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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Menurut (Riera et al., 2017) Proyek gelar akhir ini berupaya untuk 

mengatasi masalah otomatisasi gudang barang yang cukup kompleks untuk 

dapat memahami dan mengelola aspek terpenting dan kritis dari penyimpanan 

besar dan pabrik distribusi. Pabrik telah dirancang dan dibangun di atas 

simulator dari perusahaan Real Games, yang disebut Factory IO karena 

kesederhanaannya yang jelas dibandingkan dengan apa yang diperlukan 

untuk perakitan pabrik yang sebenarnya. Selain itu, aspek teknis yang 

sebelumnya tidak terlihat pada tingkat komunikasi OPC dan pada 

pemrograman dan komunikasi SCADA telah dimasukkan. Untuk alasan ini, 

sebuah pabrik telah diusulkan yang menggabungkan berbagai macam 

komponen, sehingga sedekat mungkin dengan penyimpanan nyata dan pabrik 

distribusi di mana banyak dari fungsi ini dan pengambilan keputusan 

konsekuensinya hidup berdampingan: dari perangkat lunak HMI (dari bahasa 

Inggris, Antarmuka Mesin Manusia atau antarmuka manusia-mesin) ke posisi 

sensor dan mesin transportasi barang, misalnya. 

Menurut (Prada Joaquin R,2018) Dengan perubahan teknologi yang 

cepat di industri sekitar dunia, kemungkinan keterampilan khusus dituntut di 

masa depan akan berbeda dari yang dibutuhkan di masa lalu. Belajar (dan 

mengajar) kontrol dan otomasi industri adalah tugas yang sulit  banyak alasan 
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(William 2005). Misalnya, dan hanya untuk sebutkan beberapa, ini berkaitan 

dengan masalah kompleks yang membutuhkan  pengetahuan  multidisiplin, 

mulai dari matematika dan fisika untuk ilmu komputer dan pemrograman 

logika sementara termasuk sensor, aktuator dan kelistrikan dan mekanik 

mendorong teknik. Menjembatani teori dan praktek, jurusan persyaratan 

dalam kontrol industri dan pelatihan otomasi, Artinya peserta didik harus 

menguasai sejumlah besar fitur fungsional dan prosedur operasi peralatan 

pendukung, yang sebagian besar sangat berbeda dari  pabrikan lain. Sistem 

virtual bisa menjadi alat yang hebat untuk melakukan tugas ini (Magalhães et 

al. 2011). Sistem virtual  adalah simulasi komputer grafis dari sistem dinamis, 

yang digerakkan oleh perangkat pengendali periferal yang bisa disimulasikan 

atau nyata. Manfaat utama yang diharapkan adalah memungkinkan pengguna 

untuk menonton dan menilai dampak yang dikembangkan aplikasi seperti 

yang mereka lakukan dalam sistem nyata yang serupa, tetapi pada 

mengurangi biaya dan tanpa risiko cedera pada pengguna atau kerusakan 

mesin. Penggunaan teknologi dan video game teknologi (grafik dan suara 

yang ditampilkan, interaktivitas, attractiveness) dipandang sebagai cara untuk 

mempromosikan "situasi kesadaran, "motivasi siswa dan dengan demikian 

mendorong pembelajaran mereka. 

 Menurut (Hera Hikmarika, 2014 )Perkembangan teknologi banyak 

diaplikasikan di bidang industri dalam hal penggunaan perangkat otomatis 

dan pemrosesan secara otomatis. Sistem kontrol yang masih menggunakan 

peranan manusia dalam proses industri, saat ini telah banyak di gantikan oleh 
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kontrol otomatis. Salah satu sistem kontrol yang banyak digunakan di bidang 

industri adalah PLC. PLC atau diterjemahkan sebagai pengendali yang dapat 

di program (Programmable Logic Controller), adalah sebuah komputer 

khusus yang banyak digunakan untuk proses otomatisasi proses produksi di 

industri. Tidak seperti komputer biasa, PLC telah di desain sebagai alat 

kontrol yang memiliki banyak jalur input dan output, dengan di lengkapi 

ketahanan untuk kondisi lingkungan yang buruk (debu, lembab, panas, 

dingin, dan lain-lain). 

Menurut (Andrik kurnia adi pratama, 2015) Dewasa ini perusahaan 

selalu berupaya untuk mengganti pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh 

manusia untuk digantikan dengan mesin-mesin dalam rangka efisiensi dan 

peningkatan kualitas produksinya. Misalnya, proses produksi yang pada 

awalnya masih dilakukan secara manual seperti pada proses pengelompokan 

barang yang secara khusus akan dikelompokkan berdasarkan ketinggian 

barangnya. Pada suatu proses produksi seperti produksi pangan, kemasan 

yang dibuat bermacam-macam  tergantung jumlah isinya. Contohnya 

kemasan dengan  netto 500g berbeda dengan kemasan 1000g. Untuk ukuran 

panjang dan lebar bisa sama tapi untuk ukuran tinggi kemasan berbeda-beda. 

Jika proses produksi tersebut dilakukan dalam jumlah yang besar dan tempat 

pengemasan menjadi satu, maka kemasan-kemasan tersebut perlu dipilah-

pilah sesuai kelompoknya berdasarkan ketinggian barang sebelum masuk ke 

proses pendistribusian. 
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Tabel 2.1.  Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 

Dan Judul Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

(Riera et al., 2017) 

Home i/o and factory 

i/o: a virtual house and 

a virtual plant for 

control education 

 

FACTORY I / O yang 

dikembangkan oleh Real 

Games. Ini 

memungkinkan untuk 

membangun pabrik 

virtual dan 

membawanya ke dalam 

kelas. Aplikasi 

komisioning virtual 

proses transportasi bola 

laboratorium nyata yang 

digunakan di Universitas 

Chalmers (Swedia) 

disajikan 

Sistem yang setara telah 

dirancang dengan 

PABRIK I / O. Oleh 

karena itu, menjadi 

mungkin bagi siswa 

untuk menguji 

pengontrol mereka tanpa 

risiko sebelum 

menerapkannya pada 

sistem nyata, dengan 

metodologi yang sesuai 

dengan kerangka kerja 

Industri 4.0. 

 

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan software Factory I/O dan Metode 

pemrogamanya menggunakan Control I/O 

(Prada Joaquin R,2018) 

Automatización de una 

planta de almacenaje y 

distribución de 

mercancías usando 

Factory I/O y Codesys 

 

 

 

Pabrik telah dirancang 

dan dibangun di atas 

simulator dari 

perusahaan Real Games, 

yang disebut Factory IO 

karena 

kesederhanaannya yang 

jelas dibandingkan 

dengan apa yang 

diperlukan untuk 

perakitan pabrik yang 

sebenarnya. 

 

Kontrol pabrik telah 

dilakukan secara paralel 

dengan desain karena 

kesalahan kecil yang 

dihasilkan pada awal 

desain dapat 

menyebabkan distorsi 

yang besar di bagian 

akhir. 

 

 

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan software Factory I/O dan Metode 

pemrogamanya menggunakan Control I/O 
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(Hera Hikmarika, 2014 

)Pemrograman sistem 

otomatis sortir barang 

berdasarkan warna 

menggunakan plc ( 

programmble logic 

controller) berbasis 

mikrokontroller 

PIC16F877 

 

 

 

 

 

 

Alat ini akan bekerja 

secara 

otomatis..Rancangan 

Mikro PLC ini dapat di 

aplikasikan untuk 

penggunaan pada 

instansi pendidikan 

karena dapat 

meminimalisir biaya 

jika di bandingkan 

menggunakan PLC 

seperti di industri. 

Mikro PLC ini 

dilengkapi dengan 

bahasa pemrograman 

sendiri, yaitu ladder 

diagram yang di buat 

menggunakan software 

LDMicro 

 

Perangkat input 

berupa sensor 

photodioda yang 

akan mendeteksi 

keberadaan barang 

dan warna barang. 

Sedangkan 

perangkat output 

berupa motor DC 

yang akan 

menggerakkan 

jalannya 

konveyor. Barang 

yang berwarna 

putih akan 

bergerak ke arah 

kanan sedangkan 

barang yang 

berwarna hitam 

akan bergerak ke 

kiri. Proses 

pensortiran barang 

ini akan 

berlangsung secara 

terus menerus. 

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan software Factory I/O dan Metode 

pemrogamanya menggunakan Control I/O 

(Andrik kurnia 

adi pratama, 

2015) mesin 

pengelompok 

barang 

berdasarkan 

ketingian dan 

koveyor 

menggunakan 

plc 

 

Proses pengelompokan 

dapat dilakukan dengan 

pengukuran ketinggian 

barang. Kemudian 

setelah barang di 

golongkan pada kondisi 

tertentu konveyor akan 

menjalankan proses 

selanjutnya ke konveyor 

lain. Mesin ini dapat 

mengelompokkan 

barang dalam tiga 

keadaan, yaitu barang 

kecil, yang akan 

didistribusikan ke lantai 

yang lebih tinggi. 

Barang sedang 

Sistem sensor 

keadaan yang 

memanfaatkan 

inframerah dan 

photodioda dengan 

menggunakan 

pantulan cahaya pada 

sensor pusher 

memiliki kepekaan 

yang berbeda 

tergantung objeknya. 

Jika menggunakan 

BAFO USB to RS 

232 converter, untuk 

transmition speed 

program dari GX 

Developer ke PLC 
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didistribusikan ke lantai 

bawah dan akan di 

pusher di pertengahan 

konveyor lantai bawah. 

Sedangkan untuk barang 

yang berukuran besar 

akan didistribusikan di 

konveyor lantai bawah 

sampai ujung dari 

konveyor. Alat ini terdiri 

dari rangkaian sensor 

photodioda, limit switch, 

sistem kontroler dan 

aktuator. 

maksimal 38,4 Kbps. 

Pada saat 

mensimulasikan 

panel indikator pada 

GT Designer, 

simulasi program 

cenderung terlambat 

dari proses yang ada. 

Hal ini disebabkan 

oleh kecepatan 

transfer data yang 

rendah. 

Jika menggunakan 

Personal Computer 

yang ada di 

Laboratorium PLC 

AA-103 dengan 

koneksi RS 232, 

baud rate dapat 

menggunakam 

kecepatan maksimal 

115,2 Kbps. 

 

Perbedaan : Penelitian ini menggunakan software Factory I/O dan Metode 

pemrogamanya menggunakan Control I/O 

 

 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini, 

penulis akan menggunakan software Factory I/O dan program Control I/O 

yang mana akan membuat alat pengisi barang dan pengepakan barang 

menggunakan 1 buah lift dan 1 buah Automated Warehouse yang akan di 

kontrol menggunakan program Control I/O menggunakan beberapa sensor 

sebagai input yaitu sensor retro reflektive dan induktive sensor yang mana 

akan ditempatkan pada conveyor,loading conveyor dan elevator lift. 
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B. Landasan Teori 

Menurut (Brigita Audhy, 2019) Factory I/O adalah simulasi 

factory3D yang digunakan untuk mempelajari teknologi otomasi. Sistem ini 

dirancang agar mudah digunakan, serta memungkinkan untuk cepat 

membangun pabrik virtual menggunakan pilihan suku cadang industri yang 

umum. Factory I/O juga mencakup banyak scene yang terinspirasi oleh 

aplikasi industri yang khas,  mulai dari tingkat kesulitan pemula hingga 

tingkat lanjut. Secara umum Factory I/O digunakan  sebagai platform 

pelatihan PLC, karena PLC adalah pengontrol yang paling sering ditemukan  

dalam  aplikasi  industri. Namun, itu juga dapat digunakan dengan 

mikrokontroler, SoftPLC,  Modbus.  ( sumber jurnal Factory I/O, Brigita ). 

Fitur – fitur dalam software Factory adalah sebagai berikut: 

1. Navigating 

Salah satu fitur yang paling penting untuk dipelajari di Factory I/O 

adalah cara menggunakan kamera. Kamera digunakan untuk bernavigasi 

dalam ruang 3D dan merupakan kunci untuk berinteraksi dengan bagian-

bagian atau membangun adegan baru.  Terdapat  tiga jenis kamera: Orbit 

(a), Fly (b) dan First Person (c). untuk setiap jenis dengan menguji 

tindakan seperti yang dijelaskan di bawah ini. Dan setiap kamera 

dirancang untuk tujuan fungsional tertentu. 

a. Orbit Camera 

Kamera Orbit adalah  kamera default dan harus digunakan saat 

membuat adegan. Ini adalah satu-satunya kamera yang memungkinkan 

untuk bergerak melalui bagian-bagian tanpa bertabrakan dengan lain. 
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Ini bekerja dengan memutar di sekitar tempat menarik (ditunjukkan 

oleh titik putih) yang bisa tetapkan dengan mengklik ganda pada suatu 

bagian. Setelah tempat tujuan ditentukan, lalu memutar kamera di 

sekitarnya dengan menahan Tombol Kanan Mouse dan menyeret 

mouse. Bagian baru yang diseret dari Palet dibuat pada ketinggian yang 

ditentukan oleh titik ini, kecuali untuk bagian yang biasanya diletakkan 

di lantai, seperti konveyor, stasiun. 

b. Fly Camera 

Kamera Fly digunakan untuk melihat seluruh ruangan dalam 

Factory I/O di ruang 3D. Kamera menjangkau dengan bagian-bagian 

yang terpisah. 

c. The First Person Camera 

Kamera First Person mewakili orang dengan tinggi 1,8 m (~ 5,9 

kaki). Ini harus digunakan ketika mensimulasikan seseorang di pabrik 

virtual. Itu akan menjangkau dengan bagian pemandangan dan, secara 

default, tidak terdeteksi oleh sensor. 

2. Kontrol Manual Scene 

Menurut (Brigita Audhy, 2019). Scene merupakan libray dari 

Factory I/O untuk mengendalikan scene dengan pengontrol eksternal 

(misalnya PLC), dari alat  disarankan untuk mengujinya secara manual. 

Dengan cara ini  dapat memastikan bahwa tata letak adegan berfungsi 

seperti yang diharapkan., perlu dipelajari apa itu Tag dan bagaimana dapat 

digunakan untuk mengontrol bagian-bagian. Setiap bagian yang 
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merupakan sensor atau aktuator memiliki setidaknya satu tag. Tag terbuat 

dari nama dan nilai dan dapat terdiri dari dua jenis: Tag Sensor dan Tag 

Aktuator. Mereka dapat menampung tiga tipe data yang berbeda: Boolean 

untuk nilai on / off, Float untuk nilai analog (bilangan real) dan Integer 

untuk data tertentu.  Nilai tag dapat Digunakan, memungkinkan untuk 

memainkan peran pengontrol. Untuk mengontrol simulasi secara manual, 

memaksa Tag Actuators, mensimulasikan nilai yang datang dari 

controller.  

Menggunakan scene yang ada pada library Factory I/O 

a. Beralih ke mode Jalankan dengan mengklik tombol Play (1). 

b. Tampilkan tag aktuator dengan mengklik tombol Tag Aktuator (2). 

c. Klik kiri pada tag untuk menyimpannya. Setelah tag di-dock,  bisa 

memaksakan nilainya. Dapat mengaitkan semua tag dan menghapus tag 

yang berlok pada menu tampilan. 

3. Factory I/O Virtual Untuk Pelatihan PLC 

FACTORY I/O  adalah generasi baru simulasi pabrik 3D untuk 

otomatisasi pembelajaran teknologi. Ini mengintegrasikan sebagian besar 

fitur yang dijelaskan dalam makalah "Sistem virtual untuk melatih dan 

membantu aplikasi kontrol di pabrik masa depan" (Riera dan Vigario, 

2013). Ini telah dirancang menggunakan teknologi yang sama dengan 

HOME I / O. Dirancang agar mudah digunakan, ini memungkinkan untuk 

dengan cepat membangun pabrik virtual menggunakan pilihan suku 

cadang industri umum. FACTORY I /O juga mencakup banyak 
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pemandangan yang terinspirasi oleh aplikasi industri tipikal mulai dari 

tingkat kesulitan pemula hingga mahir. Berlawanan dengan software ITS 

sebelumnya, sebagian besar termasuk I/O digital dan analog. Misalnya, 

dimungkinkan untuk menggunakan nilai digital untuk memulai atau 

menghentikan konveyor atau nilai analog untuk menimbang item atau 

mengontrol level cairan. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk merancang 

pengontrol sekuensial serta pengontrol umpan-balik (PI, PD, PID). 

(https://factoryio.com/) 

Skenario yang paling umum adalah menggunakan FACTORY I / O 

sebagai platform pelatihan PLC karena PLC adalah pengontrol paling 

umum yang ditemukan dalam aplikasi industri. Namun, ini juga dapat 

digunakan dengan mikrokontroler, SoftPLC, Modbus TCP / IP, di antara 

banyak teknologi lainnya. Seperti HOME I/O, FACTORY I/O dapat 

dihubungkan ke CONNECT I/O. FACTORY I/O juga bisa sangat berguna 

dalam pelatihan desain dan pemrograman HMI (Human Machine 

Interface), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), MES 

(Manufacturing Execution Systems) dan bahkan ERP (Enterprise Resource 

Planning) sistem. Interaktivitas total dengan lingkungan, memungkinkan 

masuknya gangguan pada pabrik yang dikendalikan dan kesalahan pada 

sensor dan aktuator, merupakan fitur penting dari perangkat lunak ini. 

(https://factoryio.com/) 
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Gambar 2.1  Contoh system FACTORY I/O  

(sumber:  HOME I/O and FACTORY I/O: a virtual house and a virtual 

plant for control education) 

 

untuk membuat sistem yang mirip dengan yang digunakan di laboratorium 

pengajaran. Oleh karena itu, komisioning virtual menjadi cara baru dalam 

mengajar, memungkinkan untuk menguji pada tahap pertama, tanpa risiko, 

pengontrol. 

4. Comisioning Virtual Dengan Factory I/O 

Menurut (Heidari et al., 2012) Comisioning virtual adalah proses 

yang memungkinkan evaluasi komprehensif sistem produksi sebelum 

melakukan komisioning fisik. Kode pengontrol logika terprogram (PLC) 

dapat di-debug sebelum menggunakannya dalam sistem produksi nyata. 

Semakin banyak perusahaan baru-baru ini mulai tertarik pada teknologi 

yang terkait dengan Industri 4.0 ini karena mengurangi waktu dan biaya 

untuk memperkenalkan produk baru dan skenario yang berbeda dapat 

dilakukan untuk memvalidasi pengontrol manufaktur di lingkungan virtual 

sebelum commissioning fisik. Komisioning virtual didasarkan pada 

simulasi pabrik waktu nyata. Pendekatan ini dapat digunakan dengan 
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FACTORY I / O untuk aplikasi pedagogis. Ini telah berhasil diuji dengan 

proyek dengan Universitas Chalmers di Swedia. 

Dengan FACTORY I/O , tidak mungkin untuk membangun sistem 

trek bola secara tepat dengan elemen yang tersedia. Namun, itu benar 

mungkin untuk merancang sistem yang setara . Memang lebih dari 80 

bagian industri yang tersedia, menjadi mungkin untuk membuat sistem 

trek bola virtual menggunakan palet. Suku cadang  industri, termasuk 

sensor, konveyor, elevator, stasiun, dan banyak lainnya. CONNECT I/O 

telah digunakan sebagai gerbang antara Factory I/O dan PLC untuk 

memiliki I/O . 

 

Gambar 2.2 Sistem ekivalen jalur bola dengan I / O PABRIK 

(sumber:   HOME I/O and FACTORY I/O: a virtual house and a virtual 

plant for control education) 

 

Pada awalnya,  gravitasi, digunakan konveyor yang dikontrol 

secara otomatis oleh CONNECT I/O. Pada awalnya, semua bola berada di 

lokasi penyimpanan dari mana mereka dapat dimasukkan ke dalam sistem 

melalui gerbang yang telah dimodelkan di FACYORY I/O  menggunakan 

2 penghenti rol. Perangkat yang digerakkan secara pneumatik ini dapat 

digunakan untuk menghentikan, menumpuk, atau mencegah benturan 
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material pada konveyor. Dalam sistem track bola sebenarnya, dua piston 

telah digabungkan untuk membentuk sebuah lift (desisan) dengan dua 

penghenti, lantai 1 dan lantai 2. Satu piston dipasang di atas yang lain 

sedemikian rupa sehingga hanya mengeluarkan piston bagian atas 

membawa lift ke lantai pertama, dan mencabut kedua piston akan 

membawa lift ke lantai dua. Di laboratorium, logika ini sudah diprogram 

sebelumnya. Artinya, 2 sinyal keluaran dapat digunakan secara terpisah 

untuk membawa lift ke lantai masing-masing. Dimodelkan dengan 

FACTORY I/O  menggunakan piston dan konveyor. Sekali lagi, 

CONNECT I/O digunakan agar memiliki I/O serupa seperti untuk desisan 

yang sebenarnya 

 

Gambar 2.3 Sistem stasiun Pick and Place  

(sumber:  HOME I/O and FACTORY I/O: a virtual house and a virtual 

plant for control education) 

 

 Dimodelkan menggunakan stasiun Pick and Place dengan tiga 

sumbu yang dikendalikan oleh servomotors. Pick and Place memiliki 

empat derajat kebebasan, tiga terkait dengan gerakan linier sumbu dan satu 

lagi untuk rotasi gripper. Gripper diaktifkan oleh cangkir hisap dan 

termasuk sensor jarak. Pilih dan Tempat dapat dikontrol oleh nilai digital 
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dan analog, sesuai dengan konfigurasi yang dipilih. Saat dikontrol dengan 

I/O digital, pergerakan sumbu dilakukan secara bertahap (langkah demi 

langkah) pada setiap tepi naik dari nilai tag pengontrol, pilih. dan tempat 

dikontrol, dari  PLC. 

 
 

Gambar 2.4 Sistem lengan robot 

(sumber:  HOME I/O and FACTORY I/O: a virtual house and a virtual 

plant for control education) 

 

Aligner, yang merupakan struktur logam tipis yang dapat dipasang 

ke konveyor untuk mencegah bagian jatuh saat diangkut dengan kecepatan 

tinggi, telah ditempatkan untuk mencegah dan menunjukkan status lengan 

yang tidak aman. 

5. Control I/O 

Control I/O adalah program yang dirancang secara Eksklusif untuk 

digunakan dengan Factory I/O. Tujuan utama Control I/O adalah untuk 

menyediakan alat komunikasi, cukup mudah untuk dipelajari memulai 

dunia otomatisasi. Dengan Control I/O Akan mengembangkan program 
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dengan diagram blok fungsi menggunakan fungsi paling umum yang 

tersedia di PLC nyata.  

(https://docs.factoryio.com/manual/drivers/control-io/)  

 

Gambar 2.5 contoh pemograman Control I/O 

(sumber: https://docs.factoryio.com/manual/drivers/control-io/) 

 

Blok pada program Control I/O mewakili nilai (Boolean, Integer, 

Float ) atau fungsi antara input dan output (Counter, Timer). Blok terdapat 

soket yang digunakan untuk menghubungkan berbagai blok bersama. 

Dengan menghubungkan blok bersama-sama, untuk membuat data 

mengalir dari blok paling hulu ke paling hilir (kiri ke kanan). Soket 

keluaran hanya dapat dihubungkan ke soket masukan tidak dapat membuat 

umpan balik dengan menghubungkan soket keluaran ke soket masukan 

secara langsung. Untuk membuat loop dalam diagram,  harus 

menggunakan memori. 
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Gambar 2.6 input,output,memories,sources dan function bloks 

(sumber: https://docs.factoryio.com/manual/drivers/control-io/) 

 

Pada gambar diatas merupakan fitur yang ada di dalam Control I/O 

. kemudian fitur tersebut lah yang akan digunakan sebagai kontrol dalam 

Factory I/O di dalam fitur tersebut terdapat. Inputs (hijau), outputs 

(merah), memories (ungu),sources (biru) dan Function Blocks (abu-abu). 

Pada tabel 2.2 mendeskripsikan tentang pengertian dari 

Sources,tags,Memories, dan Function Bloks pada Control I/O. 

Tabel 2.2 jenis blok dan deskripsi pada Control I/O. 

Jenis Blok Deskripsi 

Sources Blok digunakan untuk menghasilkan data.  akan 

menemukan blok berbeda untuk setiap tipe data yang 

didukung dan juga blok yang menyediakan waktu 

sistem dan siklus waktu. 

Tags Titik I/O tersedia di FACTORY I/O (tag sensor dan 

aktuator). 

Ini secara otomatis terdeteksi oleh CONTROL I/O. 

Memories Digunakan untuk menyimpan alamat I/O. 

Function 

Blocks 

Blok fungsi yang mendeskripsikan fungsi antara 

masukan dan keluaran. Bisa berupa logika, aritmatika, 

pengatur waktu, penghitung 

Simulasi Alat Pengisi…, Gilang Ramadhani Hidayat, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2021
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6. Teori sensor 

Sensor fotolistrik mendeteksi benda, perubahan kondisi permukaan, 

dan benda lainnya melalui berbagai sifat optik. Sensor fotolistrik terutama 

terdiri dari emitor untuk memancarkan cahaya dan penerima untuk 

menerima cahaya. Bila cahaya yang dipancarkan terputus atau dipantulkan 

oleh objek penginderaan, akan mengubah jumlah cahaya yang tiba di 

Receiver. Penerima mendeteksi perubahan ini dan mengubahnya menjadi 

keluaran listrik. Sumber cahaya untuk sebagian besar Sensor fotolistrik 

adalah sinar inframerah atau cahaya tampak (umumnya berwarna merah, 

atau hijau / biru untuk mengidentifikasi warna). Sensor fotolistrik 

diklasifikasikan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 2.7 Through-beam Sensors 

(Sumber : https://www.omron.co.id) 

 

Gambar 2.8 Retro-reflective Sensors 

(Sumber : https://www.omron.co.id) 
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\ 

Gambar 2.9 Diffuse-reflective Sensors 

(Sumber : https://www.omron.co.id) 

a. Sensor difusi-reflektif 

Metode Penginderaan  

Pemancar dan Penerima dipasang di tempat tinggal dan lampu 

yang sama biasanya tidak kembali ke Receiver. Ketika cahaya dari 

Emitter menyerang objek penginderaan, objek memantulkan cahaya dan 

memasuki Penerima dimana intensitas cahaya meningkat. Peningkatan 

intensitas cahaya ini digunakan untuk mendeteksi objek. 

 

Gambar 2.10 Sensor diffuse-reflektif 

(Sumber : https://www.omron.co.id) 

 

FITUR 

1) Sensing jarak mulai dari beberapa sentimeter sampai beberapa meter. 

2) Penyesuaian pemasangan yang mudah. 
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3) Intensitas cahaya yang dipantulkan, stabilitas pengoperasian, dan 

jarak penginderaan bervariasi dengan kondisi (mis., Warna dan 

kelancaran) pada permukaan objek penginderaan. 

b. Sensor Retro-reflektif 

Metode Penginderaan 

Pemancar dan Penerima dipasang di perumahan dan lampu yang sama 

dari Emitor biasanya dipantulkan kembali ke Receiver oleh Reflektor 

yang terpasang di sisi yang berlawanan. Bila objek penginderaan 

menyela terang, akan mengurangi jumlah cahaya yang diterima. 

Pengurangan intensitas cahaya ini digunakan untuk mendeteksi objek. 

 

Gambar 2.11 Sensor Retro-reflektif 

(Sumber : https://www.omron.co.id) 

FITUR 

1) Sensing jarak berkisar beberapa sentimeter sampai beberapa meter. 

2) Pemasangan kabel dan sumbu optik sederhana (penghematan tenaga 

kerja). 

3) Pengoperasian tidak terlalu terpengaruh oleh warna atau sudut 

penginderaan benda. 

4) Cahaya melewati objek penginderaan dua kali, membuat Sensor ini 

cocok untuk merasakan benda transparan. 
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5) Merasakan objek dengan hasil akhir cermin mungkin tidak terdeteksi 

karena jumlah cahaya yang dipantulkan kembali ke Receiver dari 

permukaan yang mengkilap sehingga tampak seolah-olah tidak ada 

objek penginderaan. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan 

fungsi MSR. 

6) Sensor Retro-reflektif memiliki zona mati pada jarak dekat. 
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