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V. KESIMPULAN

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian Rangkaian Pengkondisi Sinyal (gambar 4-l), dapat

ditarik kesimpulan Rangkaian Pengkondisi Sinyal yang dibuat telah

memenuhi sifat linier yang diharapkan dan dapat diandalkan- hal ini

dibuktikan dengan adanya error RPS dibawah I %.

Pada pengujian Analog Input Unit AD002 (gambar 4-2), dapat ditarik

kesimpulan bahwa AD002 dapat diandalkan, melihat hasil perbandingan

antara output AD002 secara langsung dan perhitungan terdapat selisih

(error) dibawah I Yo.

Pada pengujian menu Monitoring untuk Software Server dan Client pada

saat memoiltor memory PLC tidak ditemukan srror sama sekali (tabel 4-

2), hasil monitoring oleh Komputer Server dan Komputer Client sama

dengan isi dari memory PLC yang dimonitor.



Pada pengujian menu Setting untuk Software Server dan Client diketahui

bahwa setting yang dilakukan baik oleh Komputer Server maupun

Komputer Client juga membawa perubahan pada isi memory pLC sesuai

dengan penyettingan yang telah dilakukan.

O Pada pengujian menu Aplikasi untuk Software Server dan Client dapat

dilihat pemantauan perubahan level temperatur air dan dapat pula

menampilkan temperatur air yang ada saat ini. Penyamplingan data hasil

pemantauan pada plant dapat diset pada pilihan Sampling Time dengan

satuan milisecond.

2. SARAN

Software dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi, tidak

hanya sistem monitoring dan pengontrolan level temperatur air saja. Alat

ini dibuat dengan ketentuan setting address Special 1,'O tertentu (Analog

Input Unit) Padahal, ada kemungkinan dalam pengembangannya, Special

I O yang digunakan berbeda, baik dalam jumlah maupun settingnya.

Sehingga diperlukan penyelarasan lebih lanjut address software dengan

setting Speclal I"O serta bila perlu, perubahan pada Ladder Diagram

yang tersimpan pada memory PLC.

Pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pada tampilan

grafisnya. Sehingga user diberi keleluasaan memilih jenis tampilan sesuai

dengan kebutuhannya.
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