
penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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15

16

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
ketiga pada photodioda di bawah
bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

17

18

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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19

20

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

21

22

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan bertambah satu baris.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah warna menjadi
merah. Animasi motor konveyor
A masih berwarna merah karena
konveyor A pada sistem memiliki
jeda waktu 3 detik dari
penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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23

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
pertama pada photodioda di
bawah bak C.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.

24

25

26

Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
bawah bak A.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
27

28

29

30

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi jagung dalam kemasan
bertambah satu baris. Animasi
motor rotary vane feeder berubah
warna menjadi merah. Animasi
motor konveyor A masih
berwarna merah karena konveyor
A pada sistem memiliki jeda
waktu 3 detik dari penuangan
terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
ketiga pada photodioda di bawah
bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
31

32

33

34

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan bertambah satu baris.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah warna menjadi
merah. Animasi motor konveyor
A masih berwarna merah karena
konveyor A pada sistem memiliki
jeda waktu 3 detik dari
penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
35

36

37

38

39

Gambar

Keterangan
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

Sistem mendeteksi kemasan pertama
pada photodioda di proses plastic
sealer.
Animasi Photodioda berwarna hijau
mendandakan bahwa ada halangan
yaitu kemasan. Animasi konveyor A
berubah menjadi merah dan tidak
berputar. Animasi plastic sealer
akan bergerak menutup.
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup.
Animasi
komponen
pemanas berubah menjadi berwarna
merah
karena
sedang
aktif
melakukan penyegelan. Penyegelan
kemasan berlangsung selama 5 detik.
Setelah 5 detik penyegelan, plastic
sealer akan bergerak menuju posisi
awal yaitu menekan tombol limit
switch kondisi terbuka.

Setelah plastic sealer menekan limit
switch kondisi terbuka, Konveyor A
akan aktif dan membawa kemasan
menuju photodioda counter kemasan.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
40

41

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
bawah bak B.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan muncul karena sistem
mendeteksi adanya penuangan 1
sendok.

42

43

Sistem melakukan penuangan
satu sendok lagi yang di deteksi
oleh photodiode counter rotary
vane feeder.
Animasi kacang hijau dalam
kemasan bertambah satu baris.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah warna menjadi
merah. Animasi motor konveyor
A masih berwarna merah karena
konveyor A pada sistem memiliki
jeda waktu 3 detik dari
penuangan terakhir.
Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
44

45

Gambar

Keterangan
Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di bawah
bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

46

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

47

Sistem mendeteksi kemasan
kedua pada photodioda di proses
plastic sealer.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi plastic sealer akan
bergerak menutup.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
48

49

Gambar

Keterangan
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup. Animasi komponen
pemanas
berubah
menjadi
berwarna merah karena sedang
aktif melakukan penyegelan.
Penyegelan kemasan berlangsung
selama 5 detik.
Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

50

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

51

Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
bawah bak C.
Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi motor rotary vane
feeder berubah menjadi warna
hijau karena komponen sedang
aktif.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
52

Gambar

Keterangan
Sistem melakukan penuangan 1
sendok yang di deteksi oleh
photodioda counter rotary vane
feeder.
Animasi kedelai dalam kemasan
muncul karena sistem mendeteksi
adanya penuangan 1 sendok.

53

Setelah 3 detik dari penuangan
terakhir, konveyor A aktif dan
membawa kemasan pada bak
berikutnya.

54

Sistem mendeteksi kemasan
ketiga pada photodioda di proses
plastic sealer.

55

Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi plastic sealer akan
bergerak menutup.
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup. Animasi komponen
pemanas
berubah
menjadi
berwarna merah karena sedang
aktif melakukan penyegelan.
Penyegelan kemasan berlangsung
selama 5 detik.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
56

Gambar

Keterangan
Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

57

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

58

Sistem mendeteksi kemasan
keempat pada photodioda di
proses plastic sealer.

59

Animasi Photodioda berwarna
hijau mendandakan bahwa ada
halangan yaitu kemasan. Animasi
konveyor A berubah menjadi
merah dan tidak berputar.
Animasi plastic sealer akan
bergerak menutup.
Proses penyegelan kemasana.
Animasi pada proses ini ada pada
batang plastic sealer yang sedang
menutup. Animasi komponen
pemanas
berubah
menjadi
berwarna merah karena sedang
aktif melakukan penyegelan.
Penyegelan kemasan berlangsung
selama 5 detik.
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Lanjutan Tabel 4.7.
No
60

Gambar

Keterangan
Setelah 5 detik penyegelan,
plastic sealer akan bergerak
menuju posisi awal yaitu
menekan tombol limit switch
kondisi terbuka.

61

Setelah plastic sealer menekan
limit switch kondisi terbuka,
Konveyor A akan aktif dan
membawa kemasan menuju
photodioda counter kemasan.

62

4 kemasan telah masuk ke dalam
kardus, kondisi ini sudah sesuai
dengan keinginan produksi yaitu
4 kemasan dalam 1 kardus.
Proses
berikutnya
adalah
konveyor A akan mati dan
konveyor B akan berjalan
mengantar kardus.
Proses 1 siklus pengisian dan pengepakan makanan kemasan komposisi kedua

dengan jumlah 4 kemasn dalam 1 kardus dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada Tabel 4.7. dapat
dilihat data animasi sudah sesuai dengan kondisi fisik secara real-time. Terdapat 2 macam
data animasi yang diikuti secara real-time. Data pertama adalah data indikator piranti input
dan output yang terhubung dengan PLC. Data kedua adalah data internal berupa animasi
kemasan, material dalam kemasan dan kardus.

4.2.2 Data Hasil Produksi Harian
Data hasil produski harian akan disimpan pada SD Card. Data yang tersimpan
memiliki tipe data .csv. Tampilan data yang sudah disimpan terpisah berdasarkan hari
produksi ditunjukan pada Gambar 4.13. Setiap file produksi harian, terdapat data .csv yang
sudah tertulis data hasil produksi harian berdasarkan tanggal. Proses pengambilan data
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dimulai pada hari Rabu dengan jangka waktu 1 minggu hingga hari Selasa. Data produksi
selama 1 minggu ditampilkan pada Tabel 4.8.

Gambar 4.13 File Produksi Harian
Tabel 4.8. Data Produksi selama 1 Minggu
No.
1

Hari,
Tanggal
Rabu,
14-10-20

2

Kamis,
15-10-20

3

Jumat,
16-10-20

4

Senin,
19-10-20

5

Selasa,
20-10-20

File .csv

Data Produksi

Dari Gambar 4.13 dan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil produksi harian dapat
disimpan dengan bentuk .csv. Data ini dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut
jika diperlukan.

4.2.3 Data Keamanan
Sistem keamanan dengan memasukan user dan password digunakan saat operator
ingin masuk kedalam sistem dan merubah hari produksi. Sistem keamanan ditunjukan pada
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Tabel 4.9. Saat operator melakukan login username dan password yang tidak sesuai, makan
akan muncul error seperti pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Error Username dan Password tidak sesuai
Tabel 4.9. Sistem Keamanan HMI
No.
1

2

Gambar

Keterangan

atau

Panel akan berpindah langsung ke
panel sistem keamanan saat tombol
pada lingkaran merah di tekan. Pada
Gambar pertama adalah saat
operator ingin masuk ke dalam
sistem. Pada Gambar kedua adalah
saat operator ingin mengubah hari
produksi. Pada Gambar yang
ditunjukan, operator ingin merubah
hari menjadi Jumat.

Panel keamanan sebelum operator
login dengan username dan
password yang tersedia. Pada
lingkaran merah terdapat tulisan
“Current user: (none)”.
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Lanjutan Gambar 4.9.
No.
3

Gambar

Keterangan
Panel keamanan setelah operator
login dengan username dan
password yang tersedia. Pada
lingkaran merah terdapat tulisan
“Current user: admin”.

4.2.4 Data Animasi Alarm Material Menipis
Proses produksi yang dilakukan secara terus menerus akan menghabiskan material
yang ada dalam bak. Saat material hampir habis, material tidak menghalangi sinar terhadap
photodioda. Sinar yang tertangkap photodiode akan memicu alarm pada HMI. Animasi
material jagung akan dijelaskan pada Tabel 4.10. Animasi material kacang hijau akan
dijelaskan pada Tabel 4.11. Animasi material kacang kedelai akan dijelaskan pada Tabel
4.12.
Tabel 4.10. Animasi Alarm Material Jagung
No.

Gambar

Keterangan
Material jagung menutupi
sensor.

1

Material jagung berada di
bawah sensor.
2

Alarm material jagung
hambir habis.

3
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Tabel 4.11. Animasi Alarm Material Kacang Hijau
No.

Gambar

Keterangan
Material kacang hijau
menutupi sensor.

1

Material kacang hijau
berada di bawah sensor.

2

Alarm material kacang
hijau hambir habis.

3

Tabel 4.12. Animasi Alarm Material Kacang Kedelai
No.

Gambar

Keterangan
Material
kedelai
sensor.

1

kacang
menutupi
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Lanjutan Tabel 4.12.
Gambar

No.

2

Keterangan
Material
kacang
kedelai berada di
bawah sensor.

Alarm
material
kacang
kedelai
hambir habis.

3

Pada Tabel 4.10., Tabel 4.11., dan Tabel 4.12. dapat dilihat alarm material akan habis
dapat berfungsi dengan baik. Alarm ini akan muncul ketika sensor photodioda dalam bak
tidak mendeteksi material.

4.3

Implementasi Hardware
Keseluruhan sistem pada blok diagram Gambar 3.1 saat diimplementasikan

ditunjukan pada Gambar 4.16. Namun, pada sub bab ini akan lebih fokus terhadap
implementasi HMI pada sistem yang ditunjukan pada Gambar 4.15

Gambar 4.15 Detail HMI
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Keterangan Gambar 4.15:
1.

HMIGTO3510

2.

Router yang menghubungkan antara HMI dengan PLC dan perangkat komputer
via Ethernet

3.

Power Supply 24v sebagai sumber input tegangan HMI.

Gambar 4.16 bentuk fisik alat dan HMI

4.4

Implementasi Software

Pada bagian implementasi software ini akan membahas mengenai program pada HMI dan
ladder PLC yang dipengaruhi oleh program HMI.

4.4.1 Program Tombol Start, Stop, dan Reset
Tombol start pada HMI terdapat 2 tombol yang mempunyai fungsi sama yaitu untuk
memulai sistem. tombol start pada HMI berada pada layout Komposisi dan Real Time yang
ditunjukan pada lingkaran merah Gambar 4.17. Tombol Start pada HMI memiliki aksi yang
akan ditunjukan pada Gambar 4.18 dan script program pada Gambar 4.20. Memori M0 pada
ladder berfungsi sebagai latching yang ditunjukan pada Gambar 4.19.
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Gambar 4.17 Tampilan tombol start pada HMI

Gambar 4.18 Aksi tombol start pada HMI

Gambar 4.19 memori M0 pada ladder
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Gambar 4.20 Script program tombol start
Tombol stop pada HMI terdapat 2 tombol yang mempunyai fungsi sama yaitu untuk
menghentikan sistem. tombol stop pada HMI berada pada layout Komposisi dan Real Time
yang ditunjukan pada lingkaran merah Gambar 4.21. Tombol stop pada HMI memiliki aksi
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yang akan ditunjukan pada Gambar 4.22. Memori M1 pada ladder berfungsi sebagai
pemutus latching yang ditunjukan pada Gambar 4.23.

Gambar 4.21 Tampilan tombol start pada HMI

Gambar 4.22 Aksi tombol start pada HMI

Gambar 4.23 memori M0 pada ladder
Tombol reset pada HMI terdapat 2 tombol yang mempunyai fungsi sama yaitu untuk
mereset ulang animasi dan komposisi. tombol reset pada HMI berada pada layout Komposisi
dan Real Time yang ditunjukan pada lingkaran merah Gambar 4.24. Tombol reset pada HMI
memiliki aksi yang akan ditunjukan pada Gambar 4.25. Tombol reset akan melakukan aksi
jika kondisi variabel “M_start” bernilai 0. Penguncian tombol reset ditunjukan pada Gambar
4.26.
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Gambar 4.24 Tampilan tombol start pada HMI

Gambar 4.25 Aksi tombol start pada HMI
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Gambar 4.26 Penguncian tombol reset

4.4.2 Program Reset posisi
Pada tombol “reset posisi” pada Gambar 4.3 yang diperjelas pada Tabel 4.1 nomor
3, memiliki aksi pada Gambar 4.27 dan akan dijelaskan pada Tabel 4.14.

Gambar 4.27 Aksi Tombol “Reset Posisi”
Pada Gambar 4.27, condition tidak bisa terlihat dengan jelas. Condition akan diperjelas pada
Tabel 4.13.
Tabel 4.13. Tulisan Condition Pada Gambar 4.27
No.
1
2
3

Condition
M_start==0&&((PLC_.M_cntbaka==0||PLC_.M_cntbakb==0||PLC_.M_cntbakc
==0||PLC_.M_limitbuka==0))
M_start==0&&((PLC_.M_cntbaka==0||PLC_.M_cntbakb==0||PLC_.M_cntbakc
==0||PLC_.M_limitbuka==0))
M_start==0
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Tabel 4.14. Penjelasan Aksi pada Gambar 4.27
No
Keterangan
1 Saat kondisi tombol terpenuhi, maka aksi yang dilakukan adalah memicu sementara
variabel “posisi siap”. Variabel ini terkait dengan memori PLC %M71. Ladder yang
dipengaruhi oleh %M71 akan menggerakan motor agar posisi rotary vane feeder dan
plastic sealer menjadi posisi yang diinginkan. Pada proses reset posisi, pengerjaan
bertahap dilakukan saat mereset posisi rotary vane feeder. rotary vane feeder direset
dari bagian A, B, dan yang terakhir C. Sedangkan proses reset posisi plastic sealer,
bisa langsung dilakukan.

Proses latching untuk memicu komponen yang diinginkan bergerak.

Proses pertama reset rotary vane feeder pada bagian A.

Proses kedua reset rotary vane feeder pada bagian B setelah bagian A selesai.
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Lanjutan Tabel 4.14.
No
1

Keterangan

Proses ketiga reset rotary vane feeder pada bagian C setelah bagian A dan B selesai.

2
3

Proses reset plastic sealer agar menyentuh limit switch kondisi terbuka.
Saat kondisi tombol terpenuhi, maka aksi yang dilakukan adalah menampilkan pop
up window pada Gambar 4.6.
Saat kondisi tombol terpenuhi, akan menjalankan program script:

Pada program script ini, saat tombol ditekan, tetapi semua input yang diinginkan
sudah berada dalam posisinya, akan menampilkan pop up window pada Gambar 4.7.
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4.4.3 Program Pemilihan Komposisi
Terdapat 3 jenis pemilihan komposisi pada HMI. Pemilihan komposisi yang pertama
adalah pemilihan komposisi bahan dalam kemasan. Pemilihan ini berfungsi untuk
menentukan isi material dari setiap kemasan yang ditunjukan pada Gambar 4.28 dan
dijelaskan pada Tabel 4.15.

1
2

3
Gambar 4.28 Gambar Pemilihan Komposisi Bahan Dalam Kemasan
Tabel 4.15. Keterangan Aksi Tombol Pilihan Komposisi
No.
1

Pilihan Gambar

Script dan Keterangan

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Kondisi selain itu,
dengan kata lain saat “M_start”
bernilai 1, maka akan muncul
panel
peringatan.
Panel
peringatan ditunjukan
pada
Gambar 3.11
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Lanjutan Tabel 4.15.
No.
2

Pilihan Gambar

Script dan Keterangan

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Kondisi selain itu,
dengan kata lain saat “M_start”
bernilai 1, maka akan muncul
panel
peringatan.
Panel
peringatan ditunjukan
pada
Gambar 3.11
3

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Kondisi selain itu,
dengan kata lain saat “M_start”
bernilai 1, maka akan muncul
panel
peringatan.
Panel
peringatan ditunjukan
pada
Gambar 3.11
Perubahan nilai variabel “pil1”, “pil2”, dan “pil3” akan memancing aksi kondisi pada
Gambar 4.29. Pada kondisi “pil11” benar program akan ditunjukan pada Gambar 4.30. Pada
kondisi “pil12” benar program akan ditunjukan pada Gambar 4.31. Pada kondisi “pil13”
benar program akan ditunjukan pada Gambar 4.32.
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Gambar 4.29 Aksi kondisi yang dipengaruhi variabel “pil1”, “pil2”, dan “pil3”

Gambar 4.30 Aksi variabel “pil1” bernilai benar

Gambar 4.31 Aksi variabel “pil2” bernilai benar

Gambar 4.32 Aksi variabel “pil3” bernilai benar
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Pemilihan komposisi yang kedua adalah pemilihan jumlah kemasan dalam satu
kardus yang ditunjukan pada Gambar 4.33 dan dijelaskan pada Tabel 4.16. pemilihan jumlah
kardus terdapat dua pilihan, yaitu 2 dan 4. Pada saat photodioda counter sudah mendeteksi
jumlah kemasan yang masuk kardus sama dengan dengan masukan, proses berikutnya akan
berjalan. Proses berikutnya adalah konveyor b akan berjalan mengantar kardus yang sudah
terisi ke proses berikutnya dan menempatkan kardus yang masih kosong ke tempat
terjatuhnya kemasan. Program yang ada pada

1

2
Gambar 4.33 Gambar pemilihan jumlah kemasan dalam 1 kardus
Tabel 4.16. Keterangan Aksi Tombol Pilihan Jumlah Kemasan Dalam 1 Kardus
No.

1

Aksi pilihan Gambar

Script dan keterangan

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini
mengganti
variabel
“kemasandalamkardus” bernilai
2. Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11
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Lanjutan Tabel 4.16.
No.

Aksi pilihan Gambar

Script dan keterangan

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini
mengganti
variabel
“kemasandalamkardus” bernilai
4. Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11

2

Pemilihan komposisi yang ketiga adalah pemilihan hari yang ditunjukan pada
Gambar 4.34 dan dijelaskan pada Tabel 4.17.
1
2
4

3
5

6
Gambar 4.34 Gambar pemilihan hari
Tabel 4.17. Keterangan Aksi Tombol Pilihan Hari Produksi
No.
1

Aksi pilihan Gambar

Keterangan
Animasi string display pada
nomor 1 menunjukan pilihan hari
sesuai program pada nomor
2,3,4,5 dan 6.
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Lanjutan Tabel 4.17.
No.

2

Aksi pilihan Gambar dan script

Keterangan
Terdapat 2 aksi pada tombol 2,
aksi pertama adalah script.
Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini membuat sistem mengetahui
bahwa hari ini adalah hari Senin.
Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11.
Aksi
kedua
adalah
Bit
Momentary
On
(triggerh1senind). Aksi ini untuk
mereset hasil produksi harian
yang dijelaskan pada sub bab
4.3.5.
Terdapat 2 aksi pada tombol 2,
aksi pertama adalah script:

3

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini membuat sistem mengetahui
bahwa hari ini adalah hari Selasa.
Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11.
Aksi kedua adalah
Bit
Momentary
On
(triggerh2selasad). Aksi ini untuk
mereset hasil produksi harian
yang dijelaskan pada sub bab
4.3.5.
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Lanjutan Tabel 4.17.
No.

4

Aksi pilihan Gambar dan script

Keterangan
Terdapat 2 aksi pada tombol 2,
aksi pertama adalah script:
Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini membuat sistem mengetahui
bahwa hari ini adalah hari Rabu.
Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11.
Aksi kedua adalah
Bit
Momentary
On
(triggerh13rabud). Aksi ini untuk
mereset hasil produksi harian
yang dijelaskan pada sub bab
4.3.5.
Terdapat 2 aksi pada tombol 2,
aksi pertama adalah script:

5

Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini membuat sistem mengetahui
bahwa hari ini adalah hari Kamis.
Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11.
Aksi kedua adalah
Bit
Momentary
On
(triggerh4kamisd). Aksi ini untuk
mereset hasil produksi harian
yang dijelaskan pada sub bab
4.3.5.
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Lanjutan Tabel 4.17.
No.
6

Aksi pilihan Gambar dan script

Keterangan
Terdapat 2 aksi pada tombol 2,
aksi pertama adalah script:
Variabel a sebagai variabel lokal
untuk memanggil nilai dari
variabel
“M_start”.
Jika
“M_start” bernilai 0, maka
perubahan
komposisi
bisa
dilakukan. Perubahan pada script
ini membuat sistem mengetahui
bahwa hari ini adalah hari Jumat.
Kondisi selain itu, dengan kata
lain saat “M_start” bernilai 1,
maka akan muncul panel
peringatan. Panel peringatan
ditunjukan pada Gambar 3.11.
Aksi kedua adalah
Bit
Momentary
On
(triggerh5jumatd). Aksi ini untuk
mereset hasil produksi harian
yang dijelaskan pada sub bab
4.3.5.

4.4.4 Program Animasi Real-Time
Pada Animasi Real-time, terdapat 2 macam animasi yaitu animasi bergerak dan
animasi indikator. Animasi indikator bergantung dari aktif atau tidaknya komponen yang
terhubung pada PLC. Sedangkan animasi bergerak adalah animasi yang dibuat dari HMI
untuk menyesuaikan kondisi fisik secara real-time. Panel real-time dapat dilihat pada
Gambar 4.35. Terdapat 3 animasi bergerak pada panel ini, yaitu kemasan, plastic sealer dan
kardus.

Gambar 4.35 Panel Real-Time
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4.4.4.1 Program Animasi Kemasan
Animasi kemasan pada HMI memiliki kemampuan menampilkan maksimal 5
kemasan dalam 1 konveyor. Animasi kemasan dan material masing-masing memiliki 5
jumlah objek. Setiap objek diletakan pada posisi x dan y yang sama sehingga terlihat seperti
hanya 1 objek saja. Animasi yang memiliki 5 objek ditunjukan pada Gambar 4.36 sehingga
total objek untuk animasi gerakan kemasan dan pengisian kemasan ada 25 objek. Untuk
memicu kemasan, aksi ditunjukan pada Gambar 4.37. Pada Gambar 4.37 terdapat 2 macam
aksi yang akan dijelaskan pada Tabel 4.18.

Gambar 4.36 Animasi yang Memiliki 5 Objek

Gambar 4.37 Aksi Pemicu Animasi Kemasan
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Tabel 4.18. Keterangan Aksi Pemicu Animasi Kemasan
No. Aksi
1
Word Add [triggerkemasan] += [1]

2

Keterangan
Saat kondisi pemicu aksi terpenuhi,
triggerkemasan akan bertambah 1 dari
nilai sebelumnya
Decision
Saat kondisi pemicu aksi terpenuhi,
triggerkemasan>5 && gerakankms1d==0 aksi yang dilakukan adalah pilihan.
true:
Saat kondisi pilihan terpenuhi, maka
Word Set
aksi yang dilakukan adalah aksi true.
triggerkemasan=1
Setiap animasi memiliki kumpulan aksi sendiri untuk memudahkan pemrograman

ditunjukan pada Gambar 4.38. Setiap kumpulan aksi dalam 1 kemasan memiliki 10 aksi,
ditunjukan pada Gambar 4.39.

Gambar 4.38 Aksi Animasi Gerakan dan Pengisian Setiap Kemasan

Gambar 4.39 Aksi Pada Setiap Animasi Kemasan
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Aksi pertama dalam setiap “animasi gerakan dan pengisian kemasan” adalah untuk
mengaktifkan nilai dari kemasan agar muncul pada HMI ditunjukan pada Gambar 4.40. dan
dijelaskan pada Tabel 4.19.

Gambar 4.40 Kondisi untuk Menampilkan Animasi Kemasan pada HMI
Tabel 4.19. Aksi Pertama Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No.
1
2
3
4
5

Decision
M_start &&PLC_.M_kmsa && triggerkemasan==1
M_start &&PLC_.M_kmsa && triggerkemasan==2
M_start &&PLC_.M_kmsa && triggerkemasan==3
M_start &&PLC_.M_kmsa && triggerkemasan==4
M_start &&PLC_.M_kmsa && triggerkemasan==5
Aksi kedua adalah aksi untuk animasi posisi. Animasi

True
Bit Set [gerakankms1d]
Bit Set [gerakankms2d]
Bit Set [gerakankms3d]
Bit Set [gerakankms4d]
Bit Set [gerakankms5d]
posisi untuk menggerakan

animasi kemasan agar bergerak sesuai dengan kondisi fisik secara real-time ditunjukan pada
Gambar 4.41. Animasi ini diproses pada aksi kedua, dijelaskan pada Tabel 4.20.

Gambar 4.41 Animasi Pergerakan Kemasan
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Lanjutan Gambar 4.41 Animasi Pergerakan Kemasan
Tabel 4.20. Aksi Kedua Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No.
1

2

3

4

Decision
gerakankms1d&&PLC_.M_konva&&(gerakankms1<90||(k
cghjkms1>=1&&gerakankms1<180||(kdlkms1>=1&&gera
kankms1<270)||(sealerkemasand&&gerakankms1<360)))&
&(gerakankms5d==0||gerakankms5-gerakankms1>45)
gerakankms2d&&PLC_.M_konva&&(gerakankms2<90||(k
cghjkms2>=1&&gerakankms2<180||(kdlkms2>=1&&gera
kankms2<270)||(sealerkemasan2d&&gerakankms2<360)))
&&(gerakankms1d==0||gerakankms1-gerakankms2>45)
gerakankms3d&&PLC_.M_konva&&(gerakankms3<90||(k
cghjkms3>=1&&gerakankms3<180||(kdlkms3>=1&&gera
kankms3<270)||(sealerkemasan3d&&gerakankms3<360)))
&&(gerakankms2d==0||gerakankms2-gerakankms3>45)
gerakankms4d&&PLC_.M_konva&&(gerakankms4<90||(k
cghjkms4>=1&&gerakankms4<180||(kdlkms4>=1&&gera
kankms4<270)||(sealerkemasan4d&&gerakankms4<360)))
&&(gerakankms3d==0||gerakankms3-gerakankms4>45)

True
Word Add
[gerakankms1] +=
[2]
Word Add
[gerakankms2] +=
[2]
Word Add
[gerakankms3] +=
[2]
Word Add
[gerakankms4] +=
[2]
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Lanjutan Tabel 4.20.
No.
5

Decision
gerakankms5d&&PLC_.M_konva&&(gerakankms5<90||(k
cghjkms5>=1&&gerakankms5<180||(kdlkms5>=1&&gera
kankms5<270)||(sealerkemasan5d&&gerakankms5<360)))
&&(gerakankms4d==0||gerakankms4-gerakankms5>45)

True
Word Add
[gerakankms5] +=
[2]

Penambahan nilai pergerakan kemasan tiap 0.1s adalah 2. Angka ini didapat
berdasarkan perhitungan yang memperhatikan waktu pergerakan kemasan real-time; jarak
animasi antara titik photodioda A, B, C, dan plastic sealer. Perhitungan

untuk

mendapatkan angka 2 akan dijelaskan pada persamaan 4.1.
Diketahui :
A. Waktu pergerakan kemasan secara real-time antara titik photodioda A,B,C dan plastic
sealer = 4.5s
B. Jarak animasi antara photodioda = 90
C. Waktu penambahan nilai pergerakan = 0.1s
Ditanya :
A. Penambahan nilai gerakan animasi tiap 0.1s
Penyelesaian :
Pergerakan animasi = Jarak animasi / waktu real-time
Pergerakan animasi = 90 / 4.5s = 20/s
Konversi nilai “X/s” menjadi “X/0.1s”
20/s = X/0.1s
X= 2

(4.1)

Jadi, penambahan nilai gerakan kemasan tiap 0.1s adalah 2.
Aksi ketiga adalah aksi untuk animasi pengisian jagung dalam kemasan. Animasi
material jagung pada kemasan akan bertambah sesuai dengan sendokan rotary vane feeder
yang sudah berputar. Animasi jagung ditunjukan pada Gambar 4.42. Aksi ketiga akan
dijelaskan pada Tabel 4.21.
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Gambar 4.42 Animasi Material Jagung
Tabel 4.21. Aksi Ketiga Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No.
1
2
3
4
5

Decision
M_start && gerakankms1==0 &&
PLC_.M_cntbaka==1 && triggerkemasan==1
M_start && gerakankms2==0 &&
PLC_.M_cntbaka==1 && triggerkemasan==2
M_start && gerakankms3==0 &&
PLC_.M_cntbaka==1 && triggerkemasan==3
M_start && gerakankms4==0 &&
PLC_.M_cntbaka==1 && triggerkemasan==4
M_start && gerakankms5==0 &&
PLC_.M_cntbaka==1 && triggerkemasan==5

True
Word set [jagungkms1]
= [memoriword4]
Word set [jagungkms2]
= [memoriword4]
Word set [jagungkms3]
= [memoriword4]
Word set [jagungkms4]
= [memoriword4]
Word set [jagungkms5]
= [memoriword4]
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Aksi keempat adalah aksi untuk menyocokan animasi terhadap kondisi fisil realtime. Saat kondisi fisik berada dibawah bak B dan menyentuh photodioda, maka animasi
akan menyesuaikan kondisi fisik. Penyesuaian ini diprogram pada aksi ketiga yang akan
dijelaskan pada Tabel 4.22
Tabel 4.22. Aksi Keempat Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No

Decision
gerakankms1d==1 &&
(gerakankms1>80&&gerakankms1<90) &&
PLC_.M_kmsb&&(gerakankms5>140||gerakankms5d==0)
gerakankms2d==1 &&
(gerakankms2>80&&gerakankms2<90) &&
PLC_.M_kmsb&&(gerakankms1>140||gerakankms1d==0)
gerakankms3d==1 &&
(gerakankms3>80&&gerakankms3<90) &&
PLC_.M_kmsb&&(gerakankms2>140||gerakankms2d==0)
gerakankms4d==1 &&
(gerakankms4>80&&gerakankms4<90) &&
PLC_.M_kmsb&&(gerakankms3>140||gerakankms3d==0)
gerakankms5d==1 &&
(gerakankms5>80&&gerakankms5<90) &&
PLC_.M_kmsb&&(gerakankms4>140||gerakankms4d==0)

1

2

3

4

5

True
Word set
[gerakankms1] =
[90]
Word set
[gerakankms2] =
[90]
Word set
[gerakankms3] =
[90]
Word set
[gerakankms4] =
[90]
Word set
[gerakankms5] =
[90]

Aksi kelima adalah aksi untuk animasi pengisian kacang hijau dalam kemasan.
Animasi material kacang hijau pada kemasan akan bertambah sesuai dengan sendokan
rotary vane feeder yang sudah berputar. Animasi kacang hijau ditunjukan pada Gambar 4.43.
Aksi kelima akan dijelaskan pada Tabel 4.23.
Tabel 4.23. Aksi Kelima Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No.
1
2
3
4
5

Decision
M_start && gerakankms1==90 &&
PLC_.M_cntbakb==1
M_start && gerakankms2==90 &&
PLC_.M_cntbakb==1
M_start && gerakankms3==90 &&
PLC_.M_cntbakb==1
M_start && gerakankms4==90 &&
PLC_.M_cntbakb==1
M_start && gerakankms5==90 &&
PLC_.M_cntbakb==1

True
Word set [jagungkms1]
= [memoriword5]
Word set [jagungkms2]
= [memoriword5]
Word set [jagungkms3]
= [memoriword5]
Word set [jagungkms4]
= [memoriword5]
Word set [jagungkms5]
= [memoriword5]
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Gambar 4.43 Animasi Material Kacang Hijau
Aksi keenam adalah aksi untuk menyocokan animasi terhadap kondisi fisil real-time.
Saat kondisi fisik berada dibawah bak C dan menyentuh photodioda, maka animasi akan
menyesuaikan kondisi fisik. Penyesuaian ini diprogram pada aksi keenam yang akan
dijelaskan pada Tabel 4.24.
Tabel 4.24. Aksi Keenam Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No
1

2

Decision
gerakankms1d==1 &&
(gerakankms1>170&&gerakankms1<180) &&
PLC_.M_kmsc&&(gerakankms5>230||gerakankms5d==0)
gerakankms2d==1 &&
(gerakankms2>170&&gerakankms2<180) &&
PLC_.M_kmsc&&(gerakankms1>230||gerakankms1d==0)

True
Word set
[gerakankms1] =
[180]
Word set
[gerakankms2] =
[180]
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Lanjutan Tabel 4.24.
No

Decision
gerakankms3d==1 &&
(gerakankms3>170&&gerakankms3<180) &&
PLC_.M_kmsc&&(gerakankms2>230||gerakankms2d==0)
gerakankms4d==1 &&
(gerakankms4>170&&gerakankms4<180) &&
PLC_.M_kmsc&&(gerakankms3>230||gerakankms3d==0)
gerakankms5d==1 &&
(gerakankms5>170&&gerakankms5<180) &&
PLC_.M_kmsc&&(gerakankms4>230||gerakankms4d==0)

3

4

5

True
Word set
[gerakankms3] =
[180]
Word set
[gerakankms4] =
[180]
Word set
[gerakankms5] =
[180]

Aksi ketujuh adalah aksi untuk animasi pengisian kacang hijau dalam kemasan.
Animasi material kacang kedelai pada kemasan akan bertambah sesuai dengan sendokan
rotary vane feeder yang sudah berputar. Animasi kacang kedelai ditunjukan pada Gambar
4.44. Aksi ketujuh akan dijelaskan pada Tabel 4.25.
Tabel 4.25. Aksi Ketujuh Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No.
1
2
3
4
5

Decision
M_start && gerakankms1==180 &&
PLC_.M_cntbakc==1
M_start && gerakankms2==180 &&
PLC_.M_cntbakc==1
M_start && gerakankms3==180 &&
PLC_.M_cntbakc==1
M_start && gerakankms4==180 &&
PLC_.M_cntbakc==1
M_start && gerakankms5==180 &&
PLC_.M_cntbakc==1

True
Word set [jagungkms1]
= [memoriword6]
Word set [jagungkms2]
= [memoriword6]
Word set [jagungkms3]
= [memoriword6]
Word set [jagungkms4]
= [memoriword6]
Word set [jagungkms5]
= [memoriword6]

Gambar 4.44 Animasi Material Kacang Kedelai
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Lanjutan Gambar 4.44 Animasi Material Kacang Kedelai
Aksi kedelapan adalah aksi untuk menyocokan animasi terhadap kondisi fisil realtime. Saat kondisi fisik berada dibawah plastic sealer dan menyentuh photodioda, maka
animasi akan menyesuaikan kondisi fisik. Penyesuaian ini diprogram pada aksi kedelapan
yang akan dijelaskan pada Tabel 4.26.
Tabel 4.26. Aksi Kedelapan Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No
1

2

3

4

5

Decision
True
gerakankms1d==1 &&
Word set
(gerakankms1>260&&gerakankms1<270) &&
[gerakankms1] =
PLC_.M_pdsealer&&(gerakankms5>320||gerakankms5d==0)
[270]
gerakankms2d==1 &&
Word set
(gerakankms2>260&&gerakankms2<270) &&
[gerakankms2] =
PLC_.M_pdsealer&&(gerakankms1>320||gerakankms1d==0)
[270]
gerakankms3d==1 &&
Word set
(gerakankms3>260&&gerakankms3<270) &&
[gerakankms3] =
PLC_.M_pdsealer&&(gerakankms2>320||gerakankms2d==0)
[270]
gerakankms4d==1 &&
Word set
(gerakankms4>260&&gerakankms4<270) &&
[gerakankms4] =
PLC_.M_pdsealer&&(gerakankms3>320||gerakankms3d==0)
[270]
gerakankms5d==1 &&
Word set
(gerakankms5>260&&gerakankms5<270) &&
[gerakankms5] =
PLC_.M_pdsealer&&(gerakankms4>320||gerakankms4d==0)
[270]
Aksi kesembilan adalah aksi untuk animasi sealer kemasan. Animasi sealer kemasan

setelah proses plastic sealer akan muncul menunjukan bahwa kemasan sudah dalam posisi
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tersegel. Animasi segel kemasan ditunjukan pada Gambar 4.45. Aksi kesembilan akan
dijelaskan pada Tabel 4.27.
Tabel 4.27. Aksi Kesembilan Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No.
1
2
3
4
5

Decision
gerakankms1d&&gerakankms1==270&&
PLC_.M_pdsealer&&PLC_.M_pemanas
gerakankms2d&&gerakankms2==270&&
PLC_.M_pdsealer&&PLC_.M_pemanas
gerakankms3d&&gerakankms3==270&&
PLC_.M_pdsealer&&PLC_.M_pemanas
gerakankms4d&&gerakankms4==270&&
PLC_.M_pdsealer&&PLC_.M_pemanas
gerakankms5d&&gerakankms5==270&&
PLC_.M_pdsealer&&PLC_.M_pemanas

True
Bit set [sealerkemasan1d]
Bit set [sealerkemasan2d]
Bit set [sealerkemasan3d]
Bit set [sealerkemasan4d]
Bit set [sealerkemasan5d]

Gambar 4.45 Animasi Segel Kemasan
Aksi kesepuluh adalah aksi untuk menghilangkan animasi kemasan karena kemasan
pada kondisi fisik sudah terjatuh ke dalam kardus. Animasi ini diprogram pada aksi
kesepuluh yang akan dijelaskan pada Tabel 4.28
Tabel 4.28. Aksi Kesepuluh Dalam Setiap Animasi Gerakan dan Pengisian Kemasan
No

Decision

1

!PLC_.M_photocnt&&
gerakankms1d==1&&gerakankms1>300

True
Bit Reset [gerakankms1d]
Bit Reset [sealerkemasan1d]
Word set [gerakankms1] = [-10]
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Lanjutan Tabel 4.28.
No

Decision

2

!PLC_.M_photocnt&&
gerakankms2d==1&&gerakankms2>300

3

!PLC_.M_photocnt&&
gerakankms3d==1&&gerakankms3>300

4

!PLC_.M_photocnt&&
gerakankms4d==1&&gerakankms4>300

5

!PLC_.M_photocnt&&
gerakankms5d==1&&gerakankms5>300

True
Bit Reset [gerakankms2d]
Bit Reset [sealerkemasan2d]
Word set [gerakankms2] = [-10]
Bit Reset [gerakankms3d]
Bit Reset [sealerkemasan3d]
Word set [gerakankms3] = [-10]
Bit Reset [gerakankms4d]
Bit Reset [sealerkemasan4d]
Word set [gerakankms4] = [-10]
Bit Reset [gerakankms5d]
Bit Reset [sealerkemasan5d]
Word set [gerakankms5] = [-10]

Nilai variabel animasi yang sudah berubah, perlu di-reset. Reset nilai variabel
diperlukan agar animasi bisa bekerja dari awal. Program tambahan diperlukan untuk
melakukan reset animasi. Program reset variabel animasi akan me-reset semua nilai variabel
sehingga proses animasi akan mulai dari awal. Program reset animasi akan ditunjukan pada
Gambar 4.46 dan dijelaskan pada Tabel 4.29.

Gambar 4.46 Program Reset Animasi Gerakan
Tabel 4.29. Aksi Program Reset Animasi Gerakan
No.

Nomor Aksi

1

35

2

36

Aksi
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Tabel 4.29. Aksi Program Reset Animasi Gerakan
No.

Nomor Aksi

3

37

4

38

5

39

Aksi

4.4.4.2 Program Animasi Plastic Sealer
Animasi plastic sealer pada HMI memiliki kemampuan menampilkan pergerakan
plastic sealer. Pergerakan plastic sealer pada HMI ditunjukan pada Tabel 4.2. Pada animasi
plastic sealer, terdapat 3 objek yang ditunjukan pada Gambar 4.47 dan dijelaskan pada Tabel
4.30.

1
2
3
`
Gambar 4.47 Objek Animasi Plastic Sealer
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Tabel 4.30. Keterangan Objek Animasi Plastic Sealer
No.
1

Nama Objek

Animasi

2

3

Untuk memicu pergerakan animasi plastic sealer, kumpulan aksi dibuat ditunjukan
pada Gambar 4..53 dan dijelaskan pada Tabel 4.31. Keterangan Program Animasi Plastic
Sealer.

Gambar 4.48 Program Animasi Plastic Sealer
Tabel 4.31. Keterangan Program Animasi Plastic Sealer.
No.
Decision
1 !PLC_.M_limitbuka&&!PLC_.M_limitbuka
2
PLC_.M_limitbuka
3
PLC_.M_limittutup

True
Word Set [rotasimotorsealer] = [1]
Word Set [rotasimotorsealer] = [2]
Word Set [rotasimotorsealer] = [0]

4.4.4.3 Program Animasi Kardus
Animasi kardus pada HMI memiliki kemampuan menampilkan pergerakan kardus.
Pergerakan kardus pada HMI hanya menampilkan saat kardus sudah berada di bawah ujung
konveyor utama dan saat kardus sudah terisi penuh. Kardus yang sudah terisi penuh akan
mengaktifkan konveyor dan kardus bergerak. Animasi kardus akan menghilang jika kardus
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sudah tidak menghalangi sinar ke photodioda. Objek pada animasi kardus hanya 1,
ditunjukan oleh Gambar 4.49.

Gambar 4.49 Objek Animasi Kardus
Untuk memicu pergerakan animasi gerakan kardus, kumpulan aksi dibuat
ditunjukan pada Gambar 4.50 dan dijelaskan pada Tabel 4.32. Keterangan Program Animasi
Gerakan Kardus.

Gambar 4.50 Program Animasi Gerakan Kardus
Tabel 4.32. Keterangan Program Animasi Gerakan Kardus.
No.
1

Decision
!PLC_.M_limitbuka&&
!PLC_.M_limitbuka

True
Word Add
[gerakankardus] += [1]

False
Word Set
[gerakankardus] = [0]

4.4.5 Program Penambahan Hasil Produksi Harian
Hasil produksi harian pada HMI ditampilkan sebagai animasi grafik batang. Produksi
harian pada HMI menampilkan produksi hari Senin sampai dengan Jumat. Terdapat 2 bagian
grafik pada Gambar 4.51. Pada grafik kiri, menampilkan produksi kemasan pilihan 1, pilihan
2, dan pilihan 3 hari Senin sampai dengan Jumat. Pada grafik kanan, menampilkan produksi
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kemasan, produksi kardus berisi 2 kemasan, dan produksi kardus berisi 4 kemasan. Grafik
kanan akan menampilkan hasil produksi yang ingin ditampilkan oleh operator.

Gambar 4.51 Grafik Hasil Produksi Harian
Pada grafik kanan, terdapat 3 layer kotak untuk memisahkan hasil produksi harian
tiap komposisi. 3 layer kotak akan ditunjukan pada Tabel 4.33 Keterangan Layer Grafik
Kanan.
Tabel 4.33. Keterangan Layer Grafik Kanan
No.
1

2

3

Gambar

Keterangan
Saat variabel “trendpil1”
aktif, kotak grafik yang
muncul adalah grafik Pilihan
pertama.
Saat variabel “trendpil2”
aktif, kotak grafik yang
muncul adalah grafik Pilihan
kedua.
Saat variabel “trendpil3”
aktif, kotak grafik yang
muncul adalah grafik Pilihan
ketiga.
Program untuk menampilkan hasil produksi yang ingin ditampilkan oleh operator

ditunjukan pada Gambar 4.52 dan dijelaskan pada Tabel 4.34. Keterangan Program
Pemilihan Trend yang Ingin Ditampilkan.
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1
c
2

3
Gambar 4.52 Animasi Layout Pemilihan Trend yang ingin Ditampilkan
Tabel 4.34. Keterangan Program Pemilihan Trend yang Ingin Ditampilkan
No.

1

2

3

Aksi Animasi

Keterangan
Ketiga tombol dikelompokan menjadi
tombol radio. Pada saat tombol ini
ditekan, tombol lain akan tidak aktif.
Saat variabel “trendpil1” aktif, bagian
grafik kanan akan menampilkan hasil
produksi komposisi pilihan pertama.
Ketiga tombol dikelompokan menjadi
tombol radio. Pada saat tombol ini
ditekan, tombol lain akan tidak aktif.
Saat variabel “trendpil2” aktif, bagian
grafik kanan akan menampilkan hasil
produksi komposisi pilihan kedua.
Ketiga tombol dikelompokan menjadi
tombol radio. Pada saat tombol ini
ditekan, tombol lain akan tidak aktif.
Saat variabel “trendpil3” aktif, bagian
grafik kanan akan menampilkan hasil
produksi komposisi pilihan ketiga.
Setiap grafik batang dan tulisan angka di bawah grafik batang pada Gambar 4.10.

memiliki 1 variabel yang sama. Variabel yang digunakan untuk laporan harian memiliki total
45 variabel. Keterangan variabel akan dijelaskan pada Tabel 4.35.
Tabel 4.35. Keterangan Variabel Laporan Produksi Harian
No.
1
2
3
4
5
6
7

Variabel
produksi_p1h1
produksi_p2h1
produksi_p3h1
produksi_k2p1h1
produksi_k2p2h1
produksi_k2p3h1
produksi_k4p1h1

Keterangan
Hasil produski Pilihan 1 hari Senin
Hasil produski Pilihan 2 hari Senin
Hasil produski Pilihan 3 hari Senin
Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 1 hari Senin
Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 2 hari Senin
Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 3 hari Senin
Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 1 hari Senin
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Lanjutan Tabel 4.35.
No.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Variabel
Keterangan
produksi_k4p2h1 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 2 hari Senin
produksi_k4p3h1 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 3 hari Senin
produksi_p1h2
Hasil produski Pilihan 1 hari Selasa
produksi_p2h2
Hasil produski Pilihan 2 hari Selasa
produksi_p3h2
Hasil produski Pilihan 3 hari Selasa
produksi_k2p1h2 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 1 hari Selasa
produksi_k2p2h2 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 2 hari Selasa
produksi_k2p3h2 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 3 hari Selasa
produksi_k4p1h2 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 1 hari Selasa
produksi_k4p2h2 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 2 hari Selasa
produksi_k4p3h2 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 3 hari Selasa
produksi_p1h3
Hasil produski Pilihan 1 hari Rabu
produksi_p2h3
Hasil produski Pilihan 2 hari Rabu
produksi_p3h3
Hasil produski Pilihan 3 hari Rabu
produksi_k2p1h3 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 1 hari Rabu
produksi_k2p2h3 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 2 hari Rabu
produksi_k2p3h3 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 3 hari Rabu
produksi_k4p1h3 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 1 hari Rabu
produksi_k4p2h3 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 2 hari Rabu
produksi_k4p3h3 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 3 hari Rabu
produksi_p1h4
Hasil produski Pilihan 1 hari Kamis
produksi_p2h4
Hasil produski Pilihan 2 hari Kamis
produksi_p3h4
Hasil produski Pilihan 3 hari Kamis
produksi_k2p1h4 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 1 hari Kamis
produksi_k2p2h4 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 2 hari Kamis
produksi_k2p3h4 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 3 hari Kamis
produksi_k4p1h4 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 1 hari Kamis
produksi_k4p2h4 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 2 hari Kamis
produksi_k4p3h4 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 3 hari Kamis
produksi_p1h5
Hasil produski Pilihan 1 hari Jumat
produksi_p2h5
Hasil produski Pilihan 2 hari Jumat
produksi_p3h5
Hasil produski Pilihan 3 hari Jumat
produksi_k2p1h5 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 1 hari Jumat
produksi_k2p2h5 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 2 hari Jumat
produksi_k2p3h5 Hasil produski kardus berisi 2 kemasan pilihan 3 hari Jumat
produksi_k4p1h5 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 1 hari Jumat
produksi_k4p2h5 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 2 hari Jumat
produksi_k4p3h5 Hasil produski kardus berisi 4 kemasan pilihan 3 hari Jumat
Setiap penambahan hasil produksi dipicu oleh kemasan atau kardus yang melewati

sensor. Penambahan hasil produksi setiap hari memiliki 2 macam kumpulan aksi, yaitu
penambahan kemasan dan penambahan kardus. Kumpulan aksi pada program dapat dilihat
pada Gambar 4.53. Kumpulan aksi pada penambahan kemasan dan penambahan kardus akan
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ditunjukan pada Gambar 4.54. Penjelasan program hanya menjelaskan program hari Senin,
karena program pada hari Selasa sampai dengan Jumat memiliki perbedaan variabel saja.

Gambar 4.53 Aksi Animasi Gerakan dan Pengisian Setiap Kemasan

Gambar 4.54 Kumpulan Aksi Penambahan Hasil Produksi
Program kumpulan aksi untuk penambahan produksi kemasan ditunjukan pada
Gambar 4.55. Untuk memicu kumpulan aksi, sensor photodioda counter kemasan harus
berada dalam posisi tidak aktif dan M_start harus aktif. Penjelasan kumpulan aksi dijelaskan
pada Tabel 4.36.
Gambar 4.55 Kumpulan Aksi Penambahan Produksi Kemasan
Tabel 4.36. Keterangan Aksi Penambahan Produksi Kemasan
No.
1
2
3

Decision
True
pil1&&triggerh1senin
Word Add [produksi_p1h1] += [1]
pil2&&triggerh1senin
Word Add [produksi_p2h1] += [1]
pil3&&triggerh1senin
Word Add [produksi_p3h1] += [1]
Program kumpulan aksi untuk penambahan produksi kardus ditunjukan pada

Gambar 4.56. Untuk memicu kumpulan aksi, sensor photodioda kardus harus berada dalam
posisi tidak aktif dan M_start harus aktif. Penjelasan kumpulan aksi dijelaskan pada Tabel
4.37.
Gambar 4.56 Kumpulan Aksi Penambahan Produksi Kemasan
Tabel 4.37. Keterangan Aksi Penambahan Produksi Kemasan
No.
1
2
3
4
5
6

Decision
pil1&&kardus2kemasan&&triggerh1senin
pil2&&kardus2kemasan&&triggerh1senin
pil3&&kardus2kemasan&&triggerh1senin
pil1&&kardus4kemasan&&triggerh1senin
pil2&&kardus4kemasan&&triggerh1senin
pil3&&kardus4kemasan&&triggerh1senin

True
Word Add [produksi_k2p1h1] += [1]
Word Add [produksi_k2p2h1] += [1]
Word Add [produksi_k2p3h1] += [1]
Word Add [produksi_k2p1h1] += [1]
Word Add [produksi_k2p2h1] += [1]
Word Add [produksi_k2p3h1] += [1]
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Reset laporan produksi harian akan dilakukan saat operator melakukan pergantian
hari pada Layout komposisi. Proses reset laporan produksi akan dijelaskan pada Tabel 4.38.
Tabel 4.38. Penjelasan Proses Reset Produksi Harian
No.
1

Gambar

Keterangan
Hari Selasa, tetapi
hari tercatat pada
sistem masih Senin.

2

Data produksi hari
Selasa yang lalu.

3

Perubahan hari oleh
operator.

4

Data produksi hari
Selasa yang sudah direset.
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Setiap reset nilai produksi harian dipicu oleh aktifnya variabel harian. Kumpulan aksi
pada program untuk me-reset data harian dapat dilihat pada Gambar 4.57. Kumpulan aksi
pada proses reset nilai produksi harian akan ditunjukan pada Gambar 4.58. Penjelasan
program hanya menjelaskan program hari Senin, karena program pada hari Selasa sampai
dengan Jumat memiliki perbedaan variabel saja.

Gambar 4.57 Aksi Proses Reset Nilai Produksi Harian

Gambar 4.58 Kumpulan Aksi Proses Reset Nilai Produksi Harian
Program kumpulan aksi untuk melakukan reset nilai produksi harian ditunjukan pada
Gambar 4.59 dan kumpulan aksi dijelaskan pada Tabel 4.39. Program pemicu reset sudah
ditampilkan pada subbab 4.4.3 Program Pemilihan Komposisi pada Gambar 4.34. dan Tabel
4.17. nomor 2,3,4,5 dan 6.

Gambar 4.59 Kumpulan Aksi Reset Nilai Produksi Harian
Tabel 4.39. Keterangan Aksi Reset Nilai Produksi Harian
No.
1
2
3
4
5

Aksi
No.
Aksi
Word set [produksi_p1h1] = [0]
6 Word set [produksi_k2p3h1] = [0]
Word set [produksi_p2h1] = [0]
7 Word set [produksi_k4p1h1] = [0]
Word set [produksi_p3h1] = [0]
8 Word set [produksi_k4p2h1] = [0]
Word set [produksi_k2p1h1] = [0]
9 Word set [produksi_k4p3h1] = [0]
Word set [produksi_k2p2h1] = [0]
Data produksi harian yang sudah tercatat, akan ditulis ke SD card yang ada pada

HMI. Proses Penulisan data produksi pada SD card terdapat 2 langkah. Langkah pertama
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adalah membuat event group sebagai file penyimpanan produksi harian yang ditunjukan
pada Gambar 4.60.

Gambar 4.60 Event Group Untuk Penyimpanan Data
Terdapat 5 event untuk penyimpanan data produksi harian sesuai dengan jumlah hari.
Setiap Event memiliki pengaturan penyimpanan data yang sama. Contoh pengaturan yang
akan ditunjukan adalah event “produksi_senin” pada Gambar 4.61.

Gambar 4.61 Pengaturan Event “produksi_senin”
Pembuatan pesan yang ingin ditulis pada data dilakukan denan menambah “Text” pada
“Resource Library” yang ditunjukan pada Gambar 4.62.

Gambar 4.62 Tempat Pembuatan Pesan yang Ingin Dituliskan.
Pada pembuatan pesan yang ingin dituliskan, dibuat 9 sumber untuk memudahkan
pemilihan pembacaan data. Sumber data tulisan ditunjukan pada Gambar 4.63 dan dijelaskan
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pada Tabel 4.40. Setiap sumber data memiliki 5 kondisi, kondisi akan dijelaskan pada Tabel
4.41.

Gambar 4.63 Sumber Data Teks untuk Penulisan Data.
Tabel 4.40. Keterangan Sumber Data Teks
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sumber Data
TextResource001
TextResource002
TextResource003
TextResource004
TextResource005
TextResource006
TextResource007
TextResource008
TextResource009

Keterangan
Sumber data produksi komposisi 1.
Sumber data produksi komposisi 2.
Sumber data produksi komposisi 3.
Sumber data produksi kardus berisi 2 kemasan komposisi 1.
Sumber data produksi kardus berisi 2 kemasan komposisi 2.
Sumber data produksi kardus berisi 2 kemasan komposisi 3.
Sumber data produksi kardus berisi 4 kemasan komposisi 1.
Sumber data produksi kardus berisi 4 kemasan komposisi 2.
Sumber data produksi kardus berisi 4 kemasan komposisi 3.
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Tabel 4.41. Keterangan Kondisi Pada Sumber Data
No.
1
2
3
4
5

Kondisi
Keterangan
0
Data yang disimpan berupa data hari Senin.
1
Data yang disimpan berupa data hari Selasa.
2
Data yang disimpan berupa data hari Rabu.
3
Data yang disimpan berupa data hari Kamis.
4
Data yang disimpan berupa data hari Jumat.
Pemicu untuk penulisan data ke SD card ada pada objek “TURN OFF” pada panel

pertama. Tombol ini memiliki 5 objek. Objek terdapat 5 karena menyesuaikan hari yang ada
untuk produksi ditunjukan pada Gambar 4.64.

Gambar 4.64 Tombol yang memiliki 5 Objek
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Setiap Objek memiliki 12 Aksi untuk melakukan proses penyimpanan dan
mematikan HMI. Aksi untuk penulisan data ada pada aksi pertama sampai dengan aksi
kesembilan. Pada aksi ini terdapat 4 hal yang harus dilakukan pengaturan sehingga mendapat
hasil penulisan yang diinginkan. Empat pengaturan akan dijelaskan pada Gambar 4.65 dan
dijelaskan pada Tabel 4.42.

1
2
3

4

Gambar 4.65 Empat Pengaturan untuk Penulisan Data
Tabel 4.42. Keterangan Empat Pengaturan untuk Penulisan Data
No.
1
2

Gambar

Keterangan
Pengaturan untuk menentukan aksi yang
akan dikerjakan saat tombol ditekan.
Event Group.
Pengaturan untuk menentukan tempat
penyimpanan data.

3

Text Resource.
Pengaturan untuk pengambilan sumber
data.

4

Kondisi Message.
Pengaturan untuk menentukan data
yang ingin ditulis.
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Aksi untuk mencatat program ada pada aksi pertama sampai dengan kesembilan yang
akan dijelaskan pada Tabel 4.43.
Tabel 4.43. Aksi Pada Objek untuk Menyimpan Data
Aksi
1

2

Objek
Keterangan
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource001
Kondisi : 0: senin, Produksi_p1h1 :<var:produksi_p1h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource001
Kondisi : 1: selasa, Produksi_p1h2 :<var:produksi_p1h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource001
Kondisi : 2: rabu, Produksi_p1h3 :<var:produksi_p1h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource001
Kondisi : 3: kamis, Produksi_p1h4 :<var:produksi_p1h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource001
Kondisi : 4: jumat, Produksi_p1h5 :<var:produksi_p1h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource002
Kondisi : 0: senin, Produksi_p2h1 :<var:produksi_p2h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource002
Kondisi : 1: selasa, Produksi_p2h2 :<var:produksi_p2h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource002
Kondisi : 2: rabu, Produksi_p2h3 :<var:produksi_p2h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource002
Kondisi : 3: kamis, Produksi_p2h4 :<var:produksi_p2h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource002
Kondisi : 4: jumat, Produksi_p2h5 :<var:produksi_p2h5>
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Lanjutan Tabel 4.43.
Aksi
3

4

5

Objek
Keterangan
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource003
Kondisi : 0: senin, Produksi_p3h1 :<var:produksi_p3h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource003
Kondisi : 1: selasa, Produksi_p3h2 :<var:produksi_p3h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource003
Kondisi : 2: rabu, Produksi_p3h3 :<var:produksi_p3h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource003
Kondisi : 3: kamis, Produksi_p3h4 :<var:produksi_p3h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource003
Kondisi : 4: jumat, Produksi_p3h5 :<var:produksi_p3h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource004
Kondisi : 0: senin, Produksi_k2p1h1 :<var:produksi_k2p1h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource004
Kondisi : 1: selasa, Produksi_k2p1h2 :<var:produksi_k2p1h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource004
Kondisi : 2: rabu, Produksi_k2p1h3 :<var:produksi_k2p1h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource004
Kondisi : 3: kamis, Produksi_k2p1h4 :<var:produksi_k2p1h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource004
Kondisi : 4: jumat, Produksi_k2p1h5 :<var:produksi_k2p1h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource005
Kondisi : 0: senin, Produksi_k2p2h1 :<var:produksi_k2p2h1>
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Lanjutan Tabel 4.43.
Aksi
5

6

7

Objek
Keterangan
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource005
Kondisi : 1: selasa, Produksi_k2p2h2 :<var:produksi_k2p2h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource005
Kondisi : 2: rabu, Produksi_k2p2h3 :<var:produksi_k2p2h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource005
Kondisi : 3: kamis, Produksi_k2p2h4 :<var:produksi_k2p2h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource005
Kondisi : 4: jumat, Produksi_k2p2h5 :<var:produksi_k2p2h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource006
Kondisi : 0: senin, Produksi_k2p3h1 :<var:produksi_k2p3h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource006
Kondisi : 1: selasa, Produksi_k2p3h2 :<var:produksi_k2p3h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource006
Kondisi : 2: rabu, Produksi_k2p3h3 :<var:produksi_k2p3h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource006
Kondisi : 3: kamis, Produksi_k2p3h4 :<var:produksi_k2p3h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource006
Kondisi : 4: jumat, Produksi_k2p3h5 :<var:produksi_k2p3h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource007
Kondisi : 0: senin, Produksi_k4p1h1 :<var:produksi_k4p1h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource007
Kondisi : 1: selasa, Produksi_k4p1h2 :<var:produksi_k4p1h2>
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Lanjutan Tabel 4.43.
Aksi
7

8

9

Objek
Keterangan
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource007
Kondisi : 2: rabu, Produksi_k4p1h3 :<var:produksi_k4p1h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource007
Kondisi : 3: kamis, Produksi_k4p1h4 :<var:produksi_k4p1h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource007
Kondisi : 4: jumat, Produksi_k4p1h5 :<var:produksi_k4p1h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource008
Kondisi : 0: senin, Produksi_k4p2h1 :<var:produksi_k4p2h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource008
Kondisi : 1: selasa, Produksi_k4p2h2 :<var:produksi_k4p2h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource008
Kondisi : 2: rabu, Produksi_k4p2h3 :<var:produksi_k4p2h3>
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource008
Kondisi : 3: kamis, Produksi_k4p2h4 :<var:produksi_k4p2h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource008
Kondisi : 4: jumat, Produksi_k4p2h5 :<var:produksi_k4p2h5>
Mati01 Menuliskan data:
event group : produksi_senin
Text Resource : TextResource009
Kondisi : 0: senin, Produksi_k4p3h1 :<var:produksi_k4p3h1>
Mati02 Menuliskan data:
event group : produksi_selasa
Text Resource : TextResource009
Kondisi : 1: selasa, Produksi_k4p3h2 :<var:produksi_k4p3h2>
Mati03 Menuliskan data:
event group : produksi_rabu
Text Resource : TextResource009
Kondisi : 2: rabu, Produksi_k4p3h3 :<var:produksi_k4p3h3>
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Lanjutan Tabel 4.43.
Aksi
9

Objek
Keterangan
Mati04 Menuliskan data:
event group : produksi_kamis
Text Resource : TextResource009
Kondisi : 3: kamis, Produksi_k4p3h4 :<var:produksi_k4p3h4>
Mati05 Menuliskan data:
event group : produksi_jumat
Text Resource : TextResource009
Kondisi : 4: jumat, Produksi_k4p3h5 :<var:produksi_k4p3h5>
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut :
1.

HMI dapat memberi masukan komposisi pada sistem.

2.

Tombol start, stop dan reset pada HMI dapat bekerja dengan baik.

3.

Animasi dapat mengikuti kondisi real-time, baik indikator ataupun animasi kemasan.

4.

HMI mampu mencatat produksi laporan harian dari Senin sampai dengan Jumat.

5.

HMI memiliki keamanan untuk mengakses sistem dan pemilihan hari produksi.

6.

HMI dapat memberi peringatan saat material pada bak hampir habis.

5.2

SARAN
Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa saran untuk penelitian selanjutnya,

yaitu :
1.

Mempelajari fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi yang ingin digunakan.

2.

Menambahkan proses penyimpanan untuk hari Sabtu dan Minggu.

3.

Membuat dudukan sensor photodioda lebih kokoh sehingga sinyal yang dikirim
terbaca dengan baik.

4.

Memasukkan penjelasan rincian komposisi berat pada layout Komposisi di window
tersendiri.
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LAMPIRAN
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Lampiran no 1 Variabel yang digunakan

Variabel internal bertipe diskrit yang dipakai pada implementasi.

Variabel eksternal bertipe diskrit yang dipakai pada implementasi.
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Variabel internal bertipe string yang dipakai pada implementasi.

Variabel eksternal bertipe diskrit yang dipakai pada implementasi.
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Variabel eksternal bertipe diskrit yang dipakai pada implementasi.
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Lampiran no 2 Seluruh aksi pada HMI

Seluruh aksi pada sistem
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Lampiran no 3 Aksi animasi motor konveyor B

Aksi animasi motor konveyor B
Tabel aski keputusan animasi motor konveyor B
No. Decision
True
1
rotasimotorkonvB>100
Word Set [rotasimotorkonvB] = [0]
2
PLC_.M_konvb
Word Add [rotasimotorkonvB] = [0]
Lampiran no 4 Aksi animasi motor konveyor A

Aksi animasi motor konveyor A
Tabel aksi keputusan animasi motor konveyor A
No. Decision
1
rotasimotorkonvB>100
2
PLC_.M_konvb

True
Word Set [rotasimotorkonvB] = [0]
Word Add [rotasimotorkonvB] = [0]

xxvii
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Lampiran no 4 Aksi animasi motor sealer

Aksi animasi motor sealer
Tabel aksi keputusan animasi motor sealer
No. Decision
1
!PLC_.M_limitbuka&&!PLC_.M_limitbuka
2
PLC_.M_limitbuka
3
PLC_.M_limittutup
Lampiran no 5 Aksi penampil tulisan trend pilihan

True
Word Set [rotasimotorsealer] = [1]
Word Set [rotasimotorsealer] = [0]
Word Set [rotasimotorsealer] = [2]

Aksi penampil tulisan trend pilihan
Tabel aksi penampil tulisan trend pilihan
No.
1
2
3

Decision
trendpil1
trendpil2
trendpil3

True
String Set [penampiltrendpil] = [“Pil1”]
String Set [penampiltrendpil] = [“Pil2”]
String Set [penampiltrendpil] = [“Pil3”]
xxviii
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String yang dipengaruhi program aksi penampil tulisan trend pilihan
Lampiran no 6 Aksi penampil tulisan harian

Aksi penampil tulisan harian

Script aksi penampil tulisan harian
xxix
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String yang dipengaruhi aksi penampil tulisan harian
Lampiran no 7 Aksi nomor 40, inisialisasi variabel saat HMI dinyalakan

Aksi nomor 40, untuk melakukan inisialisasi pada sistem
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