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I. DEFINISI 

-Programmable 

  Dapat diprogram (software based). 

-Logic 

  Bekerja berdasar logika yang dibuat.  Logika disini menunjukan pada logika Boolean 

yang terdiri      2 keadaan, yaitu ON (“1”) dan OFF (“0”). 

-Controller 

Pengendali otak dari suatu system. 

 

Menurut NEMA (National Electrical Manufacturers Assocation USA), definisi PLC adalah: 

“Alat elektronika digital yang menggunakan programmable memory untuk menyimpan 

instruksi dan untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus seperti logika, sequence (urutan), 

timing (pewaktuan), penghitungan, dan operasi aritmatika untuk mengendalikan mesin 

dan proses.” 

 

 

 

 

 

1. Pahami 
kebutuhan 

kontrol sistem 

2. Buat 
flowchart 

umum 

3. Masukan 
input dan 

output sistem 

4. Terjemahkan 
flowchart ke 
program PLC 

5. Simulasikan 
program di PLC 



   

II. DASAR PEMROGRAMAN DAN KOMPONEN PLC 

Komponen-komponen dasar ladder diagram: 

1. Contact/input 

2. Coil/output 

3. Timer 

4. Counter  

CONTACT DAN COIL 

Contact atau input digunakan untuk memberikan masukan yang akan diteruskan pada 

coil/output. 

Contact terdiri dari 2, yaitu: 

1. Normally Open Contact (NO), artinya dalam keadaan normal contact terbuka/tidak 

ditekan sehingga logika bernilai “0”. 

2. Normally Close Contact (NC), artinya dalam keadaan normal contact tertutup/ditekan 

sehingga logika bernilai “1”. 

Contoh ladder NO: 

 

Contoh ladder NC: 

 

Dengan menggunakan NO dan NC, kita bias menggunakan gerbang logika umum seperti 

AND, OR, NAND, NOR, dan XOR, contohnya sebagai berikut: 



   

 

     
                                   AND 

 

   OR 

 

NAND 

 

   NOR 

 

   XOR 

*highlight kuning artinya input dalam kondisi logika “1” 

ATURAN-ATURAN PADA PEMROGRAMAN INPUT & OUTPUT PLC : 

 Output dapat menjadi nilai input, namun input tidak dapat menjadi output 

Output pada PLC bisa dirubah jadi input, artinya nilai yang didapat oleh output tersebut 

kemudian nilainya di-update pada output yang dijadikan input. Jadi yang dimanipulasi 

disini adalah alamat outputnya bukan peralatan output secara fisik, contohnya: 



   

 
 

 Input dapat muncul berkali-kali, namun output hanya muncul sekali 

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya nilai ganda/tidak jelas disebabkan output 

yang sama ada lebih dari satu. 

Contoh output yang salah: 

 
mungkin maksudnya agar O:2/0(output0) bisa dinyalakan dari input I:1/0(input0) atau 

input I:1/1(input1), namun sebaiknya rangkaian yang benar seperti ini: 

 
 Pada saat membuat ladder, kita ingin mengaktifkan sebuah output yang terus menerus 

menyala melalui input push button yang aktif sebentar saja. Untuk membuatnya kita 

gunakan prinsip self holding, artinya output akan ditahan aktif dengan cara menjadikan 

output sebagai input. Contohnya: 

 
Pada saat input I:1/0 ditekan sebentar, maka output O:2/0 akan aktif. Pada saat itu juga 

nilai output O:2/0 akan diupdate nilainya pada input O:2/0 dan terus menahannya 

sehingga output terus menyala. 

 

 PLC tidaklah bekerja secara sequential (berurutan) dimana program paling atas akan 

dieksekusi terlebih dahulu kemudian program dibawahnya. Sebenarnya PLC bekerja 

secara simultan, dimana intstruksi dengan alamat yang sama akan dikerjakan secara 

simultan (scanning). 

 Output diletakan di baris paling akhir. 



   

TIMER  

Timer adalah salah satu komponen yang melakukan instruksi timer berfungsi untuk 

menunda terjadinya suatu aksi. 

Cara kerja timer: 

 Timer akan bekerja jika timer coil mendapat logika 1 dari inputnya. 

 Timer akan menghitung sampai preset value dan timer contact. 

 Timer akan mati (kembali ke awal nilainya) jika inputnya dimatikan. 

Pada tutorial ini akan dipelajari 2 macam timer, yaitu: 

1. Timer On Delay (TON), timer ini bekerja dengan menunda waktu pengaktifan output 

selama beberapa waktu tertentu setelah input pemicu diaktifkan. 

Komponen TON sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contoh addressing pada timer TON: 

Nama timer, buat dengan format T4:[angka] 

Time base, waktu patokannya 0.1 s 

Preset, waktu yang akan dieksekusi, bila kita 

isikan 50 maka waktunya menjadi 50 x 0.1s= 5 s  

Accumulation, pada saat timer mendapat input 

accum akan menghitung maju sesuai nilai preset 

Enable, Indikator apakah timer mendapat input 

Done, apabila timer telah selesai akan member input DN 



   

 

Timing diagram pada timer TON: 

 

2. Timer Off Delay (TOF), timer ini bekerja dengan menunda matinya output selama 

beberapa waktu tertentu setelah input diaktifkan. 

Komponen TOF sbb: 

 

*Penjelasannya sama seperti TON 

Contoh addressing pada timer TOF: 



   

 

Timing diagram pada TOF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

COUNTER 

Counter adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menghitung jumlah input yang 

masuk.  

Counter terdiri dari 2 jenis, yaitu : 

1. Counter Up ( CTU ), yaitu counter yang akan bekerja hanya jika nilai counter sudah 

memenuhi nilai preset yang telah ditentukan. Saat nilai counter sudah memenuhi nilai 

preset, maka DONE akan menyala. 

Komponen dari Counter-Up : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CU, Indikator apakah counter mendapat input 

Nama counter, buat dengan format C5:[angka] 

Done, apabila counter telah mencapai nilai yang di 

preset .  

Preset, adalah nilai yang ditetapkan/nilai batas 

Accumulation, pada saat counter mendapat input 

accum akan menghitung maju 

 

 



   

Contoh Addresing Counter Up : 

 

 

2. Counter Down ( CTD ), yaitu counter yang bekerja saat nilai accum lebih besar sama 

dengan dibandingkan dengan nilai preset. Saat nilai accum lebih kecil dari nilai preset, 

indikator DONE akan mati. 

 

 

 

 

 

 

CD, Indikator apakah counter down mendapat input 

Nama counter, buat dengan format C5:[angka] 

DONE, apabila counter telah mencapai nilai yang di 

preset .  

Preset, adalah nilai yang ditetapkan/nilai 

batas 

Accumulation, pada saat counter mendapat input 

accum akan menghitung mundur  

 

 



   

 

Contoh Addresing Counter Down : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Contoh Kasus (Tingkat Kesulitan meningkat sesuai urutan nomor) 

1. Rancanglah sebuah Ladder Eksklusif OR (Rangkaian dimana jika hanya akan bernilai 1 apabila hanya salah 

satu saja yang enable) dengan menggunakan  dua input toggle button! 

 

2. Pada suatu Pabrik digunakan sebuah pushbutton yang  digunakan untuk menyalakan dan mematikan 

sebuah motor. Rancanglah Ladder dengan hanya menggunakan satu input push button dimana ketika 

ditekan akan menyalakan motor dan apabila ditekan lagi dapat mematikan motor! 

 

3. Pada suatu sistem pengamanan kebakaran pada hotel berbintang memiliki tiga unit sensor kebakaran 

dengan cara kerja sebagai berikut: 

-Apabila satu sensor saja yang nyala maka hanya lampu peringatan menyala 

-Apabila dua sensor yang nyala maka hanya  sirine saja yang berbunyi 

-Apabila tiga sensor yang nyala maka sprinkle air saja yang akan menyala  

Rancanglah ladder sesuai skenario diatas! 

 

4. Rancanglah sistem sesuai dengan skema sebagai berikut: 

-Pada awal sistem lampu 1 menyala selama dua sekon 

-lalu selanjutnya lampu 1 mati sedangkan lampu 2 menyala selama 2 sekon 

-lalu selanjutnya lampu 2 mati sedangkan lampu 3 menyala selama 2 sekon 

-lalu selanjutnya lampu 3 mati sedangkan lampu 4 menyala selama 2 sekon 

-Setelah lampu 4 mati maka sistem kembali ke awal, (terus berulang) 

(Dikenal secara mudah dengan rangkaian kedap-kedip bergantian) 

Hint : Mainkan fungsi Timer 

 


