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ABSTRAK 

 

Y. Budi Pamungkas, 1542100513, Jurusan Teknik Elektro S-1, Fakultas Teknik, 

Universitas Widya Dharma Klaten, Judul : PEMROGRAMAN PLC BERBASIS 

CLEAN CODE  

 

 PLC saat ini dapat diprogram dari jarak jauh, tergantung dan terkoneksi 

melalui jaringan internet (IoT). Namun untuk pemrograman PLC masih belum 

ada perkembangan dan monoton. Harus segera dilakukan beberapa terobosan 

yang strategis dalam melakukan pemrograman PLC ini.  

 Tujuan dari skripsi ini adalah memperkenalkan pemrograman PLC dengan 

cara baru yang lebih rapi, tertata dan mudah dipahami oleh programer lainnya, 

sekalipun mereka tidak membuat program PLC tersebut. Dimana nantinya 

pemrograman PLC ini disebut program “Clean Code” PLC. 

 Kesimpulan dari penelitian ini akan menggantikan program PLC secara 

KONVENSIONAL menjadi program “CLEAN CODE” yang dapat dijadikan 

rujukan bahkan standar dalam melakukan pemrograman PLC, baik itu dari tingkat 

dasar maupun yang sudah tingkat lanjut (advance).  

 

 

ABSTRACT 

 

Y. Budi Pamungkas, 1542100513, Department of Electrical Engineering S-1, 

Faculty of Engineering, Widya Dharma University Klaten, Title: 

PROGRAMMING PLC BASED ON CLEAN CODE 

 

PLCs can now be programmed remotely, dependent and connected via the 

internet network (IoT). But for PLC programming there is still no progress and 

monotony. Must be done several strategic breakthroughs in doing this PLC 

programming. 

The purpose of this thesis is to introduce PLC programming in a new way 

that is neater, orderly and easily understood by other programmers, even if they 

don't make the PLC program. Where later this PLC programming is called the 

"Clean Code" PLC program. 

The conclusion of this study will replace the CONVENTIONAL PLC 

program into a "CLEAN CODE" program that can be used as a reference and 

even a standard for PLC programming, both from the basic and advanced levels. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 1.1. Latar Belakang Masalah 

 

  Kehandalan kerja, efektifitas, efisiensi dan kemudahan 

pengoperasian perangkat Pemrograman Programmable Logic Controller 

(PLC) menjadikannya pilihan utama dalam proses otomatisasi. Meskipun 

perkembangan teknologi sekarang ini lebih cepat daripada perkembangan 

dibidang lain, PLC tetap menjadi pilihan tersendiri. Pemanfaatan PLC ini 

tidak hanya dipakai didunia industri dan otomasi, namun banyak dari 

industri lain sebagai contoh dibidang arsitektur sebagai penggerak utama 

Lift dan Escalator maupun Elevator, dibidang industri perikanan dan 

peternakan sebagai kontrol utama pengairan kolam maupun pengatur suhu 

ruangan dipeternakan juga menfaatkan kelebihan darinya.   

  Pemrograman PLC cenderung mudah dan gampang, tinggal bahasa 

pemrogram PLC apa yang akan kita gunakan. Kebanyakan PLC 

menggunakan bahasa ladder (diagram tangga). Disebut diagram tangga 

sebab pemrogramannya memang mirip seperti bentuk susunan anak tangga. 

Bahasa ini sering pula disebut dengan ladder diagram. Logika yang 

digunakan pada ladder diagram ini sama persis apabila kita menggunakan 

logika saklar. Yaitu menggunakan kontak Normaly Open (NO) dan Normaly 
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Close (NC) sebagai penyambung dan pemutus arus listrik pada jalur 

pengkabelan.  

Sebagian besar programer PLC cukup familiar dengan gaya atau 

model konvensional (ladder dengan logika saklar) dalam memprogram 

sebuah PLC. Dimana model konvensional ini sangat umum diajarkan 

disekolah-sekolah maupun di Balai Pelatihan dan Training PLC. Dibutuhkan 

suatu terobosan yang baru dan menarik serta mudah dalam melakukan suatu 

troubleshooting, baik software maupun hardware dalam memprogram 

sebuah PLC. Penulis skripsi ini mencoba memunculkan cara atau trik baru 

pemrograman ladder diagram dengan gaya yang berbeda. Lebih simpel, 

mudah dipahami dan nyaman dipandang mata. Yaitu pemrograman PLC 

bermodel Clean Code.  

Pengertian clean code sendiri diabdosi dari istilah dalam 

pemrograman yang berhubungan dengan dunia Information Technology 

(IT). Clean code mengandung arti bersih, rapi, simpel dan elegan. Jadi 

pemrograman PLC dengan model clean code adalah program ladder PLC 

yang teratur dan simpel dalam penyusunan program, serta sangat elegan dan 

nyaman dipandang mata sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan 

dipahami oleh programer PLC lainnya. 
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 1.2. Perumusan Masalah  

 

 1. Pemrograman PLC saat ini masih bersifat konvensional, diperlukan 

suatu cara yang baru dalam melakukan pemrograman PLC (Clean 

Code)  

 2. Bagaimana membuat program ladder PLC menjadi tampilan yang 

lebih rapi dan teratur 

 3. Bagaimana melakukan troubleshooting dan modifikasi suatu 

program PLC dapat dilakukan dengan mudah dan cepat 

 4. Belum adanya standarisasi pemrograman PLC  

 1.3. Batasan Masalah  

 

Batasan – batasan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini 

antara lain adalah:  

 1. Bahasa PLC yang dipake adalah bahasa Ladder atau anak tangga  

 2. PLC yang digunakan adalah PLC OMRON CP1E dengan 20 I/O  

 3. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil program PLC 

yang sudah ada (kontrol tertentu), lalu diubah menjadi program yang 

baru (clean code)  

 1.4. Tujuan Penulisan 

 

  Tujuan dari penelitian ini adalah:  
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 1. Memperkenalkan program Clean Code PLC ini kekalayak umum  

 2. Membuat program ladder dengan tampilan yang teratur dan rapi  

 3. Melakukan troubleshooting dan modifikasi program dapat dilakukan 

dengan cepat dan mudah  

 4. Menjadi standar pemrogramaan PLC  

  Apabila dimungkinkan penulis skripsi ini ingin bekerjasama 

dengan universitas untuk memfasilitasi dalam pengurusan hak paten. 

Apabila terlaksana tentunya nama besar univeritas dan kredibilitas akan 

diperhitungkan oleh univeritas lainnya maupun pemerintah dan dunia.  

 

 1.5. Manfaat Penelitian 

 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, 

antara lain:  

 1. Bagi Siswa  

 a. Siswa mendapat materi tambahan tentang pemrograman PLC  

 b. Siswa mendapat pengalaman baru dalam memprogram PLC dan 

membandingkan dengan cara lama  

 c. Siswa lebih mudah dalam melakukan trial and error program PLC 

dengan mudah dan tepat 
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 d. Dapat dijadikan perlombaan pemrograman PLC yang baru dan 

terstandar  

 2. Bagi Guru  

 a. Guru dapat mengajarkan teknik yang baru ke siswa  

 b. Dapat menaikan kompetensi dibidang pemrograman PLC dengan 

cara yang berbeda  

 c. Dapat melakukan troubleshooting dengan cepat dan mudah dalam 

menguji para siswanya  

 d. Dapat menjelaskan perbedaan program PLC konvensional dengan 

program PLC berbasis clean code ini  

 3. Bagi Programer PLC  

 a. Mendapat pengalaman baru dalam pemrograman PLC  

 b. Dapat dengan mudah dan jelas dalam menyampaikan maksud 

program yang dibuatnya kepada programer PLC yang lain  

 c. Dapat dijadikan standar pemrograman PLC  

 

 1.6. Tinjauan Penulisan Pendahulu  

 

Penelitian terdahulu yang ada saat ini masih berupa pemrograman 

dasar yang hanya memprogram dan mengintruksikan secara langsung 

hubungan antara input menggerakan output dan masih jarang 
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mengoptimalkan alamat operan internal relay. Oleh sebab itu, penulis 

melalui skripsi ini mengajak programer PLC untuk sering menggunakan 

internal relay yang ada pada PLC untuk membantu troubleshooting program 

dan menjadikan program tersebut rapid an teratur  

Tinjauan Pustaka Pendahulu antara lain:  

1.  Ratnanto Fitriadi
1
; Ahmad Kholid Al Ghofari

2
; dan Gancang Bayu 

Kuncoro
3
; tahun 2014, tentang “MODUL SISTEM KONTROL 

MESIN INDUSTRI MENGGUNAKAN PLC” membahas contoh-

contoh modul PLC yang ada pada kontrol mesin-mesin industri, 

seperti konveyor, filling machine dan packing machine  

2. Riyadi Juhana, tahun 2008 tentang “APLIKASI 

PEMROGRAMMING LOGIC CONTROLLER (PLC) SEBAGAI 

ALAT UNTUK OTOMASI DALAM PROSES LINE BALANCING”, 

membahas kontrol mesin produksi (paintshop) yang meningkat 

produktifitasnya setelah mengganti sistem kontrol konvensional 

menjadi kontrol berbasis PLC di PT. Hyundai Indonesia Motor  

3. Dedek Yuhendri, tahun 2018 tentang “PENGGUNAAN PLC 

SEBAGAI PENGONTROL PERALATAN BUILDING AUTOMATIS”, 

membahas suatu PLC yang digunakan untuk mengatur stop kontak, 

lampu dan Air Conditioning (AC) pada bangunan gedung maupun 

perumahan resident  
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4. Ide Ayu Astuti, tahun 2017 tentang “PENGEMBANGAN SIMULASI 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER BERBASIS 

PEMBELAJARAN MOBILE DI SEKOLAH MENENGAH 

KEJURUAN”, tugas akhir skripsi Fakulatas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta, membahas pemrograman PLC yang dapat 

dikontrol dengan perangkat mobile phone  

5. Jusuf Bintoro
1
; M. Satria Pinandita

2
; Edi Santoso

3
; Komang Oka I

4
, 

tahun 2009 tentang “PERANCANGAN SIMULATOR PLC 

MENGGUNAKAN PROGRAM DELPHI”, berisikan rancangan 

sebuah program simulator PLC yang dapat digunakan untuk 

memudahkan pengguna pemula memahami pemrograman dan cara 

kerja PLC  

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada cara pemrograman 

PLC saja. Dimana menurut peneliti lebih elegan, rapi dan cepat dalam 

troubleshooting. Sedangakan untuk tujuan dan fungsinya sama, tidak ada 

yang berbeda.  

 

 1.7. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  
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 1. BAB I PENDAHULUAN (memuat latar belakang, tujuan, manfaat 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan penelitian 

pendahulu dan sistematika penulisan)  

 2. BAB II DASAR TEORI (berisi data-data yang relevan)  

 3. BAB III METODE dan HASIL PENELITIAN (berisikan waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, metode yang digunakan)  

4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN (memuat data-data 

sebelum maupun sesudah dilakukan pemrograman Clean Code dan 

 analisa pengamatannya) 

5.   BAB V PENUTUP (berisi kesimpulan dan saran) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  

1. Dengan metode pemrograman clean code PLC ini, sekarang pemrogram 

PLC mendapatkan tambahan satu cara (dikenal kalayak umum) 

pemrograman PLC yang dapat dilakukan dengan cara kerja mesin sama 

dan tidak berubah  

2. Pemrograman PLC berbasis Clean Code mempunyai 3 unsur penting 

dalam aspek pemrograman dan teknik, yaitu: Terstruktur, Rapi dan Teratur  

3. Dengan program PLC yang rapi dan teratur serta terbantu dengan 

pembagian menjadi 3 bagian utama yaitu bagian INPUT, CONTROL dan 

OUTPUT, tentunya dalam melakukan troubleshooting dan modifikasi 

program akan lebih terarah, cepat, mudah dan efisien  

4. Pemrograman PLC berbasis Clean Code sangat layak untuk dijadikan cara 

pemrograman ladder PLC dari tingakat dasar hingga tingkat lanjut. Dan 

sangat dimungkinkan menjadi standar pemrograman PLC dengan bahasa 

Ladder Diagram  
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5.2. Saran 

 

Sadar akan segala kemungkinan-kemungkinan yang masih dapat 

dikembangkan dalam penelitian ini, maka segala saran dan masukan akan 

sangat berguna bagi kemajuan dan perubahan perkembangan pemrograman 

PLC berbasis Clean Code ini.  

1. Tantangan Revolution Industry 4.0  

Masih diperlukan suatu terobosan yang terstandar internasional 

dalam pembuatan program PLC  

2. Dibidang Pendidikan dan Pelatihan  

Program Clean Code masih sangat luas dan dapat dikembangkan 

lagi terlebih untuk bahasa-bahasa program PLC lainnya, seperti 

Steatment List, Structure List dan Fungsion Block Diagram (FBD)  

3. Penelitian Lanjutan  

Diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam memodifikasi 

program PLC pada mesin-mesin produksi yang terintegrasi dengan PLC 

sebagai kontrol utamanya. Tentunya dengan judul yang lebih spesifik 

untuk mesin tertentu.  

Dan akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas waktu dan kesempatannya untuk membaca dan memahami apa 

yang coba dijelaskan dalam laporan ini  
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