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Program Studi Teknik Elektro Universitas Merdeka Malang, Malang – Indonesia 

 

Abstrak. PLC (Programmable Logic Controller) yang digunakan dalam pemrosesan data adalah tipe CP1E 
milik Perusahaan OMRON. pada riset ini dihasilkan suatu prototipe menggunakan solenoid valve berjumlah 
24 yang akan digunakan sebagai ouput untuk mengeluarkan air sesuai pada program yang diberi masukan 
parameter waktu dan tekanan. terdapat 5 percobaan yang dilakukan yaitu 5 pola dasar yaitu papan catur, 
segitiga, zebra cross, off bergeser dan on bergeser.  Pada percobaan digunakan parameter logika samar untuk 
mendapatkan keakurasian pada waterfall, penggunaan pewaktuan adalah pada Diagram tangga untuk 
memberikan nilai kombinasi jatuhnya air yang berbeda-beda pada setiap pola. Adapun nilai keakurasian 
pada rentang 0-1 pada salah satu percobaan yaitu off bergeser. Pada nilai tekanan 0.206 bar, tingkat 
keakurasian air adalah 0.811 dan pada tingkat tekanan 0.41 bar, tingkat keakurasian adalah 0.532, 
kesimpulan yang dihasilkan tekanan sangat berpengaruh pada tingkat keakurasian air pada prototipe 
waterfall. 
 
Kata Kunci— PLC ; Diagram Tangga; waterfall; Solenoid Valve. 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kemajuan  teknologi  terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Begitu juga perkembangan 
yang sangat pesat  dibidang elektronika dan sistem kendali digital. Salah satu teknologi yang cukup terkenal 
dalam dunia elektronika dan sistem kendali adalah PLC. Kepanjangan dari PLC adalah programmable logic 
controller. Dari namanya PLC dapat didefinisikan sebagai peralatan elektronika yang sistem kerjanya dalam 
bentuk digital yang memiliki kemampuan untuk melakukan kendali dan dapat diprogram sesuai kebutuhan. 
PLC  memiliki micropocessor yang akan menyimpan dan menjalankan program sehingga  kecepatan PLC 
dalam melakukan eksekusi program adalah sangat tinggi. Kecepatannya adalah dalam sekala milisecond. 
Sebuah PLC memiliki modul input dan output, CPU, dan software untuk menulis program dalam bentuk 
logika digital . Salah satu program yang sangat terkernal dalam PLC yaitu  ladder diagram (LD). Dengan 
software ini kita akan lebih mudah dalam memonitor dan menemukan troubleshoting dengan bantuan 
program simulator. Berdasarkan uraian tersebut dengan kecanggihan dan kecepatan dalam mengolah data 
digital maka dibuat “Dynamic Waterfall menggunakan logika Fuzzy pada PLC Omron CP1E” yang 
menggunakan solenoid valve sebagai peralatan output, yang akan membuka dan menutup sesuai dengan 
setingan timer dari program yang telah dibuat. Solenoid inilah yang akan mengendalikan keluarnya air 
sehingga akan membentuk pola berbentuk zig-zag dan beberapa huruf dalam alfabet. Penelitian  ini 
diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami Pengendalian berbasis logika digital khususnya 
pada PLC Omron. 
 

2. LANDASAN TEORI 

 

2.1 PLC ( PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER) 

 
Sesuai dengan namanya PLC (Programmable Logic Controller) merupakan sebuah device elektronia  

berbasis micropocessor yang dilengkapi memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi 
dalam bentuk digital untuk menjalankan fungsi-fungsi semisal logika, timing, pencacah dan aritmatik untuk 
tujuan Pengendalian sebuah proses atau mesin-mesin serta dirancang untuk dioperasikan oleh para insinyur 
yang memiliki sedikit pengetahuan mengenai komputer dan bahasa pemrograman[1]. Tidak seperti 
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komputer, Pengendali ini dirancang untuk bekerja dilingkungan industri dan dilengkapi dengan Input dan 
Output khusus. Mula-mula PLC digunakan untuk menggantikan logika relay konvensional. Sebuah sistem 
kendali konvensional harus dilakukan pengawatan  untuk melakukan fungsi khusus. Ketika sistem tersebut 
memerlukan perubahan maka pengawatanya harus diubah dan dimodifikasi yang memerlukan waktu dan 
biaya tambahan. Bayangkan jika itu terjadi pada sebuah sebuah industri maka sudah pasti akan menimbulkan 
masalah baru dan proses produksi akan terganggu tentunnya. Karena struktur PLC didasarkan pada struktur 
arsitek komputer maka Pengendalian dengan PLC tidak hanya mampu melakukan tugas pensaklaran relay, 
akan tetapi juga mendukung aplikasi ALU (Arithmatic Logical Unit). Kelebihan lainnya Pengendalian PLC 
juga menawarkan reabilitas solid state, pemakaian daya yang sedikit dan kemudahan untuk perluasan atau 
ekspansi. 

 

2.1.1 PLC OMRON CP1E E60 SDR-A 

 
PLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Omron tipe CP1E E60SDR-A yang memiliki 60 

input dan output. Pemilihan ini didasarkan pada  kebutuhan Pengendalian output sebanyak 24 Solenoid 
valve. Pada PLC tersebut juga sudah dilengkapi dengan USB port sehingga sangat membantu dalam transfer, 
monitoring dan simulasi sebuah program dengan komputer. 

 

 
Gambar 1. PLC Omron CP1E E60 SDR-A 

 
Pada PLC Omron CP1E E60SDR-A terdapat 36 terminal Input dan 24 terminal output. Terminal input 
berfungsi untuk menerima sinyal dari perangkat elektronika untuk diproses oleh CPU sesuai dengan program 
yang telah dibuat oleh user dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah  output. Dalam penilitian ini output 
dari PLC dihubugkan langsung dengan Solenoid valve untuk Pengendali aliran air. Selain modul input dan 
output, PLC ini dilengkapi USB port dengan sistem komunikasi RS 232 dan expansion I/O yang 
memungkinkan untuk dilakukan penambahan input dan output. Jenis data yang dikirim adalah data dalam 
bentuk biner (bit per bit transfer) dengan kecepatan transmisi (baud rate) yang umum dipakai adalah 9600 
(bit per detik). 
 

2.1.2 LADDER DIAGRAM PLC 

Metode pemrograman yang paling sering dipakai dalam PLC adalah ladder diagram. Menulis program 
dalam PLC sama halnya membuat rangkaian pensaklaran. Ladder diagram mempunyai 2 garis horisontal 
yang menggambarkan jalur daya  dan komponen rangkaian disusun pada garis vertikal yang ada diantara 
garis horisontal. Diagram Alir Fuzzy logic dapat dilihat pada gambar, Diagram alir Fuzzy Logic ini 
menunjukkan Crisp kemudian proses Fuzifikasi, Fuzzy Input, Defuzzyfikasi dan keluaran dari Crips. 
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Gambar 2. Diagram Alir Fuzzy 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 
mengaplikasikan logika fuzzy pada sistem kendali menggunakan  PLC Omron dengan tipe CP1E. 

 

3.1 CLOSE LOOP PIPING SYSTEM 

Close loop piping system ini tebuat dari pipa PVC dengan diameter 3/4 inchi. Pipa ini dirancang sebagai 
tempat untuk sirkulasi air dari water tank. Gambar 3. menunjukan perancangan piping sistem yang 
terhubung dengan sebuah water pump. 

 
Gambar  3. Close Loop Piping System 

 
Dimensi dari pipa air ini mempunyai tinggi 2 meter dan lebar 1,5 meter. Piping system ini menggunakan pipa 
PVC berdiameter 3/4 inchi dengan total panjang 10 meter. Bagian ujung dari piping system ini terhubung 
dengan sebuah pompa air untuk menghisap dan mendorong air dari bottom water tank ke sepanjang pipa 
hingga sampai ke ujung Solenoid valve yang terhubung dengan neple tempat keluarnya air.  
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3.2 BOTTOM WATER TANK 

Bottom water tank berfungsi sebagai tempat penampungan air. Air dipompa menggunakan water pump 
keseluruh piping system. Dengan bantuan water pump inilah air dinaikan tekananya. Water tank ini terbuat 
dari kaca  dengan lapisan dengan tebal 5 mm. Ukuran dimensi dari water tank adalah panjang: 150cm, lebar: 
30cm dan tinggi: 30cm. Pada saat Solenoid membuka maka air ditampung di water tank dan secara continue 
akan dipompakan ke sistem pipa. desain bisa dilihat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Bottom Water Tank 

 

3.3  FRAME 

Frame berfungsi untuk menopang close loop piping system agar tidak terjadi goncangan dan tetap stabil  
pada saat  water pump dan Solenoid valve bekerja. Sehingga tetap aman dan sekaligus bisa menambah 
keindahan. Material yang digunakan untuk pembuatan frame ini adalah besi galvanis. Di sisi belakang frame 
ada sebuah board yang sebagai mounting dari PLC. Desain dari frame ini dibuat untuk bisa di stel 
ketinggianya. Ada 2 ukuran rangka horisontal dimana dibagian bawah ukurannya lebih besar dari pada 
bagian atas. Cara penyetelan frame cukup dengan menurunkan atau menaikan frame bagian atas dengan 
membuka terlebih dahulu baut penahan yang berada disamping kanan dan kiri rangka horisontal. Gambar 13. 
menunjukkan desain dari frame. 

 
Gambar  5.  Frame     

 

3.4 PERENCANAAN INPUT OUTPUT PERANGKAT KERAS PLC                                                                                                                         

Sebelum membuat program, perlu perencanaan alamat input dan output terlebih dahulu. Dalam penelitian 
ini menggunakan PLC Omron CP1E E60SDRA[13]dengan 60 input dan output. Pada PLC ini disediakan tiga 
channel untuk input dan tiga channel untuk output. Untuk input digunakan adalah 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 
pada chanel 0. Sedangkan output  yang digunakan adalah 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 pada Chanel 100, 
101, 102.  Program yang dibuat ditulis dalam bentuk ladder diagram menggunakan software CX Programer. 
Kelebihan dari CX Programer ini adalah kita bisa mensimulasikan program sebelum ditransfer ke PLC 
sehingga memungkinkan kita untuk memodifikasi program apabila kita menginginkan perubahan. Ada juga 
fasilitas auto online untuk memonitor jalannya program tersebut. Adapun perencanaan inisialisasi dari input 
dan output PLC bisa dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 
Tabel 1 Perencanaan Input  PLC Omron 

 
Input Fungsi Input Fungsi 

0.0 Tombol Emegency Stop 0.3 Tombol manual program 3 

0.1 Tombol manual program 1  0.4 Tombol manual program 4 

0.2 Tombol manual program 2 0.5 Tombol auto (program 1-4) 
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Tabel 2. Perencanaan Output  PLC Omron 
 

Output Fungsi Output Fungsi 

100.0 Solenoid nomor 1 101.4 Solenoid nomor 13 

100.1 Solenoid nomor 2 101.5 Solenoid nomor 14 

100.2 Solenoid nomor 3 101.6 Solenoid nomor 15 

100.3 Solenoid nomor 4 102.7 Solenoid nomor 16 

100.4 Solenoid nomor 5 102.0 Solenoid nomor 17 

100.5 Solenoid nomor 6 102.1 Solenoid nomor 18 

100.6 Solenoid nomor 7 102.2 Solenoid nomor 19 

100.7 Solenoid nomor 8 102.3 Solenoid nomor 20 

101.0 Solenoid nomor 9 102.4 Solenoid nomor 21 

101.1 Solenoid nomor 10 102.5 Solenoid nomor 22 

101.2 Solenoid nomor 11 102.6 Solenoid nomor 23 

101.3 Solenoid nomor 12 103.7 Solenoid nomor 24 

 

3.5 PERANCANGAN  PUSH BUTTON DAN EMERGENCY SYSTEM 

Dalam penelitian  ini menggunakan 1 buah selector swith, 4 buah push button dan 1 buah tombol 
emergency stop. Selector switch   untuk pengoperasian dengan mode manual atau mode auto. Untuk mode 
manual terdiri dari 4 sub mode yaitu program 1, program 2, program 3 dan program 4. Sedangkan untuk 
mode auto keempat program tersebut akan berjalan bergantian. Emergency button digunakan apabila dalam 
keadaan darurat, apabila ditekan maka seluruh sistem akan berhenti. Adapun rencana susunan push button 
dan emergency button ditunjukkan pada Gambar 6.  

 

 
Gambar  6. Skema Perancangan Push Button dan Emergency Stop 

3.6 PERENCANAAN MODEL SISTEM KESELURUHAN 

Model dari keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori utama yaitu water system dapat 
dilihat pada Gambar 7. dan electrical control system dapat dilihat pada Gambar 8. Ada 2 bagian utama dalam 
penelitian ini yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi piping system, water tank, 
dan frame. Sedangkan  perangkat lunak adalah sebuah program yang telah dibuat dalam bahasa program 
berbentuk  ladder diagram yang ditulis dengan software CX Programmer. 
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Gambar 7. Rangkaian Keseluruhan Sistem 

 
Gambar 8. Rangkaian Keseluruhan PLC Omron 

3.7 PERENCANAAN PERANGKAT LUNAK 

Pada perancangan perangakat lunak terdapat 2 bagian utama yaitu program yang ditulis dan perancangan 
sistem emergency. Untuk perancangan program terdapat 5 buah proram yaitu program 1, program 2, program 
3, program 4 dan program auto dimana ketika program ini dijalankan maka program 1 sampai 4 akan 
berjalan bergantian. Sedangkan sistem emergency  dibuat untuk keadaan tertentu misal ada kecelakaan atau 
kondisi tertentu yang bepotensi menimbulkan bahaya, baik pada alat maupun manusia alat dan manusia. 

3.8 PERANCANAAN LOGIKA FUZZY 

Pada penelitian ini metode fuzzy logic diaplikasikan untuk merancang sistem kendali untuk menjalankan 
water pump. Input dari logika fuzzy ini berupa besaran tekanan air didalam pipa. Sedangkan output nya 
adalah lama waktu water pump dalam berputar. Gambar 9. adalah Blok digaram program fuzzy yang 
direncanakan. 

 
Gambar 9. Blok Diagram Program Fuzzy 

 
Sistem Pengendalian tersebut akan mempengaruhi lama waktu pompa dalam berputar. Pompa akan berputar 
lebih lama apabila Tekanan didalam pipa rendah. Sedangkan pompa akan berputar sebentar apabila Tekanan 
air didalam pipa tinggi.  Dalam penelitian ini, input dari program fuzzy digunakan 3 sensor tekanan yang 
mempunyai nilai seting point berbeda. Kondisi dari input (tekanan) inilah yang akan menentukan  nilai ouput 
(lama water pump berputar) yang bervariasi. 

3.9 APLIKASI MODEL FUZZY MAMDANI 

Dalam Pengendalian lama waktu pompa berputar, dibuatlah sebuah fungsi keanggotaan (membership 
function), dimana setiap nilai dari sebuah himpunan keanggotaan akan menentukan hasil output dari status 
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penyalaan pompa. Dimulai dari langkah pertama yaitu menentukan himpunan fuzzy berdasarkan variabel 
input dan output . 

 

3.10 PERANCANAAN PROGRAM  MANUAL DAN AUTO 

Pada penelitian ini penulis ingin membuat program yang nantinya akan mengontrol Solenoid valve 
sebagai output PLC, sehingga didapatkan keluaran air dalam bentuk pola tertentu. Ada 5 program yang 
dibuat dalam penelitian ini yaitu program 1, program 2, program 3, program 4 dan program auto running. 
Untuk menjalankan program 1 sampai dengan proram 4 dijalankan secara manual dengan menekan tombol 
push button  1, 2, 3, 4. Sedangkan mode auto dijalankan dengan mengarahkan posisi selector switch ke posisi 
auto. 
 

 
Gambar 10. Flowchart sistem PLC 

4. HASIL DAN ANALISIS 

4. 1 APLIKASI FUZZY MAMDANI 

Dalam Pengendalian lama waktu pompa berputar, dibuatlah sebuah fungsi keanggotaan (membership 
function), dimana setiap nilai dari sebuah himpunan keanggotaan akan menentukan hasil output dari status 
penyalaan pompa. Dimulai dari langkah pertama yaitu menentukan himpunan fuzzy berdasarkan variabel 
input dan output. 

4. 2 HIMPUNAN  FUZZY 

Pada variabel input berisi besaran tekanan, didefinisikan dalam tiga himpunan fuzzy. Untuk 
merepresentasikan variabel besaran tekanan digunakan bentuk kurva setengah segitiga kanan untuk 
himpunan fuzzy Rendah, bentuk kurva segitiga untuk himpunan fuzzy Sedang dan bentuk kurva bahu kanan 
untuk himpunan fuzzy Tinggi. Dengan fungsi keanggotaan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 11. Fungsi Keanggotaan Pada Tekanan 

 
Dimana sumbu horizontal merupakan nilai input dari variabel tekanan dalam satuan Bar, yang dibagi 
menjadi tiga domain himpunan fuzzy : Rendah (0-0,5) bar, Sedang (0,25-0,75) bar dan Tinggi (0,5-1) bar. 
Sedangkan sumbu vertikal merupakan tingkat keanggotaan dari nilai input. 
 

 

 

 

Himpunan fuzzy waktu penyalaan pompa diperoleh berdasarkan pengamatan yang dilakukan terlebih 
dahulu terhadap tekanan air didalam close loop piping system yang sudah dibuat, yang direpresentasikan 
menggunakan himpunan fuzzy. Pada variabel waktu penyalaan pompa didefinisikan tiga himpunan fuzzy, 
yaitu Sebentar (0-0,01 detik), Normal (0,05-0,15 detik) dan Lama (0,01-0,02 detik) 

 
Gambar 12. Fungsi Keanggotaan Waktu  
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4. 3 MENENTUKAN RULE (ATURAN) FUZZY 

Langkah selanjutnya setelah menentukan himpunan fuzzy adalah  perencanaan aturan fuzzy. Aturan-
aturan dibuat untuk menyatakan relasi antara input dan output. Tiap aturan merupakan suatu implikasi. 
Dalam penelitian ini terdapat satu input yang berupa tekanan dan satu output berupa waktu penyalaan 
pompa. Operator yang digunakan untk memetakan antara input-output adalah IF-THEN. Proposisi yang 
mengikuti IF disebut anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut konsekuen[14]. 
Berdasarkan hasil dari fungsi keanggotaan diatas, maka dirancang sebuah basis kaidah fuzzy (Rule 
Evaluation Fuzzy). Adapun bentuk dari rule yang akan dirancang adalah : IF (Anteseden) THEN 
(Konsekuen). Sehingga dari tabel tersebut dapat dibuat tiga rule atau aturan fuzzy yang nanti akan digunakan 
dalam proses penentuan lama waktu pompa dalam beroperasi sebagai berikut : 

• Rule 1 : IF (Tekanan Rendah) THEN (Waktu Penyalaan pompa Lama). 
• Rule 2 : IF (Tekanan Sedang) THEN (Waktu Penyalaan pompa Normal). 
• Rule 3 : IF (Tekanan Tinggi) THEN (Waktu Penyalaan Pompa Sebentar). 

 

4. 4 DEFUZZIFIKASI 

Langkah terakhir dalam proses ini adalah defuzzifikasi atau disebut juga tahap penegasan, yaitu untuk 
mengubah himpunan fuzzy menjadi bilangan real. Input dari proses penegasan ini adalah suatu himpunan 
fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu 
bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Defuzzyfikasi yang digunakan dalam menentukan waktu 
penyalaan pompa adalah dengan metode centroid. 

4. 5 FUZZY MAMDANI DENGAN MATLAB 

Pada pengaplikasian Fuzzy di MATLAB pertama kali adalah penentuan pada variable, ada 2 input yang 
kita gunakan yaitu adalah Tekanan dan waktu. Kedua variable ini akan menentukan nilai pada ketepatan air 
pada solenoid 1 sampai 24 yang akan membentuk suatu pola tertentu, terdapat 5 pola yang digunakan, setiap 
pola ini berbeda berdasarkan timer dan tekanan air yang digunakan. Fuzzy Mamdani digunakan sebagai 
penentu variable keduanya yang paling tepat untuk menghasilkan output yaitu air pada solenoid yang 
mendekati atau paling tepat untuk menghasilkan pola tertentu. 
 

 
Gambar 13. Input Output Waterfall 
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Gambar 14. Fungsi Keanggotaan /Membership Function Pada Output merujuk pada keakuratan pola yang 

dibentuk 

4. 6 POLA ZEBRA CROSS 

 
Berikut adalah table setting solenoid water valve untuk menghasilkan pola zebra cross. 
 
 

Tabel 3. Setting pola zebra cross 
Posisi Solenoid Setingan Timer 

(mili second) 
Tekanan 
(BAR) 

Solenoid 1 
. 
. 
. 

5 0.4 

Solenoid 24 5 0.4 
 

4.7 POLA PAPAN CATUR 

Berikut adalah table setting solenoid water valve untuk menghasilkan Pola Papan Catur 
Tabel 4. Setting pola Pola Papan Catur 

Posisi Solenoid Setingan Timer 
(mili second) 

Tekanan 
(BAR) 

Sel.1 
. 
. 

3 
. 
. 

0.5 
. 
. 

Sel.24 3 0.5 

4.8 POLA RITME GESER ON 

Berikut adalah table setting solenoid water valve untuk menghasilkan POLA Ritme Geser ON 
 

Tabel 5. Setting POLA Ritme Geser ON 
Posisi Solenoid Setingan Timer 

(mili second) 
Tekanan 
(BAR) 

Sel.1 
. 
. 

5 
. 
. 

0.2 – 0.8 
. 
. 

Sel.24 5 0.2 – 0.8 
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4.9 HASIL POLA ( RITME GESER OFF ) 

Pada Ritme Geser Off kondisi timer dan Tekanan yang digunakan adalah sesuai pada data table 1. Pada table 
6  menunjukkan nilai timer (ms) dan Tekanan (BAR) pada pola 1 (Ritme Geser Off) pada PLC. 
Tabel. 6  Data Timer (ms) dan Tekanan (BAR) pada pola 1 (Ritme Geser Off) pada PLC 
 

Tabel 6. Setting POLA Ritme Geser OFF 
 

Posisi Solenoid Setingan Timer 
(mili second) 

Tekanan 
(BAR) 

Solenoid 1 
. 
. 

10 
. 
. 

0.2-0.4 
. 
. 

Solenoid 24 10 0.2-0.4 
 

 
Gambar 15. Surface viewer pada Pola 1 (Ritme Geser Off) 

 
 

Warna Kuning pada Pola 1 (Ritme Geser Off) adalah Timer dan Tekanan mendekati paling tepat yang harus 
disetting. Berikut adalah table pendekatan nilai Tekanan yang digunakan untuk mencapai keakurasian pada 
Pola 1 (Ritme Geser Off). 
Tabel 8. keakurasian output solenoid 1-24 pada pola 1 (Ritme Geser Off) dengan timer 10 ms. 
 

No Tekanan (Bar) Tingkat Akurasi Solenoid Waterfall ( 0-1) 
1 0.206 0.811 
2 0.259 0.796 
3 0.32 0.637 
4 0.387 0.55 
5 0.41 0.532 

 

4.10 HASIL POLA 2 ( SEGITIGA) 

 
Tabel 9. Berikut adalah table hasil pengukuran pada pola 2 menggunakan Tekanan 0.4 Bar. 

Tabel 9. pengukuran pada pola 2 menggunakan Tekanan 0.4 Bar. 
 

Posisi Solenoid Setingan Timer 
(mili second) 

Tekanan 
(BAR) 

Solenoid 1-9,15,16,17,24 9 0.4 
Sel.10,11,13,14,18,19,21,22,23 7 0.4 
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Sel.12, 20 5 0.4 
 
Data table dengan Tekanan 0,4 bar dan timer yang berbeda-beda dari solenoid 1 – 24, pengambilan sample 5 
data pada solenoid 1-24 ditunjukkan pada table 10. 
 

Tabel 10. Pengukuran tingkat akurasi solenoid waterfall pada pola 2 ( segitiga ) 
 

No Setingan waktu (ms) Tingkat Akurasi Solenoid Waterfall ( 0-1) 
1 5 0.5 
2 6 0.512 
3 7 0.54 
4 8 0.591 
5 9 0.591 

 

 
Gambar 16. Surface viewer pada Pola 2 Segitiga 

 
 

   
(a)                                                                       (b) 
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                                      (c)                                                                      (d) 
Gambar 17. Pola-pola a, b, c, dan d adalah pola air yang dibentuk pada penelitian ini 

 
Pada gambar 17, gambar a.pola zebra cross, gambar b.Pola Papan Catur, gambar c. Ritme Geser ON, dan 
gambar d. Pola Ritme Geser off adalah hasil percobaan yang berhasil dilakukan. 
 

PENELITIAN SEBELUMNYA 

 
Penelitian ini adalah lanjutan dari  penelitian referensi [12], penelitian sebelumnya belum dibahas tentang 
metode yang digunakan, sehingga dilanjutkan oleh peneliti untuk menerapkan metode tersebut, penelitian 
sebelumnya adalah penelitian dari jepang yang ditunjukkan pada station OSAKA Japan dan bisa dilihat pada 
laman gorimon [12], suatu hasil karya tentang dynamic waterfall menyerupai printing menggunakan air, 
namun pada penelitian ini tidak diteliti secara detail tentang pewaktuan dan tekanan yang dihasilkan pada 
tiap-tiap solenoid valve menggunakan logika fuzzy, untuk itulah pada penelitian ini, penulis berusaha 
memecahkan permasalahan kedinamisan jatuhnya air menggunakan logika fuzzy. 

KESIMPULAN 

 
Kesimpulan dari perancangan dynamic waterfall menggunakan  PLC  Omron CP1E adalah sebagai berikut : 
1. Pengendalian berbasis digital yang akurat menggunakan PLC Omron menggunakan solenoid water valve 
sudah berhasil dengan mencoba pola-pola berbeda 
2. Elektrik seleniod valve yang di fungsikan sebagai kran air otomatis sudah dapat dikendalikan dengan baik 
menggunakan PLC. 
3. Replika dari air terjun (water fall) sudah berhasil dibuat menggunakan PLC dengan 5 pola dasar. 
4. Water pump bekerja otomatis berdasarkan Tekanan, prototipe dilengkapi dengan pengukur Tekanan. 
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