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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dari 

penelitian, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan dan 

manfaat dari penelitian yang dilakukan, batasan masalah, asumsi yang digunakan 

dalam penelitian serta sistematika penulisan untuk menyelesaikan penelitian.   

1.1 LATAR BELAKANG 

Pemakaian uap pada proses produksi dipengaruhi faktor melimpahnya air 

sebagai bahan baku penghasil uap. Untuk mendidihkan air tersebut diperlukan 

energi yang diperoleh dari sumber panas, misalnya dari pembakaran bahan bakar 

(padat, cair, dan gas), tenaga listrik, gas panas sebagai sisa proses kimia serta 

tenaga nuklir. Pemanfaatan boiler sebagai penghasil uap, ditujukan untuk proses 

produksi dan penghasil energi. Secara umum dalam dunia industri membutuhkan 

sarana pemanas dalam proses produksinya. Sarana yang dipakai terutama untuk 

industri pengolahan kecil dan menengah memanfaatkan panas dari uap air yang 

dihasilkan oleh suatu boiler.  

Boiler, dalam proses kerjanya akan mengubah air menjadi uap dengan 

menambahkan panas. Dalam menghasilkan proses pemanasan yang stabil dan 

sempurna, maka hal yang perlu diperhitungkan adalah kapasitas motor pompa air, 

burner atau alat pemanas, level air, level suhu atau tekanan, dan sistem pengaman.  

Dilihat dari sisi pengisian air pada boiler, motor pompa air harus mampu 

menyediakan air sesuai dengan kebutuhan boiler. Level air tidak boleh terlalu 

penuh untuk menghindari adanya carrie over yang dapat menurunkan kualitas 

steam yang dihasilkan, misalnya steam menjadi terlalu basah, terjadi pengendapan 

dan kondensasi di sepanjang pipa distribusi steam, bahkan dapat menyebabkan 

kerusakan pada mesin yang berhubungan langsung dengan steam selama 

pengoperasiannya. Selain itu, level air di dalam boiler juga tidak boleh terlalu 

rendah supaya burner (pemanas) tidak memanaskan ruangan yang tidak ada 

airnya. Apabila pemanas atau heater menyala padahal tidak ada air yang 
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dipanaskan akan dapat menyebabkan material heater mengalami pemanasan 

maksimal sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas atau umur material 

penyusun heater bahkan dapat menyebabkan kerusakan heater.  

Dilihat dari segi pemanasan oleh burner, suhu hasil pemanasan tidak boleh 

terlalu tinggi (over heating). Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan tekanan 

di dalam boiler menjadi tinggi juga. Tekanan yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan kerusakan pada boiler karena dalam pembuatannya, boiler memiliki 

batas tekanan yang diijinkan. Di samping itu, jika suhu yang dihasilkan terlalu 

rendah maka rendah juga tekanan di dalam boiler. Hal ini dapat menyebabkan 

kapasitas uap yang dihasilkan akan turun dan suhu steam yang diharapkan tidak 

dapat tercapai.  

Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem pengaturan yang bekerja secara 

otomatis dalam mengendalikan kerja motor pompa air dan alat pemanas untuk 

menghasilkan level air dan kondisi suhu yang konstan sesuai dengan nilai 

parameter yang telah ditentukan. 

Salah satu model pengaturan yang banyak digunakan dalam dunia industri 

dewasa ini adalah dengan menggunakan Programmable Logic Control atau lebih 

sering dikenal dengan sebutan PLC. PLC adalah sebuah rangkaian input – output 

yang terintegrasi dalam sebuah modul yang bekerja berdasarkan program yang 

dibuat. Dengan menggunakan sensor level air dan suhu sebagai input maka PLC 

dapat mengatur hidup atau mati motor pompa air dan alat pemanas sesuai dengan 

parameter yang telah didefinisikan. Alasan yang mendasari penggunaan PLC 

sebagai alat kendali diantaranya adalah PLC mempunyai fleksibilitas yang tinggi 

sebagai alat kendali. Program bisa dibuat dan diubah-ubah sesuai dengan selera 

programmer tanpa memerlukan waktu yang relatif lama dan tanpa harus 

mematikan mesin yang dikendalikan, instalasinya mudah dan cepat karena sistem 

pengkabelan yang ringkas dibandingkan jika menggunakan relay, troubleshooting 

yang mudah dengan fasilitas monitoring dan online editor saat sistem yang 

dikendalikan sedang berjalan, dan mampu berintegrasi dengan sarana lain dalam 

pengoperasiannya, misalnya personal komputer, modem, dan alat kendali lainnya. 
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Dalam rangka memberikan gambaran yang nyata dan untuk mendukung 

proses pembelajaran lebih lanjut mengenai sistem kendali PLC maka perlu 

dikembangkan sebuah modul penelitian berbasis PLC. Modul yang dibuat harus 

dirancang sehingga mampu dioperasikan sebagai alat simulasi dari suatu sistem 

kendali yang berbasis PLC. Berdasarkan tujuan tersebut, modul PLC yang 

dirancang terdiri dari satu unit PLC sebagai central Processing Unit (CPU), 

terminal input - output (I/O) sebagai antar-muka (interface) antara PLC dengan 

sistem yang akan dikendalikan, saklar dan lampu indikator (masing-masing 

sebagai simulasi input dan output dari sistem kendali). Dengan demikian, modul 

PLC tersebut juga mampu digunakan untuk mengendalikan semua sistem atau 

mesin yang berlainan sesuai dengan program PLC yang dibuat. Sebagai contoh, 

Program PLC yang dirancang pada penelitian ini akan digunakan untuk 

mengendalikan sebuah prototipe boiler.  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

sistem kendali PLC berdasarkan hubungan antara daya alat pemanas yang 

digunakan dengan uap yang dihasilkan dari pemanas eksternal dan pemanas 

internal, ditinjau dari segi persentase uap yang dihasilkan, panas yang disalurkan, 

dan kenaikan suhu serta konsumsi daya dalam proses pemanasan. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sistem kendali PLC yang dirancang adalah suatu sistem pengendalian 

level air dan suhu hasil pemanasan pada prototipe bolier. Tujuan  yang ingin 

dicapai dari penelitian mengenai perancangan sistem kendali PLC pada prototipe 

boiler, yaitu: 

1. Merancang sistem kendali PLC dari pemakaian boiler berdasarkan prototipe 

yang dibuat sesuai dengan aplikasi di industri. 

2. Merancang pembuatan program berbasis PLC dengan mengatur level air dan 

suhu yang ada di dalam boiler berdasarkan pemanas eksternal dan pemanas 

internal. 
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3. Menghitung kalor jenis berdasarkan kenaikan suhu yang diperoleh pada proses 

pemanasan air dari prototipe boiler. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat  yang ingin dicapai dari penelitian mengenai perancangan sistem 

kendali PLC pada prototipe boiler, yaitu: 

1. Menghasilkan sistem kendali yang menggunakan PLC untuk mengatur level 

air dan suhu uap hasil pemanasan di dalam boiler. 

2. Memberikan kemudahan dalam cara kerja untuk mengatasi kondisi-kondisi 

yang terjadi di dalam proses pemanasan air menjadi uap. 

3. Menghasilkan rujukan dalam mengaplikasikan sistem kendali PLC pada boiler 

di dunia industri. 

4. Menghasilkan prototipe bagi Jurusan Teknik Industri untuk sistem pengaturan 

yang menggunakan PLC, agar dapat digunakan sebagai modul penelitian dan 

percobaaan ataupun simulasi penggunaan PLC. 

1.5 BATASAN PENELITIAN 

Batasan masalah dalam membahas pengendalian level air dan suhu hasil 

pemanasan secara otomatis dengan pengaturan PLC yang digunakan dalam 

penelitian, antara lain: 

1. Prototipe boiler yang dibuat terdiri dari tempat air yang akan dipanaskan, 

motor pompa air, kompor listrik atau heater sebagai burner, sensor level air, 

dan sensor suhu. 

2. Air yang digunakan dalam proses pemanasan adalah air dari PDAM. 

3. Motor pompa air yang digunakan mempunyai daya sebesar 17 watt dan debit 

air sebesar 900 liter/jam. 

4. Alat pemanas yang digunakan ada tiga jenis yaitu heater dengan daya sebesar 

600 watt dan kompor listrik dengan daya sebesar 600 dan 300 watt. 

5. Proses pemanasan air dilakukan untuk setiap satu jam dan kenaikan suhu 

dicatat untuk setiap lima menit terhitung dari waktu sebelumnya. 
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6. Kenaikan suhu yang dicatat adalah kenaikan suhu yang berasal dari proses 

pemanasan air oleh alat pemanas yang berbeda-beda dan volume air 

ditetapkan sebagai variabel input yang nilainya dapat diubah. 

7. PLC yang digunakan adalah PLC single module (tanpa fasilitas untuk 

penambahan modul) yang terdiri dari dua puluh input – output (duabelas input 

dan delapan output). 

8. Volume air yang berubah menjadi uap pada proses pemanasan air dihitung 

dari volume air yang dipanaskan dikurangi volume air yang tersisa. 

1.6 ASUMSI-ASUMSI PENELITIAN 

Asumsi yang digunakan dalam membahas pengendalian level air dan suhu 

hasil pemanasan secara otomatis dengan pengaturan PLC pada penelitian ini, 

antara lain: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi operasional sebuah boiler, seperti kondisi 

fisik maupun kimia air, lamanya blowdown, kerugian gas buang, dan lain-lain, 

tidak dimasukkan dalam perhitungan. 

2. Suhu air yang dipanaskan dalam kondisi normal diukur pada tekanan 

atmosfer. 

3. Kalor yang diberikan oleh kompor listrik atau heater yang mempunyai daya 

sebesar 600 watt dianggap sama. 

4. Kecepatan pengisian air ke dalam boiler hanya dipengaruhi oleh kecepatan 

debit air yang keluar dari motor pompa air. 

5. Level air yang dimaksud adalah tinggi rendah permukaan air di dalam boiler. 

Dengan mengatur tinggi rendah permukaan air tersebut, diperoleh nilai 

volume air yang diijinkan pada operasional boiler. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Mengemukakan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan dan asumsi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas landasan teori yang akan digunakan untuk dasar analisis 

penelitian dan pembuatan sistem kendalikan PLC yang digunakan 

untuk mengatur level air dan suhu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Mengemukakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam 

pembuatan prototipe boiler, program PLC, dan analisa data. 

BAB IV  : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Analisis hasil perancangan sistem kendali dan pengamatan yang 

dilakukan pada pembuatan sistem kendali PLC yang digunakan untuk 

mengatur level air dan suhu yang dibuat. 

BAB V   : ANALISIS DAN INTEPRETASI HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan analisis hasil perhitungan mengenai hubungan 

antara daya alat pemanas yang digunakan dengan uap yang dihasilkan 

ditinjau dari segi persentase uap yang dihasilkan, panas yang 

disalurkan, dan kenaikan suhu serta konsumsi daya listrik dalam proses 

pemanasan yang mempertimbangkan terjadinya proses pemanasan jika 

air yang dipanaskan mempunyai suhu lebih tinggi dari suhu air normal 

(air dipanaskan terlebih dahulu di luar sistem boiler) secara kom-

prehensif. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan tujuan penelitian 

yang telah dilakukan. 
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