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ABSTRAK 
 

PT Gudang Garam Tbk merupakan sebuah perusahaan yang terkenal di 
lokal maupun internasional, seperti halnya perusahaan pada umumnya di PT 
Gudang Garam Tbk tidak lepas dengan peralatan-peralatan kontrol, terdapat 
berbagai macam kontrol yang sebelumnya mungkin tak pernah terbayangkan 
dalam kehidupan di kampus. Di  PT. Gudang Garam banyak dijumpai alat-alat 
kontrol yang bekerja secara otomatis sesuai yang di inginkan, ke semuanya tidak 
akan berjalan dengan adanya semacam alat kontrol yang dinamakan PLC 
(Programmable Logic Controller). PLC memegang peranan sangat penting 
dalam dunia industri. Didalam PLC diatur dan dirancang oleh seorang 
programer, programer pemegang peranan penting dalam pemrograman PLC, di 
sinilah peranan penting seorang programer PLC sangat dibutuhkan dalam dunia 
industri. Berdasarkan alasan tersebut maka disusun laporan praktek industri 
mengenai PLC. Dengan adanya laporan ini maka dapat menjadi bahan acuan 
dalam memprogram PLC yang ada dan banyak fungsi lainnya yang dapat 
dilakukan dengan PLC ini. 

Penerapan PLC dalam laporan praktek industri ini dibagi menjadi dua 
simulasi yaitu, simulasi sistem konveyor motor dua arah putar manual 
menggunakan PLC, dan simulasi sistem konveyor motor dua arah putar otomatis 
menggunakan PLC dengan sistem kompleks. Simulasi ini ditujukan untuk 
konveyor yang digerakkan oleh motor 3 fasa yang dikendalikan dengan PLC, 
aplikasi ini banyak dijumpai di industri pada umumnya. Prinsip kerja simulasi ini 
pada dasarnya yaitu untuk menggerakkan motor maju mundur secara otomatis 
dan manual, jika suatu saat terjadi gangguan teknis dalam pergerakkan motor 
maka dapat digerakkan secara manual. Pembuatan ini didasarkan pada 
keterbatasan alat yang ada di di PT Gudang Garam Tbk yang bisa dijadikan 
simulasi, proses simulasi dengan proses sebenarnya pada dasarnya sama, yang 
berbeda di proses hasil jadinya yang bisa dilihat dan dianalisis.  

Dengan adanya praktek industri ini dapat mengetahui sistem kontrol yang 
ada pada sebuah industri baik manual maupun otomatis. 
 
Kata Kunci: PLC, Motor Dua Arah Putar, Manual, Otomatis 
 



ABSTRACT 
 
 PT Gudang Garam Tbk is a well-known company locally and 
internationally, as well as companies in general in PT Gudang Garam Tbk not 
separated by the control equipment, there are many controls that previously might 
have never dreamed of living on campus. At PT. Gudang Garam found many 
control devices that work automatically according to the desire, to all of them will 
not run with any kind of control device called PLC (Programmable Logic 
Controller). PLC holds a very important role in the industrial world. In the PLC 
is set and designed by a programmer, programmer holders important role in 
programming the PLC, this is where an important role of a PLC programmer is 
needed in the industrial world. Based on these reasons then compiled a report on 
the industry practice PLC. With this report it can be a reference in the existing 
PLC program and many other functions that can be done with this PLC. 
 Application of PLC in industrial practice report is divided into two namely 
simulation, simulation of conveyor systems two-way swivel motors manually using 
the PLC, and simulation of conveyor systems two-way swivel motor automatically 
using PLC with complex systems. This simulation is intended to conveyor driven 
by 3 phase motors controlled by PLC, these applications are often found in the 
industry in general. The principle of this simulation work is basically to move the 
motor back and forth automatically and manually, if an interruption occurs when 
the motor technically it can be moved manually. This creation is based on the 
limitations of existing equipment in the PT Gudang Garam Tbk which can be 
simulated, the simulation with the actual process is basically the same, different in 
the process that would result can be viewed and analyzed. 
 With the practice of this industry can find an existing control system in a 
good industry manual or automatic. 
 
Keywords: PLC, Motor Two Direction of Play, Manual, Automatic 
 
 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembangan industri Indonesia begitu pesat dan 
berkembang. Kehidupan industri sangat berbeda dengan kehidupan di bangku 
kuliah. Agar mahasiswa dapat mengetahui secara langsung teori dan prakteknya di 
dunia kerja maka diperlukan suatu kegiatan yang dinamakan praktek industri. 
Dengan adanya kegiatan praktek industri diharapkan mahasiswa dapat langsung 
menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Selain itu mahasiswa juga 
diharapkan dapat menyerap pengetahuan dan mengikuti perkembangan industri 
yang ada pada saat ini. Praktek Industri juga bermanfaat terhadap penciptaan 
iklim yang saling mendukung. Peran Perguruan Tinggi sebagai penghasil Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang memiliki tingkat kredibilitas tertentu mampu berperan 
di dunia Elektronika dengan menjadikan perusahaan sebagai partner dalam 
penelitian maupun dalam memberikan masukan. Sehingga dengan adanya kerja 
praktek  akan tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan kemitraan yang 
saling mendukung antara Perguruan Tinggi dan dunia Elektronika.  

PT Gudang Garam Tbk merupakan sebuah perusahaan yang terkenal di 
lokal maupun internasional, seperti halnya perusahaan pada umumnya di PT 



Gudang Garam Tbk tidak lepas dengan peralatan-peralatan kontrol, terdapat 
berbagai macam kontrol yang sebelumnya mungkin tak pernah terbayangkan 
dalam kehidupan di kampus. Di  PT. Gudang Garam banyak dijumpai alat-alat 
kontrol yang bekerja secara otomatis sesuai yang di inginkan, ke semuanya tidak 
akan berjalan dengan adanya semacam alat kontrol yang dinamakan PLC 
(Programmable Logic Controller). PLC memegang peranan sangat penting dalam 
dunia industri. Didalam PLC diatur dan dirancang oleh seorang programer, 
programer pemegang peranan penting dalam pemrograman PLC, di sinilah 
peranan penting seorang programer PLC sangat dibutuhkan dalam dunia industri. 
Berdasarkan alasan tersebut maka disusun laporan praktek industri mengenai 
PLC. Dengan adanya laporan ini maka dapat menjadi bahan acuan dalam 
memprogram PLC yang ada dan banyak fungsi lainnya yang dapat dilakukan 
dengan PLC ini. 

Adapun Tujuan dari praktek industri yaitu: a) Membuka wawasan 
mahasiswa agar dapat mengetahui dan memahami aplikasi dan sistem kontrol 
yang ada pada dunia industri pada umumnya. b) Menambah ilmu yang ada pada 
industri dengan melihat aplikasi dan sistem kontrol di industri pada umurnnya. c) 
Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dalam dunia 
industri. d) Mengetahui dan merasakan kerasnya kerja di industri e) Menjalin 
hubungan yang baik antara instansi atau perusahaan khususnya dengan PT. 
Gudang Garam, Tbk dengan pihak Universitas Negeri Malang (UM). 
 

METODE 
Adapun metode yang diterapkan dalam penyusunan PKM AI ini yaitu : 1) 
Memperinci masalah, melakukan perincian secara khusus tentang masalah yang 
akan diangkat sebagai pokok permasalahan dalam penulisan artikel ilmiah ini. 2) 
Mengumpulkan dan mengolah masalah, mengumpulkan sumber-sumber terkait 
dengan masalah yang diangkat. Sumber-sumber ini diperoleh dari internet serta 
telaah bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Serta mengolah 
informasi-informasi tersebut sebagai kerangka dasar penulisan artikel ilmiah ini. 
3) Mengembangkan masalah, mengembangkan kerangka menjadi sebuah artikel 
ilmiah yang utuh yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan 
pembahasan, serta kesimpulan. Untuk selanjutnya menyusun artikel ilmiah 
berdasarkan pedoman PKM-GT 2010. 4) Konsultasi dosen pembimbing, 
melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan merevisi gagasan tertulis ini 
berdasarkan saran dan kritik dari dosen pembimbing. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem kontrol proses terdiri atas sekumpulan piranti-piranti dan peralatan-

peralatan elektronik yang mampu menangani kestabilan, akurasi, dan 
mengeliminasi transisi status yang berbahaya dalam proses produksi. Masing-
masing komponen dalam sistem kontrol proses tersebut memegang peranan 
pentingnya masing-masing, tidak peduli ukurannya. Misalnya saja, jika sensor 
tidak ada atau rusak atau tidak bekerja, maka sistem kontrol proses tidak akan 
tahu apa yang terjadi dalam proses yang sedang berjalan.  



Sebuah PLC (Programmable Logic control) adalah sebuah alat yang 
digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada 
sistem kontrol proses konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati 
masukan (melalui sensor
melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan. yang ber
mematikan keluarannya (logika 0 atau 1, hidup atau mati). Pengguna membuat 
program (yang umurnnya dinamakan diagram tangga atau ladder diagram) yang 
kemudian harus dijalankan oleh PLC yang bersangkutan, Dengan kata lain, PLC 
menentukan aksi apa yang harus dilakukan pada instrurnen keluaran berkaitan 
dengan status suatu ukuran atau besaran yang diamati.

 Penerapan PLC dalam laporan praktek industri ini dibagi menjadi dua 
simulasi yaitu, simulasi sistem konveyor motor dua arah putar manu
menggunakan PLC, dan simulasi sistem konveyor motor dua arah putar otomatis 
menggunakan PLC dengan sistem kompleks. Simulasi ini ditujukan untuk 
konveyor yang digerakkan oleh motor 3 fasa yang dikendalikan dengan PLC, 
aplikasi ini banyak dijumpai di ind
pada dasarnya yaitu untuk menggerakkan motor maju mundur secara otomatis dan 
manual, jika suatu saat terjadi gangguan teknis dalam pergerakkan motor maka 
dapat digerakkan secara manual. Pembuatan ini didasarka
yang ada di di PT Gudang Garam Tbk yang bisa dijadikan simulasi, proses 
simulasi dengan proses sebenarnya pada dasarnya sama, yang berbeda di proses 
hasil jadinya yang bisa dilihat dan dianalisis. 
 
Simulasi yang dibuat dengan PLC
1. Simulasi Sistem Konveyor Motor Dua Arah Putar Manual Menggunakan 

PLC. 
Prinsip kerja : Cara kerja nya yaitu jika tombol 1 ditekan maka akan 
menggerakkan kontaktor 1 dan tombol 2 tidak dapat ditekan untuk 
mengembalikannya maka ditekan tombol reset, dan jika tombol 2 ditekan 
maka akan menggerakkan kontaktor 2 dan tombol 1 tidak dapat ditekan untuk 
mengembalikannya maka ditekan tombol reset. 
kontaktor 2 NO maka motor berputar ke kiri dan sebal
kontaktor 1 NO maka motor berputar ke kiri. Untuk mengembalikannya maka 
ditekan tombol reset lagi dan begitu seterusnya.

 
Program Ladder :  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
Gambar 1: Ladder Diagram Ko

 Motor 2 Arah Manual

Sebuah PLC (Programmable Logic control) adalah sebuah alat yang 
untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada 

sistem kontrol proses konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati 
masukan (melalui sensor-sensor terkait), kemudian melakukan proses dan 
melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan. yang berupa menghidupkan atau 
mematikan keluarannya (logika 0 atau 1, hidup atau mati). Pengguna membuat 
program (yang umurnnya dinamakan diagram tangga atau ladder diagram) yang 
kemudian harus dijalankan oleh PLC yang bersangkutan, Dengan kata lain, PLC 

n aksi apa yang harus dilakukan pada instrurnen keluaran berkaitan 
dengan status suatu ukuran atau besaran yang diamati. 

Penerapan PLC dalam laporan praktek industri ini dibagi menjadi dua 
simulasi sistem konveyor motor dua arah putar manu

menggunakan PLC, dan simulasi sistem konveyor motor dua arah putar otomatis 
menggunakan PLC dengan sistem kompleks. Simulasi ini ditujukan untuk 
konveyor yang digerakkan oleh motor 3 fasa yang dikendalikan dengan PLC, 
aplikasi ini banyak dijumpai di industri pada umumnya. Prinsip kerja simulasi ini 
pada dasarnya yaitu untuk menggerakkan motor maju mundur secara otomatis dan 
manual, jika suatu saat terjadi gangguan teknis dalam pergerakkan motor maka 
dapat digerakkan secara manual. Pembuatan ini didasarkan pada keterbatasan alat 
yang ada di di PT Gudang Garam Tbk yang bisa dijadikan simulasi, proses 
simulasi dengan proses sebenarnya pada dasarnya sama, yang berbeda di proses 
hasil jadinya yang bisa dilihat dan dianalisis.  

Simulasi yang dibuat dengan PLC dalam laporan Praktek Industri ini yaitu :
Simulasi Sistem Konveyor Motor Dua Arah Putar Manual Menggunakan 

Cara kerja nya yaitu jika tombol 1 ditekan maka akan 
menggerakkan kontaktor 1 dan tombol 2 tidak dapat ditekan untuk 

kannya maka ditekan tombol reset, dan jika tombol 2 ditekan 
maka akan menggerakkan kontaktor 2 dan tombol 1 tidak dapat ditekan untuk 
mengembalikannya maka ditekan tombol reset. Dengan kontaktor 1 NC dan 
kontaktor 2 NO maka motor berputar ke kiri dan sebaliknya kontaktor 2 NC 
kontaktor 1 NO maka motor berputar ke kiri. Untuk mengembalikannya maka 
ditekan tombol reset lagi dan begitu seterusnya. 

Tabel 1: Instruksi Program Konveyor 
Motor 2 Arah Manual

Gambar 1: Ladder Diagram Konveyor  
Motor 2 Arah Manual 

Sebuah PLC (Programmable Logic control) adalah sebuah alat yang 
untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada 

sistem kontrol proses konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati 
sensor terkait), kemudian melakukan proses dan 

upa menghidupkan atau 
mematikan keluarannya (logika 0 atau 1, hidup atau mati). Pengguna membuat 
program (yang umurnnya dinamakan diagram tangga atau ladder diagram) yang 
kemudian harus dijalankan oleh PLC yang bersangkutan, Dengan kata lain, PLC 

n aksi apa yang harus dilakukan pada instrurnen keluaran berkaitan 

Penerapan PLC dalam laporan praktek industri ini dibagi menjadi dua 
simulasi sistem konveyor motor dua arah putar manual 

menggunakan PLC, dan simulasi sistem konveyor motor dua arah putar otomatis 
menggunakan PLC dengan sistem kompleks. Simulasi ini ditujukan untuk 
konveyor yang digerakkan oleh motor 3 fasa yang dikendalikan dengan PLC, 

ustri pada umumnya. Prinsip kerja simulasi ini 
pada dasarnya yaitu untuk menggerakkan motor maju mundur secara otomatis dan 
manual, jika suatu saat terjadi gangguan teknis dalam pergerakkan motor maka 

n pada keterbatasan alat 
yang ada di di PT Gudang Garam Tbk yang bisa dijadikan simulasi, proses 
simulasi dengan proses sebenarnya pada dasarnya sama, yang berbeda di proses 

dalam laporan Praktek Industri ini yaitu : 
Simulasi Sistem Konveyor Motor Dua Arah Putar Manual Menggunakan 

Cara kerja nya yaitu jika tombol 1 ditekan maka akan 
menggerakkan kontaktor 1 dan tombol 2 tidak dapat ditekan untuk 

kannya maka ditekan tombol reset, dan jika tombol 2 ditekan 
maka akan menggerakkan kontaktor 2 dan tombol 1 tidak dapat ditekan untuk 

Dengan kontaktor 1 NC dan 
iknya kontaktor 2 NC 

kontaktor 1 NO maka motor berputar ke kiri. Untuk mengembalikannya maka 

Tabel 1: Instruksi Program Konveyor 
Motor 2 Arah Manual 



Keterangan : 
Alamat pertama diisi oleh LD 100 kemudian di paralel dengan LD 104 

yang kemudian dikunci oleh KEEP 500. Alamat 500 adalah adalah alamat 
maya atau tidak beroutput. Kemudian dari KEEP diteruskan ke alamat LD 500 
dan AND NOT kan dengan 307, alamat ini merupakan kebalikan dari 307 
dimana jika 307 ON maka kebalikkanya akan OFF, berguna untuk mengunci 
agar waktu 306 jalan maka 307 mati untuk menghindari korsleting pada saat 
ditekan berbarengan. OUT 306 berupa kontraktor yang akan menjalankan 
motor selanjutnya. 

Kemudian alamat dari rangkaian kedua yaitu LD 101 kemudian di 
paralel dengan LD 104 yang kemudian dikunci oleh KEEP 600. Alamat 600 
adalah adalah alamat maya atau tidak beroutput. Kemudian dari KEEP 
diteruskan ke alamat LD 600 dan AND NOT kan dengan 306, alamat ini sama 
dengan sebelumnya bahwa alamat ini merupakan kebalikan dari 306 dimana 
jika 306 ON maka kebalikkanya akan OFF, berguna untuk mengunci agar 
waktu 307 jalan maka 306 mati untuk menghindari korsleting pada saat ditekan 
berbarengan. OUT 307 berupa kontraktor akan menjalankan motor selanjutnya. 

Untuk mereset rangkaian agar rangkaian dapat kembali seperti semula 
maka diberi 104. berguna untuk mereset rangkaian, jadi rangkaian akan mati 
semuanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2: Letak Pemasangan Kontaktor Dan Tombol Pada  

Konveyor Motor 2 Arah Manual 
 
2. Sistem Konveyor Motor Dua Arah Putar Otomatis menggunakan PLC 

dengan Sistem Kompleks. 
Prinsip kerja : Cara kerja nya yaitu sama dengan motor dua arah putar yang 
manual, perbedaannya terletak di sistem otomatis yang lebih komplek, 
gabungan overload, kontaktor dan motor. Misalnya jika pada saat rangkaian 
ON maka lampu akan menyala menandakan indikator bahwa rangkaian 
berjalan dan jika motor suatu rusak atau tidak mau berjalan maka lampu akan 
berkedip-kedip menandakan bahwa motor tidak beres maka kita akan segera 
tahu dan segera membenahinya, demikian seteusnya sampai motor dimatikan. 



Program Ladder 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Ladder Diagram Konveyor 
      Motor 2 Arah Otomatis

Keterangan : 
Diawali dengan alamat LD 0 kemudian di TIM NOT 1 sebagai reset agar 

program kembali ke atas, kemudian di sambungkan dengan 107 dan timer dengan 
TIM 0 kemudian di LD 0 
dengan 0 untuk mereset rangkaian agar rangkaian bisa mati, terus di KEEP 
dengan 306. LD 0 di AND dengan AND 106 dan AND 25502 sebagai lampu 

Program Ladder :  Tabel 2: Instruksi Program Konveyor 
Motor 2 Arah Manual

Gambar 3: Ladder Diagram Konveyor  
Motor 2 Arah Otomatis 

 

Diawali dengan alamat LD 0 kemudian di TIM NOT 1 sebagai reset agar 
program kembali ke atas, kemudian di sambungkan dengan 107 dan timer dengan 
TIM 0 kemudian di LD 0 dan di AND kan dengan 106. LD TIM 0 di OR kan 
dengan 0 untuk mereset rangkaian agar rangkaian bisa mati, terus di KEEP 
dengan 306. LD 0 di AND dengan AND 106 dan AND 25502 sebagai lampu 

Tabel 2: Instruksi Program Konveyor 
Motor 2 Arah Manual 

Diawali dengan alamat LD 0 kemudian di TIM NOT 1 sebagai reset agar 
program kembali ke atas, kemudian di sambungkan dengan 107 dan timer dengan 

dan di AND kan dengan 106. LD TIM 0 di OR kan 
dengan 0 untuk mereset rangkaian agar rangkaian bisa mati, terus di KEEP 
dengan 306. LD 0 di AND dengan AND 106 dan AND 25502 sebagai lampu 



indikator terus ke alamat OUT 2000 sebagai alamat maya. Dari 306 di OR kan 
dengan 2000 untuk menandakan lampu mana yang akan dikunci apabila sakelar 
overload mati atau pun hidup. OUT 304 untuk keluaran lampu 

Setelah itu diteruskan ke rangkaian kedua, apabila rangkaian berpindah 
maka rangkaian I akan mati dan akan berpindah secara otomatis ke rangkaian 
kedua. Diawali dengan LD TIM 0 kemudian di sambungkan dengan 106 dan timer 
dengan TIM 1 kemudian di LD TIM 0 dan di AND kan dengan 107. LD TIM 1 di 
OR kan dengan 0 untuk mereset rangkaian agar rangkaian bisa mati, terus di 
KEEP dengan 307. LD 0 di AND dengan AND 107 dan AND 25502 sebagai 
lampu indikator terus ke alarnat OUT 3000 sebagai alamat maya. Dari 307 di OR 
kan dengan 3000 untuk menandakan lampu mana yang akan dikunci apabila 
sakelar overload mati atau pun hidup. OUT 304 untuk ke luaran lampu 
 Rangkaian akan terus-menerus berjalan secara otomatis sampai tombol 
reset di tekan. 106 dan 107 adalah overload, 306 dan 307 adalah kontraktor 
sampai alat ini diberhentikan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4: Letak Pemasangan Overload, Kontaktor, Tombol dan Lampu  

Pada Konveyor Motor 2 Arah Manual 
 

KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dari praktik industri di PT. Gudang Garam Tbk: a) 

Mengetahui sistem kontrol dengan melihat aplikasi dan sistem kontrol di industri 
pada umumnya. b) Menambah Ilmu tentang alat-alat kontrol yang ada pada 
sebuah industri yang baik yang manual dan otomatis c) Sebelum melaksanakan 
praktik, seharusnnya melakukan persiapan mulai dari menyiapkan alat kerja, alat 
ukur, material kerja, dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan. 
 



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PT. GUDANG GARAM TBK 
Kepada Direktur/Direksi/Pimpinan serta staf karyawan di PT. Gudang 

Garam Tbk. Mengucapkan terima kasih atas diperkenankannya serta bimbingan 
dan pengarahan yang diberikan kepada penulis selama pelaksanaan Praktek 
Industri di PT. Gudang Garam Tbk, mulai tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 
tanggal 30 Juli 2009. Semoga pelaksanaan Praktek Industri ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak.  
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