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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah penyusun melakukan telaah terhadap beberapa referensi yang ada, 

terdapat beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang 

penulis lakukan. 

Tugas Akhir milik Hery Aprianto yang berjudul “Rancang Bangun 

Pengasutan Motor Induksi Tiga Fasa Hubung Star – Delta Otomatis Berbasis 

Arduino[1], membahas tentang metode pengasutan motor induksi tiga fasa 

menggunakan hubung star – delta dengan menggunakan arduino untuk 

pengoperasiannya. Dalam tugas akhir ini untuk memonitoring arus dan tegangan 

masih menggunakan LCD 2x16 dan belum dilengkapi dengan software khusus 

untuk monitoring tersendiri sehingga untuk mengetahui kondisi keadaan alat dan 

motor tersebut harus dilakukan pada panel yang dibuat.  

Tugas Akhir milik Mochammad Facta yang berjudul “Aplikasi 

Programmable Logic Controller (PLC) Pada Pengasutan Dan Proteksi Bintang (Y) 

– Segitiga (∆) Motor Induksi Tiga Fasa[2], membahas tentang metode pengasutan 

motor induksi tiga fasa dengan metode starting star delta dengan menggunakan 

Programmable Logic Controller (PLC) untuk pengoperasiannya dan juga 

memeberikan sistem proteksi terhadap gangguan ketidakseimbangan tegangan dan 

ketika mendeteksi ganggua tersebut motor akan berhenti beroperasi. Dalam tugas 

akhir ini belum dilengkapi software khusus untuk sistem monitoring arus dan 

9 
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tegangan atau belum menggunakan Human Machine Interface (HMI) sebagai alat 

kontrol dan monitoring sehingga untuk mengontrol dan mengetahui motor dalam 

keadaan gangguan atau tidak harus dilakukan pada panel yang dibuat. 

Adapun tugas akhir milik Agung Warsito yang berjudul “Perancangan 

Pengasutan Bintang – Segitiga dan Pengereman Dinamik pada Motor Induksi Tiga 

Fasa Dengan Menggunakan Programmable Logic Controller (PLC)[3], membahas 

tentang pengasutan motor induski tiga fasa dengan metode Star – Delta dengan 

menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) sebagai kontrol utama untuk 

pengoperasiannya. Alat ini juga membahas tentang pengereman dinamik yaitu 

dengan meng-injeksikan arus DC ke dalam motor, sama dengan referensi sebelum 

– sebelumnya bahwa dalam tugas akhir ini belum dilengkapi dengan monitoring 

tersendiri menggunakan Human Machine Interface (HMI) yaitu dengan software 

tersendiri sebagai monitor dan kontrol dari tugas akhir ini, sehingga untuk 

mengoperasikannya masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan panel pada 

tugas akhir tersebut. 

Berdasarkan referensi – refersni diatas, maka penulis berkeinginan untuk 

membuat alat yang lebih fokus kedalam sistem monitoring serta kontrol atau 

dengan kata lain penulis ingin membuat SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) yang pada tugas akhir ini penulis akan menggunakan software berupa 

Vijeo Designer, yaitu mulai dari bagaimana mengontrol motor induksi melalui 

metode Star – Delta, DOL Delta serta DOL Star dan tak lupa dengan menggunakan 

proteksi gangguan ketidakseimbangan tegangan sehingga ketika motor mengalami 

gangguan maka pada HMI langsung mengirimkan indikator bahwa motor 
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mengalami gangguan dan motor langsung berhenti beroperasi. Sehingga dalam 

tugas akhri ini penulis tertarik akan membuat dan mengembangkan alat tugas akhir 

tantang Monitoring Arus dan Tegangan pada Starting Star Delta dan Proteksi 

Ketidakseimbangan Tegangan Motor Induksi Tiga Fasa Berbasis PLC 

(Programmable Logic Controller) Modicon M221 dan Vijeo Designer. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Programmable Logic Controller (PLC) 

 

Gambar 2.1 PLC Modicon M221 

 

Programmable Logic Controller atau singkatnya PLC merupakan suatu 

bentuk khusus pengontrol berbasis mikroprosesot yang memanfaatkan memori 

yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi – instruksi dan untuk 

mengimplementasikan fungsi – fungsi semisal logika, pewaktuan (timing), 

sequencing, pencacahan (counting) dan aritmatika guna mengontrol mesin – mesin 
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dan proses- proses dan dirancang untuk dioperasikan oleh para pekerja yang hanya 

memiliki sedikit pengetahuan mengenai komputer dan bahasa pemrograman. 

Piranti ini dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya para programmer komputer 

saja yang dapat membuat atau mengubah program – programnya. 

PLC serupa dengan komputer, namun bedanya komputer dioptimalkan untuk 

tugas – tugas perhitungan dan penyajian data, sedangkan PLC dioptimalkan untuk 

tugas – tugas pengontrolan dan pengoperasian yang kebanyakan berada pada dunia 

industri.  

Sehingga PLC memiliki karakteristik : 

1. Kokoh dan dirancang untuk tahan terhadap gempa, suhu, kelembaban dan 

kebisingan 

2. Antarmuka untuk input dan output telah tersedia secara built-in didalamnya 

3. Mudah diprogram dan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang 

mudah dipahami, yang sebagian besar berkaitan dengan operasi – operasi 

logika dan penyambungan.[4] 

PLC memiliki keunggulan yang sugnifikan, karena sebuah perangkat 

pengontrol yang sama dapat dipergunakan di dalam beraneka ragam sistem kontrol. 

Untuk memodifikasi sebuah sistem kontrol dan aturan – aturan pengontrolan yang 

dijalankannya, yang harus dilakukan oleh seorang operator hanyalah memasukkan 

seperangkat intruksi yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya. Penggantian 

rangkaian kontrol tidak  perlu dilakukan. Hasilnya adalah sebuah perangkat yang 

fleksibel dan hemat biaya yang dapat dipergunakan di dalam sistem – sistem kontrol 

yang sifat dan kompleksitasnya sangat beragam. 
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2.2.1.1 Prinsip Kerja PLC 

Data-data berupa sinyal dari peralatan intput luar (external input device) 

diterima oleh sebuah PLC dari sistem yang dikontrol. Peralatan input luar tersebut 

antara lain berupa saklar, tombol, sensor, dan lain-lain. Data-data masukan yang 

masih berupa sinyal analog akan diubah oleh modul input A/D (analog to digital 

input module) menjadi sinyal digital. Selanjutnya oleh unit prosesor sentral atau 

CPU yang ada di dalam PLC sinyal digital dan disimpan di dalam ingatan 

(Memory). Keputusan diambil CPU dan perintah yang diperoleh diberikan melalui 

modul output D/A (digital to analog output module) sinyal digital itu bila perlu 

diubah kembali menjadi menggerakkan peralatan output luar (external output 

device) dari sistem yang dikontrol seperti antara lain berupa kontaktor, relay, 

pompa, pemanas air dimana nantinya dapat untuk mengoperasikan secara otomatis 

sistem proses kerja yang dikontrol tersebut. 

Pada gambar 2.1 ditunjukkan diagram prinsip kerja dari sebuah PLC: 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Prinsip Kerja PLC[5] 
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2.2.1.2 Struktur Dasar  

Pada umumnya PLC dapat dibayangkan sebagai sebuah personal komputer 

konvensional karena konfigurasi internal yang ada pada PLC mirip dengan 

konfigurasi yang dimiliki oleh sebuah personal komputer. Akan tetapi dalam hal 

khusus PLC dirancang untuk pembuatan panel kontrol (panel listrik). 

Secara khusus, PLC dirancang untuk menangani suatu sistem kontrol 

otomatis pada mesin – mesin industri atau aplikasi – aplikasi lain di industri seperti 

kontrol lampu lalu lintas, air mencur, sistrm bagasi lapangan terbang, penyiraman 

lapangan golf otomatis dan lain – lain. 

Secara garis besar struktur dasar PLC dapat dibagi menjadi empat kelompok 

komponen utama yang terdiri dari antarmuka (interface) input, antarmuka 

(interface) output, Unit Pemrosesan (Central Processing Unit/CPU) dan unit 

memory. Dalam CPU sebuah PLC dapat diibaratkan sebagai kumpulan ribuan relay 

walaupun kenyataannya bukan berarti berarti terdapat ribuan relay berskala kecil. 

Tetapi dalam PLC berisi rangkaian elektronika digital yang berfungsi sebagai 

kontak normally open (NO) dan kontak normally close (NC) relay. Satu nomor 

kontak NO dan NC pada PLC dapat digunakan berkali – kali untuk semua jenis 

instruksi dasar PLC kecuali instruksi output. Instruksi output sebuah PLC tidak 

dapat dilakukan  untuk nomor  kontak yang sama.[6] 

 

Gambar 2.3 Struktur Dasar PLC[6] 
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2.2.1.3 Input / Output Unit 

Input/Output unit adalah struktur masukan dan keluaran yang terdapat dalam 

PLC dan menyebabkan PLC tersebut dapat bekerja atau menjalankan instruksi 

programnya. Sebagaimana fungsinya PLC sebagai pengontrol suatu proses operasi 

mesin maka struktur input/output merupakan perantara atau bagian yang 

menghubungkan antara bagian kontrol seperti saklar, motor starter, katup – katup 

dan sebagainya[6]. 

Sinyal input/output yang bisa diterima oleh PLC terdiri dari dua macam sinyal 

yaitu sinyal analog dan sinyal digital (binary). Sinyal digital adalah sinyal yang 

mempunyai kondisi hidup “1” dan mati “0”. Sinyal ini merupakan sinyal yang 

paling umum digunakan dalam sistem PLC. Sedangkan sinyal analog adalah sinyal 

yang berubah – ubah setiap saat, misal berupa arus dan tegangan listrik saat – saat 

tertentu. Untuk kebanyakan PLC saat ini, penggunaan sinyal analog harus 

diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sinyal digital menggunakan suatu modul 

input analog. 

 

2.2.1.4 Bagian – Bagian PLC 

 

Gambar 2.4 Bagian – bagian PLC Modicon M221 
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Penjelasan tentang gambar 2.4, ditunjukkan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Spesifikasi PLC Modicon M221 

No KETERANGAN 

1 Status LEDs 

2 Output removable terminal block 

3 Clip-on lock for 35 mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN-rail) 

4 Ethernet port / RJ45 connector 

5 100...240 Vac power supply 

6 
USB mini-B programming port / For terminal connection to a 

programming PC (SoMachine Basic) 

7 Serial line port 1 / RJ45 connector (RS-232 or RS-485) 

8 SD Card slot 

9 2 analog inputs 

10 Run/Stop switch 

11 Input removable terminal block 

12 I/O expansion connector 

13 Cartridge slot 

14 
Protective cover (SD Card slot, Run/Stop switch and USB mini-B 

programming port) 

15 Locking hook 

16 Removable analog inputs cover 

17 Battery holder 
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2..2.1.5 Metode Pemrograman PLC  

Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai peralatan kontrol, PLC harus 

diprogram sesuai dengan fungsi kontrol yang diinginkan. PLC biasa diprogram 

menggunakan ladder diagram pada perangkat lunak pemrograman yang 

dibutuhkan. Pada PLC M221, aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk 

pemrograman adalah  ne Basic. Pada perangkat lunak ini terdapat tiga pilihan 

bahasa pemrograman berdasarkan IEC61131-3 Programming Languages, yaitu: 

 IL (Instruction List) 

 LD (Ladder Diagram). 

Dalam pemrograman PLC ini, bahasa yang digunakan dapat dipilih salah satu 

baik IL ataupun LD. 

 Instruction List (IL) 

Sistem pemrograman ini bersifat tekstual. Singkatan-singkatan khusus yang 

disebut mnemonic digunakan untuk mengidentifikasi perintah yang berbeda 

yang sedang dijalankan ataupun tidak.  

Bahasa yang biasa digunakan adalah OR, AND, NAND, XOR, dan 

sebagainya seperti pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.5 Contoh Instruction List [5] 

(Sumber : SoMachine Basic, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 
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 Ladder Diagram (LD) 

Diagram tangga atau ladder diagram adalah instruksi yang terkait dengan 

kondisi-kondisi di dalam diagram tangga. Instruksi-instruksi tangga, baik 

yang independen maupun kombinasi atau gabungan dengan blok instruksi 

berikutnya atau sebelumnya, akan membentuk kondisi eksekusi [5]. Contoh 

diagram tangga dapat dilihat pada gambar (2.4). 

 

Gambar 2.6 Contoh Ladder Diagram[5] 

(Sumber : SoMachine Basic, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 

 

2.2.1.6 Software Pemrograman PLC 

SoMachine Basic merupakan software untuk mengkonfigurasi, dan 

mengkomunikasikan seluruh alat yang tersambung dalam jaringan perangkat lunak 

tersebut termasuk logika, kontrol, HMI, dan jaringan yang terkait fungsi 

otomatisasi. SoMachine Basic mempuyai banyak template sehingga memudahkan 

pengguna dalam menggunakannya serta dapat menghemat waktu pembuatan. 

SoMachine Basic memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah  
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1. Meningkatkan efisiensi dengan kinerja yang fleksibel dan skalable: Bisa 

mengganti controller satu dengan controller lainnya, sementara dapat tetap 

mempertahankan logika dan konfigurasi. Beberapa versi SoMachine Basic 

dapat berjalan secara paralel dalam sebuah sistem serta dapat membantu 

memastikan kompatibilitas. 

2. Semua tertanam: Vijeo-Designer, mengkonfigurasi dan mengkomunikasikan 

alat untuk perangkat kontrol gerak, IEC 61131-3 bahasa, mengintegrasi 

konfigurasi fieldbus, ahli mendiagnosis dan men-debug, beberapa 

kemampuan lainnya ialah untuk pemeliharaan dan visualisasi termasuk 

webvisualisasi.  

3. Menyederhanakan integrasi dan pemeliharaan. Saat mesin mulai bekerja, 

maka SoMachine Basic juga telah siap bekerja untuk menyediakan data yang 

sebenarnya pada PC, HMI maupun perangkat mobile.  

Perangkat lunak ini menggunakan untuk proses pembuatan diagram ladder, 

dimana diagram ladder sendiri ialah bahasa pemrograman mesin PLC. Dengan 

begitu dapat disimpulkan bahwa SoMachine Basic merupakan perangkat lunak 

yang berperan sebagai penunjang untuk merealisasikan sebuah sistem yang 

menggunakan PLC. Ilustrasi dari tampilan menu awal program SoMachine Basic 

dapat dilihat pada gambar 2.5 ini. 
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Gambar 2.7 Ilustrasi dari tampilan menu awal program SoMachine Basic 

(Sumber : SoMachine Basic, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 

 

2.2.2 SCADA (Supervisory  Control  and  Data  Acquisition) 

SCADA  kependekan  dari  Supervisory  Control  and  Data  Acquisition 

merupakan  sebuah  sistem  yang  mengawasi  dan  mengendalikan  peralatan  proses 

yang tersebar secara geografis.  

Alasan  digunakannya  SCADA  adalah  karena  adanya  kebutuhan  untuk 

melakukan  pengawasan  langsung  dari  penyaluran  tenaga  listrik,  yaitu  dengan 

melakukan pengumpulan informasi keadaan peralatan atau perangkat di lapangan 

dan  mengambil  tindakan  atas  informasi  tersebut  secara  remote  atau  jarak  jauh 

secara real time dan terpusat. [7] 

  

2.2.2.1 Fungsi Dasar SCADA  

Beberapa fungsi SCADA adalah sebagai berikut : 
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a. Telemetering (TM)  

Mengirimkan informasi berupa pengukuran dari besaran-besaran listrik pada 

suatu saat tertentu, seperti: tegangan, arus, frekuensi. Pemantauan  yang 

dilakukan oleh dispatcher diantaranya menampilkan daya nyata dalam MW, 

daya reaktif dalam Mvar, tegangan dalam KV, dan arus dalam A. Dengan 

demikian dispatcher dapat memantau keseluruhan informasi  yang  

dibutuhkan  secara terpusat.  

 

b. Telesinyal (TS)  

Mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan  atau perangkat. 

Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus tegangan, pemisah, ada  

tidaknya  alarm,  dan  sinyal-sinyal  lainnya. Telesinyal dapat  berupa kondisi 

suatu peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari sejumlah 

kondisi. Telesinyal dapat dinyatakan secara tunggal (single indication) atau 

ganda (double indication). Status peralatan dinyatakan dengan cara indikasi 

ganda. Indikasi tunggal untuk menyatakan alarm. 

 

c. Telekontrol (TC)  

Perintah untuk membuka atau menutup peralatan sistem tenaga listrik dapat 

dilakukan oleh dispatcher secara remote, yaitu hanya dengan menekan salah 

satu tombol perintah buka atau tutup yang ada di dispatcher.[7] 
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2.2.2.2 Fungsi Utama SCADA  

Untuk dapat menjalankan tugasnya, dispatcher dibantu oleh sistem SCADA 

yang terintegrasi yang berada di dalam suatu ruangan khusus yang disebut Control 

Center. Ruangan tersebut adalah ruangan dimana ditempatkannya perangkat-

perangkat komputer yang disebut Master  Station. Sedangkan fungsi utama dari 

sistem SCADA adalah sebagai berikut: 

 

a. Akuisisi Data  

Informasi pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, 

dan frekuensi disimpan dan diproses secara real time, sehingga setiap ada  

perubahan nilai dari pengukuran dapat langsung dikirim ke master station.  

b. Konversi Data 

Data pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, dan 

frekuensi yang diperoleh transducer awalnya berupa data analog untuk 

kemudian data tersebut dikirim oleh tranduser ke RTU. Oleh RTU data yang 

awalnya berupa data analog diubah menjadi data digital. Sehingga data yang 

dikirimkan ke master station berupa data digital.  

c. Pemrosesan Data  

Setiap data yang dikirim oleh RTU akan diolah di master station, sehingga 

data tersebut bisa langsung ditampilkan ke layar monitor dan dispatcher bisa 

membaca data-data tersebut. 
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d. Supervisory Data 

Dispatcher dapat mengawasi dan mengontrol peralatan sistem  tenaga listrik. 

Supervisory control selalu menggunakan operasi dua tahap untuk 

meyakinkan keamanan operasi, yaitu pilihan dan tahap eksekusi.  

e. Pemrosesan Event dan Alarm  

Event adalah setiap kejadian dari kerja suatu peralatan listrik yang dicatat oleh 

SCADA. Misalnya, kondisi normally close (N/C) dan kondisi normally open 

(N/O). Sedangkan alarm adalah indikasi yang menunjukkan adanya  

perubahan status di SCADA. Semua status dan alarm pada telesinyal harus  

diproses untuk mendeteksi setiap perubahan status lebih lanjut untuk event  

yang terjadi secara spontan atau setelah permintaan remote control yang 

dikirim dari control center.  

f. Tagging (Penandaan)  

Tagging adalah indikator pemberi tanda, seperti tanda masuk atau keluar. 

Tagging sangat bermanfaat untuk dispatcher di control center. Tagging 

digunakan untuk menghindari beroperasinya peralatan yang diberi tanda 

khusus, juga untuk memberi peringatan pada kondisi yang diberi tanda 

khusus.  

g. Post Mortem Review  

Melakukan rekonstruksi bagian dari sistem yang dipantau setiap saat yang 

akan digunakan untuk menganalisa setelah kejadian. Untuk melakukan  hal 

ini, control center mencatat terus menerus dan otomatis pada bagian yang  
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telah didefinisikan dari data yang diperoleh. Post mortem review mencakup 

dua fungsi, yaitu pencatatan dan pemeriksaan.[7] 

 

2.2.2.3 Bagian-Bagian SCADA 

Sistem SCADA tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari 

berbagai macam infrastruktur, yaitu:  

a.  Remote Terminal Unit (RTU)  

Remote Terminal Unit (RTU) atau  Outstation Terminal Unit (OTU) atau Unit 

Terminal Jarak Jauh adalah suatu peralatan  remote station berupa  processor yang  

berfungsi  menerima,  mengolah,  dan  meneruskan  informasi  dari  master station 

ke  sistem  yang  diatur  dan  sebaliknya,  juga  kemampuan  load  shedding yang 

dilengkapi database, nama penyulang, identifikasi, beban.  

RTU terdiri dari beberapa modul yang ditempatkan pada suatu  backplane 

dalam rak/cubicle. Modul-modul yang dimaksud adalah modul  power supply, 

modul  CPU,  modul  communication, modul digital input (DI),  modul digital 

output (DO), dan modul analog input (AI). Berdasarkan penggunaannya, RTU 

dengan kapasitas I/O kecil dipasang pada jaringan  Saluran  Udara  Tegangan 

Menengah (SUTM) 20kV. Sedangkan RTU dengan kapasitas I/O sedang sampai 

besar dipasang di GI.  

RTU secara umum adalah perangkat komputer yang dipasang di remote 

station atau dilokasi jaringan yang dipantau oleh control center. RTU ini 

merupakan rangkaian proses yang bertugas sebagai tangan, mata, dan alat 

pendengar sistem pengendalian dengan tugas pokok mengumpulkan data-data 
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tentang status peralatan, data-data  pengukuran  dan  melakukan  fungsi  remote 

control[8].  

Adapun fungsi utama dari RTU adalah sebagai berikut:  

1) Mendeteksi perubahan posisi saklar (open/close/invalid) 

2) Mengetahui besaran tegangan, arus, dan frekuensi di gardu induk.  

3) Menerima perintah remote control dari pusat kontrol untuk membuka dan 

menutup relai.  

4) Mengirim data dan informasi ke pusat kontrol yang terdiri dari status  saklar, 

hasil eksekusi, dan nilai tegangan, arus, dan frekuensi.  

b. Telekomunikasi  

Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh antara RTU dengan master 

station yang merupakan media untuk saling bertukar informasi. Komunikasi  data 

digunakan untuk sistem SCADA. Komunikasi data menggunakan media  komputer 

yang diteruskan menjadi transmisi elektronik.[8] 

 

2.2.3  Modbus TCP/IP 

Modbus TCP/IP adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer 

(networking software) yang terdapat dalam sistem, dan dipergunakan dalam 

komunikasi data dalam local area network (LAN) maupun Internet. TCP singkatan 

dari Transfer Control Protocol dan IP singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP 

menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam 

komunikasi data.[8]. 
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TCP/IP saat ini dipergunakan dalam banyak jaringan komputer lokal (LAN) 

yang terhubung ke Internet, karena memiliki sifat:  

a. Merupakan protokol standar yang terbuka, gratis dan dikembangkan terpisah 

dari perangkat keras komputer tertentu. Karena itu protokol ini banyak 

didukung oleh vendor perangkat keras, sehingga TCP/IP merupakan 

pemersatu perangkat keras komputer yang beragam merk begitu juga sebagai 

pemersatu berbagai perangkat lunak yang beragam merk sehingga walau anda 

memakai perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berlainan 

dengan teman anda pada jaringan komputer berbeda, anda dan teman anda 

dapat berkomunikasi data melalui Internet.  

b. Berdiri sendiri dari perangkat keras jaringan apapun. Sifat ini memungkinkan 

TCP/IP bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP bisa beroperasi 

melalui sebuah Ethernet, sebuah token ring, sebuah saluran dial-up, sebuah 

X-25 dan secara vitual melalui berbagai media fisik transmisi data.  

c. Bisa dijadikan alamat umum sehingga tiap perangkat yang memakai TCP/IP 

akan memiliki sebuah alamat unik dalam sebuah jaringan komputer lokal, 

atau dalam jaringan kumputer global seperti Internet.  

d. Protokol ini distandarisasi dengan skala tinggi secara konsisten, dan bisa 

memberikan servis kepada user-user di dunia[9].  

 

2.2.3.1 Arsitektur Protokol TCP/IP  

Karena tidak ada perjanjian umum tentang bagaimana melukiskan TCP/IP 

dengan model layer, biasanya TCP/IP didefinisikan dalam 3-5 level fungsi dalam 
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arsitektur protokol. Kali ini kita akan melukiskan TCP/IP dalam 5 layer model, 

yaitu seperti digambarkan dalam gambar 2.26  

 

Gambar 2.8 Arsitektur protokol TCP/IP[9] 

 

1) Physical Layer 

Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk 

membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor dan lokasi 

pin interface, didefinisikan pada layer ini. 

2) Network Access Layer 

Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan 

data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan 

dalam tulisan ini, Network Access Layer merupakan gabungan antara Network, Data 

Link dan Physical layer. Fungsi Network Access Layer dalam TCP/IP 

disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal (IP, TCP, UDP, dll) 

digunakan sebagai protokol-level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah 

mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network, dan  

memetakan IP Address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP 

Address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer 

untuk mentransmisikan datagram. 

 



28 

   

3) Internet Layer 

Diatas Network Access Layer adalah Internet Layer. Internet Protokol adalah 

jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada Internet Layer (RFC 791). IP 

menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network 

dibangun. Seluruh protokol, diatas dan dibawah Internet layer, menggunakan 

Internet Protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui 

IP, baik incoming maupun outgoing, tanpa dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. 

4) Transport Layer 

Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol 

(TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). TCP menyediakan layanan pengiriman 

data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan 

layanan pengiriman datagram tanpa koneksi (connectionless) dan low-overhead. 

Kedua protokol ini mengirmkan data diantara Application Layer dan Internet Layer. 

Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan 

untuk aplikasi mereka.  

5) Application Layer 

Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah Application 

Layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk 

mengirimkan data.  

Banyak sekali application protocol yang digunakan saat ini. Beberapa 

diantaranya adalah : 

a. TELNET, yaitu Network Terminal Protocol, yang menyediakan remote login 

dalam jaringan.  
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b. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer.  

c. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan 

electronic mail.  

d. DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP Address ke dalam nama 

tertentu.  

e. RIP, Routing Information Protocol, protokol routing.  

f. OSPF, Open Shortest Path First, protokol routing.  

g. NFS, Network File System, untuk sharing file terhadap berbagai host dalam 

jaringan.  

h. HTTP, Hyper Text Transfer Protocol, protokol untuk web browsing.[9] 

 

2.2.3.2 Kelas IP Address 

IP (Internet Protocol) Address merupakan alamat yang diberikan kepada 

komputer – komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. IP Address terdiri dari 

dua bagian, yaitu : Network ID dan Host ID. Network ID menentukan alamat dalam 

jaringan (network address), sedangkan Host ID menentukan alamat dari peralatan 

jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin 

yang lain. Ibarat sebuah alamat rumah, Network ID seperti alamat rumah dan Host 

ID merupakan nomor rumah. 

IP Address berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi dua jenis : 

a) IPv4 (Internet Protocol versi 4), merupakan IP Address yang terdiri dari 32 bit 

yang dibagi menjadi 4 segmen berukuran 8 bit. 
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b) IPv6 (Internet Protocol versi 6), merupakan IP Address yang terdiri dari 128 

bit yang digunakan untuk mengatasi permintaan IP Address yang semakin 

meningkat. 

IP Address terdiri dari 32 bit angka biner yang dituliskan dalam bentuk empat 

kelompok dan masing – masing kelompok terdiri dari delapan (oktat) bit yang 

dipisahkan dalam benruk tanda titik. 

Contoh : 11000000,10101000,00000000,01100100 

IP Address dapat juga ditulis dalam bentuk angka desimal dalam empat 

kelompok, dari angka 0 -255.  

Contoh : 192.168.0.100. 

IP Address dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Kelas A, Kelas B dan Kelas C. 

Tujuan membedakan kelas IP adalah untuk menentukan jumlah komputer yang bisa 

terhubung dalam sebuah jaringan. 

a) IP Kelas A terdiri dari : 8 bit pertama digunakan untuk Network ID dan 24 bit 

berikutnya merupakan Host ID. IP Kelas A memiliki 126 Network, yakni dari 

nomor 1.xxx.xxx.xxx sampai dengan 126.xxx.xxx.xxx (xxx merupakan 

variabel yang nilainya dari 0 sampai dengan 255) 

Format IP Kelas A : 

0NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH 

(N = Network ID, H = Host ID) 

 Bit petama nilainya 0 

 Network ID adalah 8 bit dan Host ID adalah 24 bit 

 Range IP antara 1.xxx.xxx.xxx – 126.xxx.xxx.xxx 



31 

   

 Sebagai contoh IP Address 10.11.22.33, maka Network ID adalah 10 dan 

Host ID adalah 11.22.33. Jadi IP tersebut mempunyai host dengan nomor 

11.22.33 pada jaringan 10. Gambar 2.9 menunjukkan struktur IP Kelas A 

 

Gambar 2.9 Struktur IP Kelas A 

 

b) IP Kelas B terdiri dari : 16 bit pertama digunakan untuk Network ID dan 16 bit 

berikutnya merupakan Host ID. IP Kelas B memiliki 16.384 Network, yakni 

dari nomor 128.0.xxx.xxx sampai dengan 191.255.xxx.xxx (xxx merupakan 

variabel yang nilainya dari 0 sampai dengan 255). 

Format IP Kelas B : 

10NNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH 

(N = Network ID, H = Host ID) 

 Bit pertama nilainya 10 

 Network ID adalah 16 bit dan Host ID adalah 16 bit 

 Range IP antara 128.0.xxx.xxx – 191.255.xxx.xxx 

 Sebagai contoh IP Address 130.1.2.3, maka Network ID adalah 130.1 dan 

Host ID adalah 2.3. Jadi IP tersebut mempunyai host  dengan nomor 2.3 

pada jaringan 130.1 

 

Gambar 2.10 Struktur IP Kelas B 
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c) IP Kelas C terdiri dari : 24 bit pertama digunakan untuk Network ID dan 8 bit 

berikutnya merupakan Host ID. IP Kelas C memiliki 2.097.152 Network, yakni 

dari nomor 192.0.0.xxx sampai dengan 223.255.255.xxx (xxx merupakan 

variabel yang nilainya dari 0 sampai dengan 255). 

Format IP Kelas C 

110NNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH 

(N = Network ID, H = Host ID) 

 Bit pertama nilainya 110 

 Network ID adalah 24 bit dan Host ID adalah 8 bit  

 Range IP antara 192.0.0.xxx – 233.255.255.xxx 

 Sebagai contoh IP Address 192.168.0.100, maka Network ID adalah 

192.168.0 dan Host ID adalah 100. Jadi tersebut mempunyai host  dengan 

nomor 100 pada jaringan 192.168.0 

 

Gambar 2.11 Struktur IP Kelas C 

 

d) IP Address Private, merupakan alamat alamat IP yang disediakan untuk 

digunakan pada jaringan local (LAN). IP Address Private digunakan untuk 

komunikasi pada jaringan yang tidak terhubung langsung dengan internet. IP 

Address Private hanya dapat dipakai untuk komunikasi pada jaringan intranet 

dan tidak dapat digunakan pada jaringan internet. 
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 IP Address Private Kelas A, memiliki range IP Address antara 10.0.0.1 – 

10.255.255.254 

 IP Address Private  Kelas B, memiliki range IP Address antara 172.16.0.1 

– 172.31.255.254 

 IP Address Private Kelas C, memiliki range IP Address anrara 192.168.0.1 

– 192.168.255.254 

e) IP Address Public, merupakan alamat –alamat IP yang disediakan untuk 

digunakan pada jaringan internet. 

f) Subnet Mask, merupakan angka biner 32 bit yang digunakan untuk 

membedakan Network ID dan Host ID. Subent Mask menunjukkan letak suatu 

host, apakah berada di jaringan lokal atau berada di jaringan luar. Pada subnet 

mask, bit yang berhubungan dengan Network ID diset 1 sedangkan bit yang 

berhubungan dengan Host ID diset 0. 

 IP Address Kelas A menggunakan subnet mask : 

11111111.00000000.00000000.00000000 = 255.0.0.0 

 IP Address Kelas B menggunakan subnet mask : 

11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0 

 IP Address Kelas C menggunakan subnet mask : 

11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 [10]. 

 

2.2.4 Human Machine Interface (HMI) 

Human Machine Interface (HMI) merupakan media komunikasi antara 

manusia dan mesin dari suatu sistem. HMI membantu operator secara lebih dekat 
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untuk mengontrol suatu plan sistem dan operasi PLC pada setiap tahap 

pengoperasian plan sebagai basis proses visualisasi sistem yang menghubungkan 

semua komponen dalam sistem dengan baik. Dengan menggunakan HMI sebagai 

console operator, operator bisa menyajikan berbagai macam analisa grafis, 

hystorical information, database, data login untuk keamanan, dan animasi ke dalam 

bentuk software [11].  

 

Gambar 2.12 HMI (Human Machine Interface) 

 

2.2.4.1 Fungsi Dari HMI 

Beberapa fungsi dari HMI (Human Machine Interface) adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi plant yang up-to-date kepada operator melalui 

graphical user interface. 

2. Menerjemahkan instruksi operator ke mesin. 

3. Memonitor keadaan yang ada di plant. 

4. Mengatur nilai pada parameter yang ada di plant. 
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5. Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.Memunculkan 

tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi sesuatu yang tidak 

normal. 

6. Menampilkan pola data kejadian yang ada di plant baik secara real time 

maupun historical (Trending history atau real time) [6]. 

 

2.2.4.2 Bagian dari HMI 

Pada tampilan HMI terdapat dua macam tampilan yaitu obyek statis dan 

obyek dinamis: 

1. Obyek Statis  

Obyek statis merupakan obyek yang berhubungan langsung dengan peralatan 

atau database. Contoh: teks statis, layout unit produksi. 

2. Obyek Dinamik  

Obyek dinamik merupakan obyek yang memungkinkan operator berinteraksi 

dengan proses, peralatan atau database serta memungkinkan operator melakukan 

aksi kontrol. Contoh: push button, lights, charts. 

3. Manajemen Alarm 

Suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai dengan banyak 

alarm dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan operator. Setiap alarm 

harus di-acknowledged oleh operator agar dapat dilakukan aksi yang sesuai dengan 

jenis alarm. Oleh karena itu dibutuhkan suatu manajemen alarm dengan tujuan 

mengeleminir alarm yang tidak berarti.  

Jenis-jenis alarm yaitu: 
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a) Absolute Alarm 

 High dan High-High 

 Low dan Low-Low 

b) Deviation Alarm 

 Deviation High 

 Deviation Low 

c) Rote o Change Alarms 

 Positive Rate of Change 

 Negative Rate of Change 

4. Trending 

Perubahan dari variable proses kontinyu paling baik jika dipresentasikan 

menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik yang dilaporkan tersebut dapat secara 

summary atau historical. 

5. Reporting 

Dengan reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan 

menggunakan report generator seperti alarm summary reports. Selain itu, reporting 

juga bisa dilaporkan dalam suatu database, messaging system, dan web based 

monitoring. Pembuatan laporan yang spesifik dibuat menggunakan report generator 

yang spesifik pula. Laporan dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain melalui 

aktivasi periodik pada selang interfal tertentu misalnya kegiatan harian ataupun 

bulanan dan juga melalui operator demand [5].  

Terdapat beberapa software HMI yang dikeluarkan oleh beberapa vendor 

antara lain, yaitu : 
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1) Wonderware – Intouch 

2) Siemens – WinCC 

3) Schneider – Vijeo Designer 

4) Rockwell – RSView 

5) CiTect HMI 

6) Lab View 

HMI memvisualisasikan kejadian, peristiwa ataupun proses yang sedang 

terjadi di plant secara nyata sehingga dengan HMI operator lebih mudah dalam 

melakukan pekerjaan fisik. Biasanya HMI digunakan juga untuk menunjukkan 

kesalahan mesin, status mesin, memudahkan operator untuk memulai dan 

menghentikan operasi, serta memonitor beberapa port pada lantai produksi. 

HMI biasanya berhubungan dengan database sistem SCADA dan program 

perangkat lunak, untuk menyediakan trend, data diagnetik, dan informasi 

manajemen seperti prosedur pemeliharaan terjadwal, informasi logistik, skema 

rinci untuk sensor tertentu atau mesin dan ahli sistem panduan troubleshooting. 

Sistem HMI biasanya menyajkan informasi kepada personil operasi grafis, 

dalam bentuk diagram tertentu. Ini berarti bahwa operator dapat melihat 

representasi skematis dari pabrik yang dikontrol. Sebagai contoh, gambar pompa 

yang terhubung ke pipa dapat menunjukkan operator yang berjalan dan berapa 

banyak cairan itu memompa melalui pipa saat ini. Operator kemudian dapat 

mengganti dan beralih pompa off. Perangkat lunak HMI akan menunjukkan laju 

aliran cairan dalam pipa penurunan secara real time.  
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HMI untuk sistem SCADA biasanya mencakup sebuah program gambar yang 

operator atau pemeliharaan sistem personil digunakan untuk mengubah nilai yang 

diwakili dalam interface.[11]  

 

2.2.5 Vijeo Designer 

Dalam dunia industri HMI menyajikan data yang diperlukan oleh operator 

untuk memonitor operasi peralatan dan lain sebagainya.  Untuk membuat sebuah 

project di HMI digunakan software Vijeo Designer yang telah dikembangkan oleh 

Schneider Electronic Industries (SAS). Kita dapat menjalankan Vijeo Designer di 

bermacam computer dan platform dan bermacam target, tergantung kebutuhan. 

Dengan vijeo designer kita dapat menciptakan tampilan layar dengan beberapa 

fungsi grafik dan animasi yang cocok dengan permintaan dari yang paling 

sederhana hingga yang paling kompleks dan dengan semua fasilitas yang terdapat 

pada Vijeo Designer, akan meminimalisir kebutuhan untuk programming [12]. 

 

Gambar 2.13 Tampilan Vijeo Designer 

(Sumber : Vijeo Designer, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 
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Untuk membuat project baru, membuka project lama serta menyimpan 

project yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar 2.28 

 

Gambar 2.14 Tampilan Menu File Software Vijeo Designer 

(Sumber : Vijeo Designer, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 

 

Untuk mensimulasikan project yang telah dibuat dan men-download project 

dari software vijeo designer ke HMI ditunjukkan pada gambar 2.29 

 

Gambar 2.15 Tampilan Menu Build Software Vijeo Designer 

(Sumber : Vijeo Designer, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 
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Untuk membuat fitur – fitur baru yang ada di dalam HMI ke dalam suatu 

project misalnya panel, pop-up, alarm dan lain – lain, ditunjukkan pada gambar 

2.30 

 

Gambar 2.16 Tampilan Menu HMI Software Vijeo Designer 

(Sumber :Vijeo Designer, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 

 

Untuk menggambar desain project yang akan dibuat seperti line, dot, 

menambahkan text, membuat tombol serta indikator dan lain – lain, ditunjukkan 

pada gambar 2.31 

 

Gambar 2.17 Tampilan Menu Draw Software Vijeo Designer 

(Sumber :Vijeo Designer, dibuat pada 30 juli 2018 di Semarang) 


