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ABSTRAK 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

terutama dalam bidang otomatif yang semakin pesat dan semakin besar telah 

mendorong perkembangan industri otomotif terutama mobil. Mengingat 

kendaraan yang cukup banyak dalam kehidupan, maka demi kelancaran proses 

kerja mobil tersebut harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan. 

Salah satu kegiatan tersebut ialah mencuci mobil. Dalam proses pencucian mobil, 

masih banyak menggunakan tenaga manusia (manual). Sistem pencucian mobil 

otomatis ini merupakan solusi tepat untuk menghemat waktu dan tenaga.  

 Berdasarkan hal tersebut pada tugas akhir ini dirancang dan dibuat 

miniatur skala laoratorium Automatic Car Wash berbasis Programmable Logic 

Controller (PLC). Diperlukan komponen pendukung agar sistem pencucian mobil 

otomatis dapat bekerja sesuai dengan rancangan yang diinginkan, diantaranya 

adalah sensor photodiode, laser diode, motor DC, motor Dinamo, pompa 

aquarium, kain lap, air blow. 

Sensor photodiode digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya mobil, laser 

diode digunakan sebagai pemberi intensitas cahaya yang masuk pada photodiode, 

motor DC digunakan menggerakan konveyor, motor dinamo untuk menggerakan 

kain lap, pompa diafragma untuk penyemprot air dan sabun. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akurasi sistem pencucian mobil 

otomatis berbasis PLC adalah 80%. 

 

Kata kunci: PLC (Programmable Logic Controller), Automatic Car Wash, 

pompa diafragma. 
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