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Abstrak

Akhir-akhir ini perkembangan teknologi begitu cepat di lapangan. Perkembangan semua
bidang saling mendukung. Lapangan yang sangat mendukung kemajuan teknologi dan
perkembangan mencolok adalah elektronik, terutama penggunaan elektronik di bidang
teknologi industri.Perkembangan mengeser ternyata banyak lahan pertanian, terutama di
daerah perkotaan. Sebagai hasil dari lahan pertanian semakin sempit. Di sisi lain
permintaan untuk output pertanian meningkat seiring dengan peningkatan populasi.
Dengan pertimbangan di atas, kajian ini berupaya untuk menciptakan sebuah sistem
yang digunakan untuk pemantauan suhu dan kontrol irigasi di Hydroponik rumah kaca
dengan PLC yang dapat dipantau dengan menggunakan Web. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kemampuan untuk memonitor suhu dan irigasi
dan Hydroponik rumah kaca pada PLC bekerja sangat baik
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PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan Tek-
nologi dan Informasi, khususnya dalam
perkembangan teknologi komputer yang
semakin berkembang pesat dari tahun ke
tahun, maka penguasaan teknologi ini
harus benar-benar dapat dirasakan oleh
semua lapisan masyarakat yang berhu-
bungan erat dengan perkembangan tek-
nologi ini. Penggunaan teknologi kom-
puter dalam kehidupan sehari-hari telah
banyak dirasakan manfaatnya bagi kemu-
dahan hidup manusia segala bidang, mu-
lai dari bidang ilmu pengetahuan, ke-
sehatan, perbankan, layanan publik di
pemerintahan sampai penggunaan
internet.

Teknologi internet sekarang ini
tidak hanya digunakan sebagai media
untuk mendapatkan informasi saja, tetapi
juga mulai diterapkan pada teknologi
kendali. Adanya perkembangan teknologi

internet dan teknologi kendali tersebut
membawa peluang munculnya teknologi
baru yang melakukan integrasi keduanya,
yang disebut dengan teleoperasi (operasi
jarak jauh) atau sering disebut dengan
kendali jarak jauh.

Pengendalian jarak jauh merupakan
pengendalian yang sangat dibutuhkan
mengingat efisiensi yang diperoleh dari
pengendalian jarak jauh. Selain kendali
jarak jauh, sekarang ini juga diperlukan
suatu pengendalian yang terintegrasi. Saat
ini telah dikenal istilah DCS (Distribution
Control System) atau sistem kontrol
terdistribusi, yaitu merupakan sistem kon-
trol yang membagi tiap proses kontrolnya
sendiri-sendiri, dan semuanya memung-
kinkan untuk dipantau dari satu tempat
saja. Dengan memanfaatkan sistem ini, di
mana masing-masing sistem kontrol di-
gunakan perangkat PLC, maka memung-
kinkan terciptanya suatu sistem kontrol
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yang memberi tingkat kehandalan yang
tinggi dalam teknik pengontrolan

Melalui teknologi informasi me-
mungkinkan kita dapat merancang suatu
sistem pengendalian suhu dan saluran
irigasi hydroponik pada greenhous. Sis-
tem tersebut diharapkan menjadi sebuah
sistem pengendali yang tidak hanya
sekedar mematikan dan menghidupkan
peralatan listrik saja, tetapi dapat me-
monitoring kinerja pengendalian suhu dan
saluran irigasi tersebut. Sistem tersebut
dapat dikendalikan melalui media
informasi dalam internet dengan web
browser-nya sehingga sistem tersebut
dapat dikendalikan jarak jauh.

Penelitian ini berusaha membuat
sistem yang digunakan untuk monitoring
pengendalian suhu dan irigasi Hydro-
ponik pada rumah kaca dengan PLC yang
dapat dimonitoring dengan menggunakan
media internet serta membuktikan ran-
cangan tersebut dengan melakukan uji-
coba prototype. Pengendalian akan dila-
kukan melalui Web Browser.

Penelitian tentang monitoring de-
ngan web telah banyak dilakukan. Imam
Santoso [2008] melakukan penelitian ten-
tang “Sistem Monitoring Suhu Berbasis
Web Dengan Akuisisi Data Melalui Port
Paralel Pc”. Dengan menggunakan web,
imam dapat memonitoring suhu jarak
jauh menggunakan web. Selain itu
penelitian yang berkaitan dengan ini
adalah Ambar Tri Utomo [2011]. Ambar

melakukan penelitian menggunakan ADC
mikrokontroler untuk mengukur suhu
delapan ruangan. Ambar telah berhasil
menggunakan ADC ATMEGA8535 de-
ngan menggunakan bahasa BASCOM.
Anna [2011] melakukan penelitian ten-
tang “Implementasi Mikrokontroler
Untuk Pengendalian Lampu Dengan
Sms”. Dalam penelitiannya, Dia telah
berhasil mengendalikan beban lampu
dengan pengendalian jarak jauh berbasis
SMS. Mikrokontroler menggunakan
ATMEGA8535 dengan pemrograman
bahasa basic.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini terdiri dari
tiga bagian, yaitu perancangan browser-
webserver, perancangan ladder PLC,
perancangan perangkat keras, dan pe-
rancangan sensor ketinggian air saluran
irigasi hydroponik.

Perancangan Browser-webserver
Bagian browser-webserver adalah

bagian yang melibatkan apache, ActiveX
Delphi 6,  flash, dan mysql. Apache
berfungsi sebagai web server. Skema
rancangan sistem monitoring level air
hidroponik berbasis web yang dibuat
rancangan Skema Web Server (Gambar
1).

Gambar 1. Rancangan Skema Web Server
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Gambar 2 Rancangan Skema Web Browser

ActiveX
ActiveX adalah teknologi yang

digunakan untuk membuat web interaktif
yang merupakan pengembangan dari tek-
nologi OLE (Object Link & Embedding)
yang diterapkan pada dokumen HTML
(Hypertext Markup Language)
[ETMG96]. Teknologi ini diperkenalkan
oleh Microsoft pada bulan Maret 1996,
dalam rangka Professional Developer's
Conference (PDC) di San Francisco,
Amerika Serikat.

Dengan teknologi ActiveX , kita
tidak hanya dapat meletakkan objek pada
Word, Excel (atau aplikasi lain). Selain
itu kita dapat meletakkan objek pada
halaman web. Nantinya objek tersebut
dapat dilihat dengan browser web yang
mendukung AxtiveX, seperti Internet
Explorer dan Netcape.

Web Browser
Web Browser adalah suatu aplikasi

yang digunakan untuk mengakses layanan
web. Prinsip kerjanya adalah melakukan
penerjemahan format standard HTML
sehingga tampilannya sesuai yang di-
inginkan. Browser akan mengambil file
HTML dari server untuk kemudian
diterjemahkan menjadi tampilan aplikasi
web.

Apache Web Server
Web Server adalah suatu hal yang

sangat penting dalam layanan web. Suatu
aplikasi web tidak akan dapat berjalan
tanpa adanya web server. Web server
adalah program aplikasi yang melayani
komunikasi data melalui protokol HTTP.
Karena melalui protokol HTTP, maka
data yang ditransmisikan berupa text.

Pada penulisan ini, web server yang
digunakan adalah Apache. Apache adalah
server HTTP yang mendukung
HTTP/1.1. Apache didesain untuk
menggantikan server NCSA HTTP.
Setelah mengalami perkembangan selama
1 tahun, Apache telah menjadi web server
nomor 1 di dunia.

Perancangan Perangkat Lunak Ladder
Diagram ladder atau diagram satu

garis adalah satu cara untuk menggam-
barkan proses kontol sekuensial yang
umum dijumpai di industri. Diagram ini
merepresentasikan interkoneksi antara
perangkat input dan perangkat output
sistem kontrol. Dinamakan diagram
ladder karena diagram ini mirip dengan
tangga.

Perancangan Perangkat Lunak Ladder
Aplikasi Sistem Pengendali Level Air

Rancangan diagram ladder untuk
aplikasi sistem level air terdiri dari tiga
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buah input yaitu input saklar utama diberi
nama STARSTOP pada input ke 0, input
batas bawah diberi nama INPUT1 dan
input batas atas diberi nama INPUT2.
Selain menggunakan 3 buah input, dalam
diagram ladder juga menggunakan 3 buah
output yaitu status PLC diberi nama
STARTSTOPO, status pompa diberi
nama LAMPU1, dan status Alarm diberi
nama LAMPU2.

Perancangan Perangkat Lunak Ladder
Aplikasi Sistem Pengendali Suhu

Rancangan diagram ladder untuk
aplikasi sistem pengendalian suhu terdiri
dari 2 buah input yaitu , input suhu batas
bawah diberi nama INPUT3 dan input
suhu batas atas diberi nama INPUT4.
Selain menggunakan 2 buah input, dalam
diagram ladder juga menggunakan 2 buah
output yaitu status pemanas diberi nama
LAMPU3, dan status pendingin diberi
nama LAMPU3.

Perancangan Perangkat Keras
Secara garis besar blok diagram

perancangan perangkat keras alat dapat
dilihat pada Gambar 3.

Sensor Ketinggian Air Saluran Irigasi
Hydroponik

Perancangan sensor ketinggian air
ini dengan menggunakan tiga buah plat
yang dimasukan dalam pipa irigasi. Tiga
buah plat ini terdiri dari plat sebagai
ground, batas atas, dan batas bawah. Alat
pengatur level air dapat berupa pompa
dan sensor level air. Pompa air dapat
menggunakan windscreen washer pumps
On-off dari pompa air harus dapat diatur
secara elektronik. Bila sensor level air
menunjukkan level di batas bawah yang
dikehendaki maka pompa air dinyalakan.
Bila di batas atas level maka pompa air
dimatikan. Skema rancangan pengatur
level air yang dibuat adalah seperti
Gambar 4.

Gambar 3. Blok Diagram Perangkat Keras

Gambar 4. Perancangan Sensor Ketinggian Level Air
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Perancangan Kendali Suhu Rumah
Kaca

Secara garis besar prinsip kerja dari
peralatan yang digambarkan dari blok
diagram di atas adalah sebagai berikut :
Sensor suhu LM35 akan mengubah be-
saran suhu menjadi besaran tegangan
yang sebanding dengan suhu yang ter-
deteksi dengan nilai 10mV/oC. Kemudian
tegangan hasil LM35 dibandingkan de-
ngan komparator batas atas dan batas
bawah. Comparator tersebut berfungsi
untuk memberikan batas suhu rumah kaca
pada suhu yang di inginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pengujian sistem
yang telah dibuat akan mengamati pada
tiga hal, yaitu kinerja perangkat lunak
ladder, kinerja perangkat keras sensor
level air, serta ketepatan dan keakuratan
data yang dikirim dari server dan di
monitoring dengan web. Dengan perang-
kat lunak ini, dibuat  suatu program
ladder, kemudian program ladder ini
diaplikasikan ke PLC yang terhubung

oleh DS80C400, kemudian memantau
keadaan yang terjadi PLC tersebut
dengan menggunakan web browser.
Selain itu sistem ini diuji dengan suatu
keadaan atau kondisi tertentu yang
memungkinkan terjadi saat pengoperasian
PLC.

Pengujian Diagram Ladder
Pengujian ini dilakukan dengan

membuka diagram ladder Aplikasi pom-
pamotor.ldr pada client pengirim, seperti
yang terlihat pada Gambar 5.

Dari diagram ladder tersebut ter-
lihat bahwa relay motor pompa
(LAMPU1) akan aktif (ON) jika tombol
start manual (STARSTOPI) ditekan dan
air tidak menyentuh level batas
bawah.Fungsi kontaktor LAMPU1 pada
diagram tersebut pada dasarnya adalah
menahan (latch) aliran daya sehingga
walaupun INPUT1 sudah tersentuh air,
koil LAMPU1 akan tetap aktif. Motor
pompa akan berhenti bekerja jika
permukaan air telah mencapai batas level
atas (INPUT2).

Gambar 5. Program Ladder Hydroponic.Ldr
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Pengujian Perangkat Keras Sensor
Level Air

Pada bagian ini akan dibahas prin-
sip kerja dan data pengamatan yang telah
dilakukan sebelumnya. Prinsip kerja yang
dibahas adalah prinsip kerja per blok.

Pengujian Perangkat Keras Sensor
Level Air

Sensor batas bawah berfungsi untuk
mendeteksi bahwa air di dalam wadah
hidroponik telah habis. Sensor ini berupa
plat, akan terhubung dengan rangkaian
gerbang not. Saat sensor batas atas tidak
tersentuh air maka logika akan tinggi dan
keluaran dari sensor gerbang not akan
rendah.

Sensor batas atas berfungsi untuk
mendeteksi bahwa air di dalam wadah
hidroponik telah penuh. Saat sensor  batas
atas tersentuh dengan air maka logika
akan rendah dan keluaran dari sensor dari
gerbang not akan tinggi.

Pengujian Perangkat Keras Sensor
Suhu

Sensor suhu LM35 ini mengubah
besaran suhu (oC) sekitar sensor menjadi
besaran tegangan dengan keluaran 0mV
saat suhu 0oC dan 1000mV DC saat suhu

100oC. Dengan demikian setiap kenaikan
suhu 1oC sensor suhu LM35 memberikan
kenaikan tegangan keluaran 10mV DC.

Sensor batas bawah berfungsi untuk
membatasi suhu di dalam rumah kaca.
Sensor batas bawah yang berupa LM335,
akan terhubung dengan rangkaian com-
parator. Saat sensor batas berada di
bawah suhu normal 28° C maka logika
akan tinggi sehingga pemanas akan aktif.
Jika sensor batas melebihi dari 30° C
maka pamanas akan mati dan kipas
pendingin akan hidup

Pengujian Web Browser.
Dalam penelitian ini server diguna-

kan untuk menerima atau mengirim data-
data dari atau menuju client sesuai
permintaan operator melalui Web Brow-
ser. Data-data yang digunakan dalam
pengiriman atau penerimaan adalah
menggunakan format String. Pada ha-
laman server dirancang menggunakan
frame delphi, hal ini bertujuan supaya
lebih user friendly. Halaman ini selain
dirancang sebagai fungsi server juga
berfungsi untuk menampilkan data-data
pengendalian yang disimpan pada sistem
basis data MySQL. Untuk lebih jelasnya
kerja server dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Kerja Server
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Gambar 7. Program Ladder Pompamotor.Ldr

Pengujian ini dilakukan dengan
membuka diagram ladder Aplikasi
hidroponic.ldr pada client pengirim,
seperti yang terlihat pada Gambar 5.
Kemudian dengan menekan tombol

Kirim file Hex ke PLC , maka
diagram ladder ladder Garasi ok akan
dikirim ke DS80C400. Kemudian dengan
menekan tombol jalankan program

ladder , maka diagram ladder
Aplikasi hidroponic akan dijalankan.

Pada web browser terdapat dua
buah tombol yaitu tombol conect dan
tombol disconect. Tombol conect ber-
fungsi sebagai menghubungkan web
browser dengan plant. Sedangkan tombol
disconect berfungsi untuk tidak meng-
hubungkan ke plant Tampilannya seperti
pada Gambar 7.

SIMPULAN

Dengan memperhatian parameter-
parameter berupa suhu dan saluran irigasi

untuk pertumbuhan tanaman maka PLC
dapat digunakan untuk ken-dali sistem
energinya dan memonitoring sistem
energinya. PLC mempunyai keunggulan
yaitu lebih fleksibel sebagai sistem
kendali karena hanya dengan mengubah
perangkat lunaknya maka kendali dapat
diubah sesuai dengan unjuk kerja yang
diharapkan. Sistem ini dapat di pantau
secara real time dengan menggunakan
web browser.
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