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Simbol
• 1. Load / LD = Star pada normally open input
•

•

• Instruksi ini seperti relay yang NO

• 2. Load Not / LD NOT = Star pada normally close input
•

•

• Instruksi ini seperti relay yang NO





• 3. AND = menghubungka dua atau lebih input dalam
bentuk normally open secara seri.

•

•

• 4. AND NOT = menghubungkan 2 atau lebih input dalam
bentuk normally close.





• 5. OR = menghubugkan 2 atau lebih input dalam bentuk
normally open secara paralel.

• 6. OR NOT = menghubungkan 2 atau lebih input dalam
bentuk normally close secara parallel.

OR = menghubugkan 2 atau lebih input dalam bentuk normally open secara paralel.





• OUTPUT / OUT = menyalakan output.

• END = mengakhiri program







And Load



Or Load



Titik Cabang









• Konsep pembuatan program dilakukan dengan diagram 
tangga, 

• Ada kriteria kriteria tersendiri yang disesuaikan dengan
kondisi kerja dari rangkaian logik yang telah dirancang
pada PLC. 

• Semua hubungan kontak kontak pada diagram  tangga
terangkai secara elektronik,  jadi tidak memerlukan
kaebel-kabel penghubung



• Untuk itu pula  agar  rangkaian kontrol yang  telah
dibuat dengan diagram  tangga dapat diprogram pada
PLC maka beberapa ketentuan yang harus diikuti antara
lain :

• 1. Jumlah kontak untuk relay-relay input output, relay-
relay bantu, timer, counter, dapa digunakan sesuai
dengan kapasitas maksimum yang disediakan oleh PLC.
• lakukan dengan sesederhana mungkin, sehingga efisiensi kerja

PLC dapat lebih optimal. 
• Untuk pembuatan rangkaian control   yang   relative    agak

kompleks hendaknya diusahakan menggunakan jumlah
kontak seminimal mungkin.   sehingga tidak melebihi dari
kapasitas memori dari spesifikasi PLC yang hendak digunakan.



2. Kondisi sinyal yang  mengalir pada rangkaian logic  yang 
dirancang pada PLC,

• mengalir dari arah kiri ke kanan

• apabila kontak A  dan B dalam kondisi ON,  maka sinyal akan
mengalir dari A terus  ke B dan akan mengaktifkan relay Rl. Apabila
pada saat tersebut kontak D dan E ON  pula, maka relay  R2 tidak
akan bekerja,  karena sinyal tidak akan mengalir dari kontak A, D,  
dan E. 



• 3. Tidak satupun koil atau relay output yang dapat dihubungkan
langsung pada busbar bagian kiri.  Apabila diperlukan bahwa relay  
output  harus bekerja terns  menerus, maka diantara bussbar kiri
dengan relay  output  diberi kontak NC.



• 4. Busbar sebelah kanan dari diagram tangga boleh tidak
digambar,  karena hubungan. Busbar tersebut telah tersambung
secara otomatis pada PLC. 



• 5. Semua output dilengkapi dengan kontak-kontak Bantu, 
yang dapat digunakan dalam jumlah yang tak terbatas
dalam program baik dalam hubungan seri maupun
pararel.



• 6. Jumlah kontak-kontak NO dan NC dapat dihubungkan
secara seri maupun pararel dengan tak terbatas.



• 7. Tidak ada kontak yang dapat deprogram atau
disisipkan setelah hasil output, atau dengan kata  lain  
tidak ada koil yang  diperbolehkan untuk disambung
setelah kontak output



Listing Program
• Diagram Ladder yang telah dipunyai selanjutnya ditulis 

dalam Listing program



Latihan
• Buatlah Ladder Diagram Untuk Gerbang Logika

• AND
• OR
• Not
• NAND
• NOR
• EX OR
• EX NOR



Ladder diagram gerbang NOT

LD NOT A
OUT  B
FUN 01



Ladder diagram gerbang AND

LD            0000
AND         0001
OUT         1000
FUN 01



Ladder diagram gerbang OR

LD            0000
OR           0001
OUT         1000
FUN 01



Ladder diagram gerbang NAND

LD NOT            0000
OR NOT         0001
OUT                  1000
FUN 01



Ladder diagram gerbang NOR

LD NOT            0000
AND NOT         0001
OUT                  1000
FUN 01



Ladder diagram gerbang EX-OR

LD NOT              A
AND                   B
LD A
AND NOT          B
OR LOAD
OUT                  1000
FUN 01



Kasus
• Sebuah motor akan hidup hila dikendalikan oleh suatu

sumber dengan pola variasi pada port masukan 0001,   
0101,   1101,   1001,   1011,   1111.   Hal  ini mengandung
pengertian bahwa masukan yang  diperlukan dalam
mode  variasi masukan adalah 4 port masukan dan
keluaran 1 buah port keluaran.



Solusi
• (1)  buat tabel kebenaran dari pola variasi masukan, 
• (2) Buat persamaan dari hasil tabulasi yang dimaksud

dg Sum of product atau Product of Sum
• (3) Sederhanakan persamaan yang telah didapatkan
• (4) Gambar rangkaian logika yang  telah didapatkan, 

(5) Tentukan dan gambar ladder diagram nya
• (6) Tulislah statement list (listing Programnya)
•


