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BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
1. Setelah dilakukan analisa dan langkah-langkah, sesuai dengan

metodelogi yang direncanakan, penulis mendapatkan analisa
kuantitatif yang jelas terhadap penggunaan alat pembakar sampah
otomatis berbasis PLC

2. Alasan penggunaan PLC untuk alat ini sebagai pengontrolannya yakni
lebih kuat dan handal dan juga tahan bouncing daripada memakai
mikrokontroler. PLC jauh lebih kuat, awet dan tahan lama bila
digunakan ditempat terbuka.

3. Efektifitas penggunaan alat pembakar sampah ini supaya lebih mudah
dan dapat terkontrol dan dapat beroperasi secara otomatis.

4. Alat pembakar sampah otomatis ini berbasis PLC sistem ini
menggunakan sensor photoelektrik tipe retroreflektif yang sedikit
kemungkinan ada gangguan dari factor manusia, untuk memanipulasi
pantulan cahaya dari sensor itu sendiri.

5. Alat ini lebih mudah di opeasikan oleh semua orang lebih aman dan
lebih unggul jika dibandingkan dengan alat pembakar sampah
otomatis yang sudah ada yang menggunakan dua buah sensor. Dan
juga lebih aman dari segi pemilihan tipe sensor photoelektriknya,
karena ada alat yang menggunakan sensor photoelektrik dan sensor
basah.

6. Alat ini bisa dikembangkan lagi untuk menambahkan kemungkina –
kemungkinan yang terjadi di lapangan, untuk lebih di otomatiskan
lagi dengn tambahan komponen lagi.

7. Keamanan di alat ini kemungkinan besar terjamin akan tetapi untuk
keselamatan perlu ditambahi lagi kekurangannya.

8. Sensor photoelektrik BMS2M – MDT – P hanya mampu menjangkau
target sensing sejauh 2 – 5 meter dengan tegangan kerja disaat aktif
5,25 – 0 VDC. Untuk lebih aman bila diterapkan di lapangan maka
harus digunakan jenis sensor photoelektrik yang jarak pembacaannya
lebih jauh dari jenis yang dibuat dialat ini. Misalnya jenis sensor
photoelektrik BMX15M-TFR, jarak pembacaan sensornya bisa lebih
jauh lagi yakni sekitar 15 meter.
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5.2. SARAN
1. Gunakan UPS ( Unit Power Supply ) bertujuan member daya power

listrik ketika terjadi pemadaman PLN.
2. Kontrol motor lebih baik menggunakan Inverter VSD ( Variable

Speed Drive ) agar kecepatan motor dapat diatur membuka dan
menutupnya.

3. Sensor photoelektrik ini jika digunakan dilapangan bisa diganti
dengan yang tipe sensingnya lebih jauh. Seperti tipe BX15M-TFR
yang jarak sensinnya lebih jauh dan sensitive.

4. Alat ini masih bisa dikembangkan lagi agar bisa digunakan untuk
sensivitas sensornya itu sendiri.

5. Alat ini bisa ditambahi dengan pengaduk sampah ,pencacah sampah
dan pemisah jenis sampah.


