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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Gardu induk yaitu tempat mentransformasikan tegangan tinggi 150 kV menjadi 

tegangan menengah 20 kV di mana terdapat sebuah transformator. Oleh sebab itu 

betapa pentingnya sebuah transformator harus diberi sistem proteksi yang baik.  

Besarnya kemungkinan gangguan pada daerah pengaman trafo (bay trafo) atau trafo 

sendiri yaitu ketidakmampuan sebuah relai dalam proteksi dalam mengatasi 

gangguan tanah. Relai REF sebagai proteksi trafo akibat beban berlebih atau adanya 

gangguan mengalami kenaikan arus dimana pada sambungan star pada trafo Ynyn 

yang langsung ditanahkan[1]. Kali ini dalam membuat simulasi Pengoptimalan 

Trafo Tenaga harus menggunakan sistem jaringan 3 fasa dan menggunakan variasi 

beban. Selanjutnya pada masing-masing fasanya diberi lampu indikator di mana 

akibatnya tidak keseimbangan fasa. Selanjutnya dengan faktor pembebanan 

masing-masing fasa tersebut muncul nilai netral, hasil dari nilai netral tersebut 

sesuai dari setting maka akan memutuskan PMT pada Trafo. Kali ini penyusun 

dalam simulasi pengoptimalan trafo tenaga dari gangguan fasa tanah menggunakan 

arduino mega 2560 dan dikontrol dengan SCADA menggunakan software VT 

SCADA lalu dilengkapi dengan HMI layar monitor. 
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2.2     Dasar Teori 

 Dalam memahami penyusunan Tugas Akhir, penyusun mengajak terlebih 

dahulu mengetahui materi-materi dan sistemnya, untuk itu perhatikan uraian 

sebagai berikut ini. 

2.2.1  Sistem Transmisi Tenaga Listrik 

Sistem transmisi atau biasa disebut sistem penyaluran tenaga listrik merupakan 

sebuah media agar listrik dari pembangkitan hingga sampai kepada pelanggan 

untuk dinikmatinya. PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang mengelola 

sistem tenaga listrik mulai dari bidang pembangkitan, bidang penyaluran 

(Transmisi dan Gardu Induk), dan bidang pendistribusian. 

Gambar 2-1 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik  
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Pada bidang pembangkitan terdapat PJB dan Indonesia Power, lalu untuk 

bidang transmisi atau penyaluran terdapat APP (Area Pelaksana Pemeliharaan) dan 

APB (Area Pengatur Beban) pada masing-masing daerah dan region, dan untuk 

pendistribusian terdapat APD (Area Pengatur Distribusi) yang dibantu dengan 

masing-masing unit AREA.  

2.2.2 Sistem Proteksi Tenaga Listrik 

Sistem proteksi adalah susunan satu atau lebih peralatan proteksi dengan 

peralatan lain yang dimaksudkan untuk mengerjakan satu atau lebih peralatan 

sebagai fungsi proteksi (IEV 448-11-04). Proteksi pada transmisi merupakan suatu 

sistem yang bertujuan untuk mengamankan sistem saat terjadi gangguan agar 

gangguan tidak meluas dan merugikan. Sistem proteksi memiliki 2 kondisi yaitu 

sebagai proteksi utama atau sebagai proteksi cadangan, hal ini harus memahami 

syarat proteksi dan bergantung dengan penyetelan relai proteksi . 

2.2.2.1 Proteksi Utama 

Proteksi yang menjadi prioritas utama untuk mengamankan dari gangguan 

atau menghilangkan kondisi tidak normal pada sistem tenaga listrik. 

2.2.2.2   Proteksi Cadangan 

Proteksi yang akan bekerja ketika gangguan pada sistem tenaga listrik tidak 

dapat dibebaskan/ diisolasi proteksi utama. 
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2.2.2.3  Rangkaian Sistem Proteksi 

Gambar 2- 2 Rangkaian sistem proteksi 

Rangkaian sistem proteksi merupakan rangkaian sistem pengaman pada 

peralatan-peralatan yang terpasang pada sistem tenaga listrik seperti busbar, 

transformator, saluran udara dan juga saluran kabel. Rangkaian tersebut terdiri dari 

transformer arus (CT), PMT atau pemutus tenaga, relai, dan baterai sebagai sumber 

untuk relai. Relai diatur terlebih dahulu arus yang digunakan, apabila saat gangguan 

timbul arus yang besar maka relai tersebut yang diatur langsung trip untuk bekerja 

melepas PMT.  

2.2.2.4 Syarat Sistem Proteksi 

 Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah sistem proteksi adalah 

sebagai berikut: 

A. Andal. 

Dalam keadaan normal atau sistem yang tidak pernah terganggu relai proteksi  

tidak bekerja selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tetapi relai 

proteksi bila diperlukan harus dan pasti dapat bekerja. Apabila relai gagal bekerja 

dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah pada peralatan yang diamankan 

CT 

Batere 

Relay 

Rangkaian Trip 
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atau mengakibatkan bekerjanya relai lain, sehingga daerah itu mengalami 

pemadaman yang lebih luas. 

Untuk tetap menjaga keandalannya, maka relai proteksi harus dilakukan pengujian 

secara periodik. 

B. Selektif 

Selektivitas dari relai proteksi adalah suatu kualitas kecermatan pemilihan dalam 

mengadakan pengamanan. Bagian yang terbuka dari suatu sistem oleh karena 

terjadinya gangguan harus sekecil mungkin, sehingga daerah yang terputus menjadi 

lebih kecil.  

Relai proteksi hanya akan bekerja selama kondisi tidak normal atau gangguan 

yang terjadi didaerah pengamanannya dan tidak akan bekerja pada kondisi normal 

atau pada keadaan gangguan yang terjadi diluar daerah pengamanannya. 

C. Cepat  

Makin cepat relai proteksi bekerja, tidak hanya dapat memperkecil kemungkinan 

akibat gangguan, tetapi dapat memperkecil kemungkinan meluasnya akibat yang 

ditimbulkan oleh gangguan. 

2.2.3 Pemutus Tenaga (PMT) 

PMT merupakan instalasi tenaga listrik yang berguna untuk memutus adanya 

arus gangguan[2]. Jika relai adalah otak yang memberikan perintah, maka PMT 

adalah anggota yang menjalankan tugas langsung di lapangan. PMT tidak 

beroperasi saat terjadi gangguan saja, PMT juga bisa di open secara manual jika 
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sedang dilakukan suatu pemeliharaan. PMT ditempatkan setelah dari PMS 

(pemisah). 

2.2.4 Transformator Arus (Current Transformer) 

Current Transformer (CT) adalah peralatan yang digunakan untuk 

mentransformasikan arus yang nilainya kecil kemudian akan masuk ke relai. Seperti 

yang diketahui arus gangguan yang terjadi pada sistem transmisi tentu nilainya 

tinggi, oleh karena itu CT tersebut sebagai proteksi dan meter Selain itu untuk 

proteksi CT juga harus memiliki titik jenuh yang tinggi. 

Current Transformer (CT) memiliki class sendiri untuk metering maupun 

untuk proteksi, sebagai contoh kelas 1 untuk pengukuran atau metering sedangkan 

kelas 5p sebagai proteksi [2]. 

2.2.5 Sistem Tiga Fasa 

Sistem tenaga listrik banyak yang dibangun dengan sistem 3 fasa. Hal ini 

didasarkan pada alasan kehandalan aliran daya pada beban. Alasan kehandalan 

dikarenakan pada sistem tiga fasa, daya mengalir layaknya tiga buah sistem fasa 

tunggal, sehingga untuk peralatan dengan catu daya tiga fasa, daya sistem akan 

lebih stabil bila dibandingkan dengan perlatan dengan sistem satu fasa.  

Umunya fasa dengan sudut fasa 0° disebut dengan fasa R, fasa dengan sudut 

fasa 120° disebut fasa S, dan fasa dengan sudut fasa 240° disebut fasa T. Perbedaan 

sudut fasa tersebut pada pembangkit dimulai dari adanya kumparan yang masing-

masing tersebar secara terpisah dengan jarak 120°. 
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Gambar 2-3 Bentuk Gelombang Pada Sistem Tiga Fasa 

VR = V cos ωtVolt....................................................................................... (2.1) 

VS = V cos(ωt −
2π

3
 ) Volt...........................................................................(2.2) 

VT = V cos(ωt +
2π

3
 ) Volt.......................................................................... (2.3) 

 Dalam sistem tiga fasa terdapat 2 jenis hubungan belitan yaitu hubungan 

star atau biasa disebut bintang (Y) dan hubungan delta(Δ)[3]. 

2.2.5.1 Hubungan Star 

Gambar 2-4 Hubungan Bintang 

Hubungan Y merupakan sistem sambungan pada sistem tiga fasa yang 

menggunakan empat kawat, yaitu fasa R, S, T, dan N. Hubungan sambungan 

tersebut akan menyerupai huruf Y, yang memiliki empat titik sambungan yaitu pada 

ujung-ujung huruf dan pada titik pertemuan antara tiga garis pembentuk huruf. 

Sistem Y dapat digambarkan seperti pada gambar 2-4. Hubungan Y disebut juga 

hubungan bintang[3].Untuk sumber dan beban yang tersambung bintang (star) atau 

Y, hubungan antara besaran listriknya adalah sebagai berikut: 
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VPH =
VL

√3
 Volt….................................................................................................(2.4) 

IPH = IL Ampere…............................................................................................(2.5) 

2.2.5.2 Hubungan Delta 

Gambar 2-5 Hubungan Delta 

Pada hubungan Delta hanya menggunakan fasa R, S, dan T untuk hubungan 

dari sumber ke beban seperti yang terlihat pada gambar di atas. Pada hubungan 

Delta, tiga buah beban dengan nilai impedansi yang sama disambungkan pada 

sumber tiga fasa, maka arus di dalam ketiga impedansi akan sama besar tetapi 

terpisah dengan sudut sebsar 120°, dan dikenal dengan arus fasa atau arus beban[3]. 

Untuk sumber dan beban yang tersambung Delta (Δ), hubungan antara 

besaran listriknya adalah sebagai berikut: 

VPH = VLVolt…..................................................................................................(2.6) 

IPH =
IL

√3
 Ampere…............................................................................................(2.7) 

2.2.6 Keseimbangan Beban dan Tidak Seimbang 

Yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan dimana: 

1. Ketiga vektor arus/tegangan adalah sama besar. 
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2. Ketiga vektor saling membentuk sudut 120° satu sama lain, seperti yang terlihat 

pada Gambar 2-6. 

 

 

 

 

Gambar 2-6 Vektor Diagram Arus Keadaan Seimbang 

Diagram vektor arus dalam keadaan seimbang ditunjukkan oleh gambar di 

atas. Penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT) adalah sama dengan nol. 

Sehingga tidak muncul arus netral.  

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan 

dimana salah satu atau kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi. Keadaan 

tidak seimbang ada tiga yaitu[3]: 

1. Ketiga vektor sama besar, namun tidak membentuk sudut 120° satu sama lain. 

2. Ketiga vektor tidak sama besar, namun membentuk sudut 120° satu sama lain. 

3. Ketiga vektor sama besar dan tidak membentuk sudut 120° satu sama lain. 

 

 

 

 

 

Gambar 2-7 Vektor Diagram Arus Keadaan Tidak Seimbang 

Dari gambar di atas menunjukkan vektor diagram arus dalam keadaan tidak 

seimbang. Di sini terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT) 
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adalah tidak sama dengan nol sehingga muncul suatu besaran yaitu arus netral (IN) 

yang besarnya tergantung pada seberapa besar faktor ketidakseimbangannya. 

2.2.8 Arus Netral Karena Beban Tidak Seimbang 

Menurut Sarimun dalam bukunya Sistem Proteksi Tenaga Listrik, untuk 

arus tiga fasa dari suatu sistem yang tidak seimbang dapat juga diselesaikan dengan 

menggunakan metode komponen simetris. Dengan menggunakan notasi-notasi 

yang sama seperti pada tegangan akan didapatkan persamaan-persamaan untuk 

arus-arus fasanya sebagai berikut: 

Ia = I1 + I2 + I0....................................................................................................(2.8) 

Ib = a2I1 + aI2 + I0...............................................................................................(2.9) 

Ic = aI1 + a2I2 + I0.............................................................................................(2.10) 

Dengan tiga langkah yang telah dijabarkan dalam menentukan tegangan 

urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol terdahulu, maka arus-arus urutan juga 

dapat dientukan dengan cara yang sama, sehingga didapatkan juga: 

I1 = 1/3 (Ia + a Ib + a2Ic)....................................................................................(2.11) 

I2 = 1/3 (Ia + a2 Ib + a Ic)...................................................................................(2.12) 

I0 = 1/3 (Ia + Ib + Ic)..........................................................................................(2.13) 

Di sini terlihat bahwa arus urutan nol (I0) adalah merupakan sepertiga dari 

arus netral atau sebaliknya akan menjadi nol jika dalam sistem tiga fasa empat 

kawat. Dalam sistem tiga fasa empat kawat ini jumlah arus saluran sama dengan 

arus netral yang kembali lewat kawat netral, menjadi: 

IN = Ia + Ib + Ic.................................................................................................(2.14) 

IN = 3 I0............................................................................................................(2.15) 
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Dalam sistem tiga fasa empat kawat ini jumlah arus saluran sama dengan 

arus netral yang kembali lewat kawat netral. Jika arus-arus fasanya tidak seimbang 

maka arus netralnya akan bernilai nol, tapi jika arus-arus fasanya tidak seimbang, 

maka akan ada arus yang mengalir di kawat netral sistem (arus netral akan 

mempunyai nilai dalam arti tidak nol). 

2.2.9 Perhitungan Ketidakseimbangan Beban 

IR (rata−rata) =
∑ 𝐼𝑅

2
…...................................................................................(2.16) 

IS (rata−rata) =
∑ IS 

2
…...................................................................................(2.17) 

IT (rata−rata) =
∑ IT 

2
…..................................................................................(2.18) 

Irata−rata =
IR+IS+IT

3
…................................................................................(2.19) 

 Dimana besarnya arus fasa dalam keadaan seimbang (I) sama dengan 

besarnya arus rata-rata, maka koefisien a, b, dan c diperoleh dengan: 

a =
IR

I
…............................................................................................................(2.20) 

b =
IS

I
…............................................................................................................(2.21) 

c =
IT

I
…............................................................................................................(2.22) 

 Pada keadaan seimbang, besarnya koefisien a, b dan c adalah 1. Dengan 

demikian rata-rata ketidakseimbangan beban (dalam %) adalah: 

Ketidakseimbangan beban =
{|𝑎−1|+|𝑏−1|+|𝑐−1|}

3
 100%...............................(2.23) 
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2.2.10 Restricted Earth Fault (REF) 

 Hubung singkat fasa ke tanah dapat menimbulkan busur listrik tidak dapat 

padam dengan sendirinya dan dapat merusak peralatan tenaga listrik. Pentanahan 

pada trafo tenaga bermacam-macam yaitu pentanahan langsung (solid), melalui 

tahanan, dan melalui reaktor. Keuntungan menggunakan relai REF, selalu terdepan 

dalam selektifitas gangguan dibandingkan dengan relai diferensial. Relai REF ini 

penting dalam penerapan sambungan star atau bintang di mana pentanahan secara 

langsung, secara keseluruhan relai diferensial memiliki setting 20 % untuk 

mendeteksi gangguan pada belitan [4]. 

Relai diferensial tidak sensitif untuk gangguan fasa tanah pada belitan. 

Situasi tersebut muncul di mana transformer ditanahkan dan arus gangguan dari 

trafo sendiri sangat rendah. Relai REF dapat diaplikasikan dengan relai diferensial. 

Adapun syarat untuk relai REF sebagai berikut. 

1. Prinsip High atau Low Impedance  

2. Bekerja pada sensitivitas arus minimal 10 %  

3. Memiliki tipe single 

4. Harus memiliki frekuensi sama  

5. Memiliki nilai yang sesuai pada resistor tidak linear ke tegangan rendah selama 

gangguan 
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Sejak arus gangguan maka tersisa nilai yang besar dan arahnya kembali ke 

belitan, sejak itu gangguan tanah didapatkan.  Kedua sisi belitan trafo secara 

terpisah terdapat relai REF, hal itu membuktikan kecepatan dalam proteksi 

gangguan tanah pada trafo. Jenis High Impedance relai REF digunakan untuk 

memberikan pengoperasian cepat dan gangguan fasa pada trafo[4]. 

 

Gambar 2-8 Prinsip Kerja Relai Diferensial dan REF 

Relai diferensial adalah relai yang bekerja apabila mendeteksi adanya 

perbedaan fasor dan atau perbedaan nilai sesaat arus masuk dan arus keluar. Dalam 

hal ini perbandingan arus belitan primer, sekunder, dan atau tersier (jika tersier 

terbebani).  Prinsip kerja relai diferensial apabila arus gangguan berada di luar 

daerah proteksinya, maka penjumlahan arus adalah nol pada titik percabangan 

(restraint point). Akan tetapi pada saat arus gangguan berada di dalam daerah 

proteksinya, maka arus yang masuk tidak lagi sama dengan arus keluar I HV (High 

Voltage), tidak sama dengan I LV(Low Voltage), sehingga akan timbul arus 

differensial pada titik percabangan (restraint point). Apabila perbedaan arus 

diferensial ini sudah mencapai titik setting (pick up), maka relai ini akan bekerja. 
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Kondisi relai diferensial harus stabil bila terjadi inrush current, External Through 

Fault Current, Overfluxxing pada trafo, dan perubahan tap saat berbeban.  

Gambar 2-9 Karakteristik Relai Diferensial dan Relai REF 

2.2.11 SCADA 

Software komputer untuk pengontrolan jarak jauh dan memudahkan 

pekerjaan manusia dapat disebut SCADA, penjelasan sebagai berikut ini.   

2.2.11.1 Pengertian SCADA 

SCADA atau Supervisory Control and Data Acquitision adalah sebuah 

sistem pengendalian operasi secara realtime dengan mengumpulkan data-data dari 

lapangan kemudian tersambung dengan sistem komputer. SCADA pada sistem 

tenaga listrik memiliki fungsi mengambil data-data pada pembangkitan tenaga 

listrik, pada gardu induk transmisi dan gardu induk distribusi, data-data tersebut 

dapat berupa besaran nilai arus, tegangan dan frekuensi.  

2.2.11.2 Fungsi Dasar SCADA 

SCADA memiliki 3 fungsi dasar sebagai berikut ini. 

 Telesignalling 

Mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan atau perangkat. 

Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus tegangan, pemisah, ada 
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tidaknya alarm, dan sinyal-sinyal lainnya. Telesinyal dapat berupa kondisi suatu 

peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari sejumlah kondisi. 

 Telecontrolling 

Berfungsi untuk mengoperasikan sebuah peralatan tenaga listrik pada PMT, 

PMS, Recloser, maupun LBS. Perintah yang diberikan berupa kontrol 

kondisi local/remote untuk membuka atau menutup secara otomatis pada 

sebuah peralatan tenaga listrik. 

 Telemetering 

Berfungsi untuk pembacaan data pengukuran besaran-besaran listrik pada 

saat tertentu, seperti besaran nilai arus dari trafo arus, besaran nilai tegangan dari 

trafo tegangan, dan frekuensi. Pemantauan tersebut dilakukan oleh seorang 

Dispacther di antaranya menampilkan daya nyata dalam MW, daya reaktif dalam 

MVAR, tegangan dalam kV dan arus dalam Ampere (A). 

2.2.11.3 Fungsi Utama SCADA 

Sedangkan fungsi utama SCADA yaitu 

 Akusisi Data 

Berisi tentang informasi dari pengukuran beberapa sensor seperti tegangan, 

arus, daya dan frekuensi dari lapangan di mana secara realtime kemudian data 

tersebut dikirim ke komputer sebagai master station,sehingga sewaktu-waktu dapat 

berubah. 

 

 

 Komunikasi Data 
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Pada awalnya, SCADA melakukan komunikasi data melalui radio, modem atau 

jalur kabel serial khusus. Saat ini data-data SCADA dapat disalurkan melalui 

jaringan Ethernet atau TCP/IP. Untuk alasan keamanan, jaringan komputer untuk 

SCADA adalah jaringan komputer lokal (LAN - Local Area Network) tanpa harus 

mengekspos data-data penting di Internet. Sensor dan relai kontrol hanyalah 

peralatan listrik yang sederhana. Alat-alat tersebut tidak bisa menghasilkan atau 

menerjemahkan protokol komunikasi. Dengan demikian dibutuhkan RTU yang 

menjembatani antara sensor dan jaringan SCADA. RTU mengubah masukan-

masukan sensor ke format protokol yang bersangkutan dan mengirimkan ke master 

SCADA. Selain itu RTU juga menerima perintah dalam format protokol dan 

memberikan sinyal listrik yang sesuai ke relai kontrol yang bersangkutan. RTU 

sendiri data-data besaran nilai arus, tegangan, daya, dan frekuensi berupa data 

analog kemudian diubah menjadi data digital, sehingga pada master station berupa 

data digital.  

 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. 

 Supervisory Data 

Dispatcher dapat mengawasi dan mengontrol peralatan sistem tenaga listrik. 

Supervisory control selau menggunakan operasi dua tahap untuk meyakinkan 

keamanan operasi, yaitu pilihan dan tahap eksekusi.  

 Pemrosesan Event dan Alarm 
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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.  

 Penandaan (Tagging) 

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.  

 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 telah didefinisikan 

dari data yang diperoleh. Post mortem review mencakup dua fungsi, yaitu 

pencatatan dan pemeriksaan. 

2.2.11.4 Bagian SCADA 

 Untuk memahami SCADA lebih lanjut, berikut ini bagian-bagian SCADA. 

2.2.11.4.1 Remote Terminal Unit (RTU) 

Remote Terminal Unit salah satu komponen dari suatu sistem pengendalian 

tenaga listrik yang merupakan perangkat elektronik yang dapat diklasifikasikan 

sebagai perangkat pintar. Biasanya ditempatkan di gardu-gardu maupun pusat-pusat 
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pembangkit sebagai perangkat yang diperlukan oleh pusat kontrol untuk 

mengakuisisi data-data rangkaian proses untuk melakukan remote control, 

teleindikasi dan telemetering.RTU terdiri dari beberapa modul yang ditempatkan 

pada suatu backplane dalam rak/cubicle. Modul-modul yang dimaksud adalah 

modul power supply, modul CPU, modul komunikasi, 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. 

 

Gambar 2-10 Panel RTU dengan media fiber optik[5] 

2.2.6.4.2 Master Station 

Dalam sistem SCADA, Master Station mempunyai fungsi melaksanakan 

telekontrol (telemetering, telesinyal, dan remote control) terhadap remote 

station. Remote Station adalah stasiun yang dipantau, atau diperintah dan 

dipantau oleh master station, yang terdiri dari gateway, IED, local HMI, RTU, 

dan meter energi. Master station yang dibangun harus mempunyai kapasitas 

minimum Input/ Output (I/O) sebanyak 3 kali dari jumlah I/O yang terpasang. 

Secara garis besar desain dari sebuah master station terdiri atas 
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a. SCADA Server 

b. Workstation   

c. Historical Data  

d. Projection Mimic, dahulu mesih menggunakan Mimic Board 

e. Peripheral pendukung, seperti printer  

f. Voice Recorder  

g. Global Positioning System, untuk referensi waktu  

h. Dispatcher Training Simulator.  

i. Aplikasi SCADA dan energy management system.  

j. Uninterruptable Power Supply (UPS), untuk menjaga ketersediaan daya listrik.  

k. Automatic transfer switch (ATS) dan static tranfer switch (STS) untuk 

mengendalikan aliran daya listrik menuju master station[6]. 

2.2.6.4.3 Telekomunikasi 

Beberapa jenis media komunikasi yang umumnya digunakan antara lain : 

 Radio Data 

Komunikasi menggunakan media ini perlahan mulai ditinggalkan, karena 

termasuk teknologi lama. Keunggulan dari media ini adalah mampu menjangkau 

daerah pelosok yang tidak memungkinkan penanaman kabel bawah tanah seperti 

fiber optik. Kelemahan yang paling mencolok dari media komunikasi ini adalah 

sangat bergantung pada kondisi cuaca karena transmisi radio menggunakan udara 

sebagai jalur transmisinya.  

 Fiber Optic 
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Media komunikasi jenis ini digunakan di daerah perkotaan dan efektif digunakan 

untuk komunikasi jarak jauh, karena kecepatan transfer data yang unggul bila 

dibandingkan dengan media radio data dan kabel pilot.  

2.2.6.4.4 Peralatan Pendukung (Pheripheral) 

I/O Pheripheral berfungsi untuk menerima atau memberikan sinyal-sinyal 

yang dibutuhkan oleh peralatan tenaga listrik pada gardu induk (seperti Pemutus 

Tenaga, Generator, Baterai, Transformator, tegangan/jala-jala) yang tentunya 

diperlukan peralatan Interface antara peralatan listrik dengan I/O modul, karena 

perbedaan arus/tegangan ataupun bentuk/jenis sinyal di antara keduanya dan untuk 

pengamanan.  

Modul I/O ini berfungsi sebagai : 

1. Restitusi logic 

Sinyal dengan restitusi logic digunakan untuk pengendalian jarak jauh. Seperti 

peralatan pemutus rangkaian, switchgear, isolators dll. Peralatan yang dituju dapat 

diaktifkan dengan mengirimkan perintah tutup/buka dari pusat kendali. 

Pengendalian satu atau lebih peralatan (tergantung dari kemampuan modul) dapat 

dilakukan serempak untuk sebuah perintah open/close[6]. 

2. Restitusi Analog 

Pusatkendali(ControlCentre)memberikan besaran analog tertentu yang 

dikirimkan ke Control Unit dalam bentuk digital. Kemudian oleh modul khusus 

untuk restitusi analog ini, data digital yang dikirimkan dari Central Unit 

dikembalikan kedalam bentuk analog, yang dipakai sebagai besaran referensi 

pada peralatan yangdikendalikan. 



26 
 

26 

3. Keluaran Logic untuk animasi diagram mimic 

Diagram mimic bermanfaat untuk melihat secara visual keadaan kerja 

sistem jaringan listrik yang dikontrol dan ditandai dengan indikator lampu 

menyala (steady atau flashing) atau mati. Modul I/Omemberikan keluaran logic 

yang urutan operasi indikatornya dikontrol oleh software yang ada pada 

Central Unit. Sinyal ini biasanya digunakan untuk pengendali animasi diagram 

mimic yang terletak di Control Centre atauSubstation. 

4. AkuisisiAnalog 

Prinsip kerja dari modul untuk akuisisi analog ini adalah ‘mengambil’ 

besaran sinyal yang diukur (besaran analog) dari rangkaian luar dan 

kemudian diberikan ke modul pengubah bentuk analog ke digital untuk 

diteruskan ke Control Unit. Sinyal ini digunakan untuk aplikasi pemantauan 

aliran pada beban di sistem daya (pembangkit)[7-8].Berdasarkan panggilan 

dari Control Centre, akan diberikan hasil pengukuran pada periode 

tegangan ac, dan modul ini akan memberitahu Central Unit apabila sinyal 

yang diukur melewati ambang batas yang telah diatur untuk kemudian 

digunakan dalam pengukuran tegangan, arus, daya dsb. 

 

5. AkuisisiCounting 

Modul dengan fungsi akuisisi Counting ini digunakan untuk menerima 

data yang dihasilkan oleh pengukur daya (misalnya: KwH dsb), ini 

dipergunakan untuk bukti transaksi jumlah daya yang dipergunakan. 
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2.2.12 MODBUS 

Salah satu protokol komunikasi yang digunakan secara luas dalam sistem 

kontrol di industri adalah protokol komunikasiModbus. Protokol Modbus 

diperkenalkan oleh Modicon pada tahun 1979 untuk diterapkan di PLC-PLC 

yang diproduksinya. Saat ini Protokol Modbus merupakan protokol yang paling 

umum tersedia pada peralatan-peralatan kontrol di industri. Beberapa hal yang 

menyebabkan Protokol Modbus diterima secara luas sebagai standar protokol 

komunikasi di industri, antara lain : 

1. Dipublikasikan secara terbuka dan bebasroyalti. 

2. Relatif mudah diterapkan pada jaringanindustri. 

3. Menggunakan data raw bits atau words tanpa memberikan banyak larangan 

dan batasan kepada parapengembang. 

Dalam perkembangannya muncul banyak varian Protokol Modbus, salah 

satunya adalah Modbus RTU. Modbus RTU merupakan varian Protokol Modbus 

yang paling umumdigunakan.Secara sederhana, modbus merupakan metode 

yang digunakan untuk mengirimkan data/informasi melalui koneksi serial antar 

perangkat elektronik. Perangkat yang meminta informasi disebut Modbus 

Master dan perangkat penyediaan informasi disebut Modbus Slave[9]. 

2.2.12.1 MODBUS APPLICATION LAYER 

  Modbus Application Layer menyediakan komunikasi client/server di 

antara peralatan-peralatan yang terhubung dalam sebuah jaringan Modbus. 
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Protocol Data Unit (PDU) Modbus terdiri atas 2 fields, yaitu : function code 

fields dan data fields. Ketika diimplementasikan dalam sebuah jaringan, perlu 

ditambahkan address field dan error check field pada Application Data Unit (ADU) 

Modbus. 

ADU dibuat oleh client yang menginisiasi transaksi data. Function code 

mengindikasikan aksi yang dikehendaki client untuk dijalankan oleh server. 

Function Code field pada sebuah unit data Modbus dikodekan dalam satu byte. 

Kode yang valid berada dalam rentang nilai decimal 1 s.d. 255 (rentang nilai 128 

s.d. 255 digunakan untuk exception response). 

Pada data field terdapat informasi yang digunakan oleh server untuk 

menjalankan aksi sesuai dengan function code. Informasi ini dapat meliputi discrete 

address, register address, kuantitas discrete dan register yang harus ditangani, dan 

jumlah data bytes aktual yang terdapat pada fields. 

Pada gambar di bawah ini ditunjukkan struktur ADU dan PDU Modbus. 

 

Gambar 2-11 PDU dan ADU Modbus 

 

 

 

2.2.12.2 FUNCTION CODE 



29 
 

29 

Function Code berfungsi untuk memberitahu Slave tentang perintah yang 

harus dikerjakan dan sebagai indikasi respon normal atau jenis error yang terjadi 

(execption response).  

Pada sistem komunikasi modbus, jumlah function code yang didukung 

bervariasi tergantung dengan kontroler dan peralatan slave yang digunakan. 

Beberapa kode fungsi berikut keterangannya pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Kode fungsi modbus 

Kode Fungsi Fungsi  

1=01 H Read Coil Status Membaca status ON/OFF coil (output digital) 

2=02 H Read Input Status Membaca status ON/OFF input digital 

3= 03 H Read Holding 

Register  

Membaca nilai output analog 

4= 04 H Read Input 

Register 

Membaca nilai input analog 

5= 05 H Force Single Coil Mengatur status satu coil pada keadaan ON/OFF 

6= 06 H Preset Single 

Register 

Mengatur nilai satu output analog 

15 = 0FH Force Multiple 

Coils 

Mengatur status beberapa coil pada keadaan 

ON/OFF 

16=10H Preset Multiple 

Registers 

Mengatur beberapa nilai analog 

2.2.12.3 EXCEPTION CODE 

Terdapat 4 proses komunikasi yang mungkin terjadi antara Master dan 

Slave, yaitu: 
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 Jika Slave menerima pesanquerytanpa adanya kesalahan komunikasi, dan Slave 

dapat menangani query tersebut, Slave akan memberikan sebuah respon normal. 

 Jika Slave tidak menerima query dikarenakan adanya kesalahan komunikasi, 

maka tidak ada respon yang dikirimkan. Master akan memberikan kondisitime-

out untuk pengirimanquerytersebut. 

 Jika Slave menerima pesanquery, tetapi terdeteksi kesalahan komunikasi ( 

parity, LRC, atau CRC), maka tidak ada respon yang dikirimkan. Master akan 

memberikan kondisitime-out  

 Jika Slave menerimaquery menangani perintah tersebut (contoh,  perintah untuk 

membacacoilatau register yang tidak ada), Slave akan mengirimkan sebuah 

respon pengecualian (exception response) untuk memberikan informasi kepada 

Master letak kesalahan yang terjadi. 

Pada sebuah normal response, slave mengembalikan function code. Sedangkan 

pada exception response bit tertinggi dalam kondisi set. Semua function code 

mempunyai MSB bernilai 0. Sehingga MSB function code yang bernilai 1 

menandakan bahwa slave tidak dapat memroses request. 

2.2.12.4 MODBUS OVER SERIAL LAYER 

Modbus Application layer dapat diimplementasikan dalam beberapa cara. 

Salah satunya adalah melalui transmisi serial asinkron. 

2.2.12.4.1 MODBUS DATA LINK LAYER 

Modbus over Serial Line merupakan protokol master/slave.Dalam satu 

jaringan Modbus terdapat satu node master dan maksimum 247 node slaves. 
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Masing-masing slave harus mempunyai alamat yang unik, sedangkan master tidak 

perlu dialamati. 

Ada dua mode transmisi pada Modbus over Serial Line yaitu mode RTU 

dan mode ASCII. Dalam makalah ini hanya akan dijelaskan tentang mode RTU. 

Pada mode RTU 1 frame data terdiri atas beberapa karakter. Satu karakter 

terdiri atas 11 bits dengan rincian sebagai berikut : 

- 1 start bit. 

- 8 data bits, LSB dikirim pertama. 

- 1 parity bit. 

- 1 stop bit atau 2 stop bits jika tidak menggunakan parity check. 

Ukuran maksimum Modbus RTU frame adalah 256 karakter (256 bytes). 

2.2.12.4.2 MODBUS PHYSICAL LAYER 

Standar electrical interface yang digunakan dalam MODBUS over serial 

line adalah RS485 half duplex.  Topologi yang digunakan dapat berupa topologi 

daisy chain atau sebuah jalur trunk cable di mana masing-masing node dihubungkan 

dengan kabel tambahan pada trunk cable tersebut. Konektor yang digunakan dapat 

berupa pin screw terminal, DB9 Female, atau RJ45 Female. 

2.2.13 ARDUINO MEGA 2560 

Arduino merupakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai otak yang 

mengatur input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik di mana dibuat oleh 

perusahaan Atmel. Arduino Mega2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan 

ATmega2560. Arduino Mega2560 memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 

pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin 
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sebagai UART (port serial hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi USB, jack 

power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroler. Cukup dengan menghubungkannya ke komputer 

melalui kabel USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC-DC atau baterai 

untuk mulai mengaktifkannya. 

 

Gambar 2-12Arduino Mega 2560 

Dibawah ini adalah spesifikasi sederhana dari Arduino Mega2560: 

Tabel 2. 2Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 

Input Voltage (disarankan) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM) 

Pins Input Analog 16 

Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 
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Lanjutan Tabel 2.2  

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 Hz 

 

2.2.13.1 Catu Daya 

Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non-USB) 

dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan 

dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya terminal positif ke ke 

jack sumber tegangan pada papan. Jika tegangan berasal dari baterai dapat langsung 

dihubungkan melalui header pin Gnd dan pin Vin dari konektor power. 

Papan Arduino ATmega2560 dapat beroperasi dengan pasokan daya 

eksternal 6 Volt sampai 20 Volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka pin 

5 Volt mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan 

membuat papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 

12 Volt, regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak 

papan. Rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 12 Volt. 

Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut: 

• VIN : Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan sumber 

daya eksternal (sebagai ‘saingan’ tegangan 5 Volt dari koneksi USB atau sumber 

daya ter-regulator lainnya). Anda dapat memberikan tegangan melalui pin ini, atau 
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jika memasok tegangan untuk papan melalui jack power, kita bisa 

mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini.  

• 5V : Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin ini 

tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang tersedia (built-in) pada 

papan. Arduino dapat diaktifkan dengan sumber daya baik berasal dari jack power 

DC (7-12 Volt), konektor USB (5 Volt), atau pin VIN pada board (7-12 Volt). 

Memberikan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung tanpa melewati 

regulator dapat merusak papan Arduino.  

• 3V3 : Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini dihasilkan 

oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus maksimum yang 

dihasilkan adalah 50 mA.  

• GND : Pin Ground atau Massa.  

• IOREF : Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan referensi 

tegangan yang beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai (shield) 

dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan 

memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage 

translator) pada output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 

 

 

 

2.2.13.2 Memori 
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Arduino ATmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan kode 

(yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM (yang 

dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM). 

2.2.13.3 Input dan Output 

    Arduino Mega 2560 memiliki 54 digital pin pada Arduino Mega dapat 

digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), dan digitalRead(). Beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain: 

1. Serial, terdiri atas pin 0 (RX) dan 1 (TX), pin Serial 19 (RX) dan 18 (TX), pin 

Serial17 (RX) dan 16 (TX), pin Serial15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pins 0 dan 1 juga 

terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL.  

2. Eksternal Interupsi, berupa pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 (interrupt 

5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). Pin ini dapat 

dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat 

atau menurun, atau perubah nilai.  

3. SPI, terdiri dari pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin 

ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga 

terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino Uno, 

Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.  

4. LED, berupa pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega2560. 

LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai HIGH, maka LED 

menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka LED padam (OFF).  
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5. TWI, terdiri atas pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi 

TWI menggunakan perpustakaan Wire. Perhatikan bahwa pin ini tidak di lokasi 

yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila.  

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-

masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default 

pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga 

memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 

1. AREF, merupakan referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

fungsi analogReference(). 

2. RESET, merupakan jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan 

ulang) mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan tombol 

reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino. 

2.2.13.4 Komunikasi 

   Perangkat lunak Arduino termasuk didalamnya serial monitor 

memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED 

RX dan TX yang tersedia pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau 

diterima melalui chip USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi 

tidak untuk komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1). 

 

 

2.2.13.5 Program 
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Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino IDE yang dapat 

di download pada situs resmi https://www.arduino.cc/en/Main/Software? sebagai 

sarana media komunikasi Arduino dengan komputer agar berjalan dengan benar. 

Berikut di bawah ini langkah-langkah menggunakan Software Arduino IDE: 

1) Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop seperti yang ditunjukkan Gambar 2-9 

 
Gambar 2-13 Aplikasi Arduino IDE 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

Program ini menggunakan bahasa C atau biasa disebut program Java. Jika 

ditemukan sebuah pesan kesalahan, kemungkinan besar pada komputer 

ataulaptop belum terinstal Java Runtime Environment (JRE) atau Java 

Development Kit (JDK). Saat akan menginstal program arduino ide, secara 

otomatis pada komputer akan memunculkan menu toolbar java. Gambar 

dibawah ini merupakan tampilan dari program arduino. 
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Gambar 2-14 Tampilan Utama Arduino IDE 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

2) Pilih menu Tools Board. 

Karena Arduino yang digunakan dalam projectTugas Akhir adalah Arduino 

Mega 2560, maka pilih board yang bernama “Arduino Mega or Mega 

2560”seperti pada Gambar 2-11. 
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Gambar 2-15 Memilih Board yang digunakan 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

3) Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File  Examples  

Digital, kemudian pilih library yang hendak dijalankan seperti pada Gambar 2-

12. 

 
Gambar 2-16 Contoh Program pada arduino 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

Sehingga akan tampil sketch yang sudah dipilih seperti Gambar 2-13. 



40 
 

40 

 
Gambar 2-17 Contoh Program atau Sketch Button 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

4) Klik tombol Upload pada toolbar untuk mengirim sketch atau program tersebut 

pada Arduino seperti pada Gambar 2-14. 

 
Gambar 2-18 Upload Program 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

Jika program benar dan berhasil di-upload, maka akan muncul tampilan 

seperti pada Gambar 2-15. 
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Gambar 2-19 Program Berhasil Dikirim 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2017) 

 

Sebaliknya, jika terjadi kesalahan pada program dan pengiriman data gagal, 

maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 2-16. 

 
Gambar 2-20 Program Gagal Dikirim 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 26 Juni 2017) 

 

Apabila program gagal diupload, yang harus dilakukan adalah meneliti 

kembali program yang ditulis karena kemungkinan ada kesalahan dalam 

penyusunan. 

2.2.14 Ethernet Shield 

  Ethernet shield menghubungkan Arduino dengan internet. Hanya dengan 

memasangkan modul ini ke papan Arduino, hubungkan ke jaringan internet dengan 

kabel RJ45.Shield memungkinkan papan Arduino untuk terhubung ke internet. Hal 

ini didasarkan pada ethernet chip terpasang pada papan shield. Wiznet W5100 yang 

mendukung protokol ip. 
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Gambar 2-21 Ethernet Swield W5100 

 

Memiliki slot kartu micro-SD onboard, yang dapat digunakan untuk 

menyimpan file untuk komunikasi melalui jaringan. Pembaca kartu microSD 

onboard diakses melalui library SD. Ketika bekerja dengan perpustakaan ini, SS 

adalah pada Pin 4. Pada ethernet juga terdapat tombol reset, untuk memastikan 

bahwa modul W5100 Ethernet dapat berjalan dengan benar.Ethernet shield saat ini 

memiliki modul Power over Ethernet (PoE). 

Arduino berkomunikasi dengan baik dengan kartu SD menggunakan bus SPI 

(melalui header ICSP). Bus Ini adalah pada pin digital 10, 11, 12, dan 13 di Uno 

dan pin 50, 51, dan 52 di Mega. Pada kedua papan, Pin 4 dan 10 ini tidak dapat 

digunakan untuk I / O umum[10]. 

2.2.15 MCB 

MCB adalah suatu rangkaian pengaman yang dilengkapi dengan komponen 

thermis (bimetal) untuk pengaman beban lebih dan juga dilengkapi relay 

elektromagnetikuntuk pengaman hubung singkat.MCB banyak digunakan untuk 

pengaman sirkit satu fasa dan tiga fasa. Keuntunganmenggunakan MCB, yaitu : 
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1. Dapat memutuskan rangkaian tiga fasa walaupun terjadi hubung singkat 

padasalah satu fasanya. 

2. Dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung 

singkatatau beban lebih. 

3. Mempunyai respon yang baik apabila terjadi hubung singkat atau beban lebih. 

Pada MCB terdapat dua jenis pengaman yaitu secara thermis dan 

elektromagnetis,pengaman termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih 

sedangkanpengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan jika terjadi 

hubungsingkat.Pengaman thermis pada MCB memiliki prinsip yang sama dengan 

thermal overloadyaitu menggunakan dua buah logam yang digabungkan (bimetal), 

pengamanansecara thermis memiliki kelambatan, ini bergantung pada besarnya 

arus yang harus diamankan, sedangkan pengaman elektromagnetik menggunakan 

sebuah kumparanyang dapat menarik sebuah angker dari besi lunak 

 

Gambar 2-22Bentuk fisik MCB 
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MCB dibuat hanya memiliki satu kutub untuk pengaman satu fasa, 

sedangkan untukpengaman tiga fasa biasanya memiliki tiga kutub dengan tuas yang 

disatukan,sehingga apabila terjadi gangguan pada salah satu kutub maka kutub yang 

lainnyajuga akan ikut terputus. 

Berdasarkan penggunaan dan daerah kerjanya, MCB dapat digolongkan 

menjadi 5jenis ciri yaitu : 

1. Tipe Z (rating dan breaking capacity kecil). Digunakan untuk pengaman 

rangkaian semikonduktor dan trafo-trafo yang sensitifterhadap tegangan. 

2. Tipe K (rating dan breaking capacity kecil). Digunakan untuk mengamankan 

alat-alat rumah tangga. 

3. Tipe G (rating besar) untuk pengaman motor. 

4. Tipe L (rating besar) untuk pengaman kabel atau jaringan. 

5. Tipe H untuk pengaman instalasi penerangan bangunan 

2.2.16 Catu Daya 

Catu daya atau sering disebut dengan Power Supply adalah perangkat elektronika 

yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain dengan cara mengubah 

arus bolak-balik(AC) menjadi arus searah (DC). Rangkaian catu daya memiliki 4 

komponen penting yaitu: 

1. Transformator 

2. Penyearah (Rectifier)  

3. Penyaring (Filter) 

4. Penstabil Tegangan (Voltage Regulator) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika
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Agar memahami catu daya lebih lanjut perhatikan gambar diagram blok di 

bawah ini.  

 

Gambar 2-23 Diagram Blok Catu Daya [11] 

2.2.16.1 Transformator 

Transformator (Transformer) atau disingkat dengan Trafo yang digunakan 

untuk DC Power supply adalah Transformer jenis Step-down yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen Elektronika yang 

terdapat pada rangkaian adaptor (DC Power Supply). Transformator bekerja 

berdasarkan prinsip Induksi elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama yang 

berbentuk lilitan yaitu lilitan Primer dan lilitan Sekunder. Lilitan Primer merupakan 

Input dari pada Transformator sedangkan Output-nya adalah pada lilitan sekunder. 

Meskipun tegangan telah diturunkan, Output dari Transformator masih berbentuk 

arus bolak-balik (arus AC) yang harus diproses selanjutnya. 

 

Gambar 2-24 Prinsip Kerja Transformator 
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Ketika transformator dihubungkan dengan suatu sumber tegangan AC untuk 

pertama kalinya, akan ada suatu surge arus tambahan melewati kumparan primer .  

 

Gambar 2-25Fluks Magnet Transformator[16] 

 

Kumparan primer transformator dihubungkan dengan sumber tegangan 

bolak-balik (AC). Tegangan primer V1 akan mengalirkan arus primer Io yang 

berbentuk sinusoide. Dengan menganggap belitan N1 reaktif murni,  maka Io  akan 

tertinggal 900 dari V1seperti yang ditunjukkan gambar 2-22.  

 

Gambar 2-26Diagram Fasor Transformator[16] 
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Arus primer Io yang mengalir pada belitan N1 akan menimbulkan fluks 

magnet (Φ). Fluks ini mempunyai sudut fasa yang sama terhadap arus primer. 

Besarnya fluks dapat dicari melalui persamaan berikut: [15] 

Φ = Φmaks sin ωt……………………………………………...………(2.3) 

Fluks yang berbentuk sinusoida ini akan menghasilkan tegangan induks E1
[16] 

E1 = - N 1 .  d Φ / dt…………………………………………...……….(2.4) 

E1  = -N1. d(Φmaks sin ωt)/dt………………………………....……….(2.5) 

 = -N1.ω.Фmaks.cosωt  (tertinggal 90º dari Ф) …...……......……..(2.6) 

Besarnya tegangan induksi efektifnya adalah [16] 

E1 =  N1.2  ƒФmaks / 2 

 = 4.44 n1. ƒФmaks……………………………....…….…………...(2.7) 

Pada rangkaian skunder, fluks (Ф) bersama tadi menimbulkan[16] 

E2 = - N2. d Φ / dt………………………….……………………….….(2.8) 

E2 = - N2. ω.Фmaks.cosωt………………….………………..………..(2.9) 

E2=  4.44 N2. ƒФmaks…………………………………......…………(2.10) 

E1/E2 = N1/N2……………………………………………...…….........(2.11) 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, [16] 

E1 / E2  =  N1 / N2  =  ...............................………………………........(2.12) 
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Keterangan 

E1 = Gaya gerak listrik di sisi primer(Volt) 

E2 = Gaya gerak listrik di sisi sekunder(Volt) 

V1 = Tegangan di sisi primer (Volt) 

V2 = Tegangan di sisi sekunder(Volt) 

N1 = Jumlah lilitan sisi primer 

N2 = Jumlah lilitan sisi sekunder 

Berdasarkan cara melilitkan kumparan pada inti transformator terdapat dua 

jenis yaitu, tipe inti (core type) dan tipe cangkang (she type). Pada gambar 2-23 

kumparan mengelilingi inti transformator L atau U. Peletakan kumparan pada inti 

diatur secara berhimpitan antara kumparan primer dengan sekunder. Dengan 

pertimbangan kompleksitas cara isolasi tegangan pada kumparan, sisi kumparan 

tinggi diletakan sebelah luar. 

 
Gambar 2- 27Transformator Tipe Inti 
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Untuk membentuk sebuah inti transformator, inti transformator disusun 

secara berlapis-lapis atau laminasi. Tujuan utama penyusunan inti transformator 

secara berlapis adalah untuk mengurangi kerugian energi akibat arus pusar[16]. 

 

2.2.16.2 Penyearah Gelombang (Rectifier) 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian Elektronika dalam 

Power Supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi 

gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh Transformator    Step    down.    

Rangkaian    Rectifier    biasanya    terdiri dari komponen Dioda. Terdapat 2 jenis 

rangkaian Rectifier dalam Power Supply yaitu “Half Wave Rectifier” yang hanya 

terdiri dari 1 komponen Dioda dan “Full Wave Rectifier” yang terdiri dari 2 atau 4 

komponen dioda. 

Prinsip penyearah (rectifier) yang paling sederhana ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini. Transformator diperlukan untuk menurunkan tegangan AC dari jala-

jala listrik pada kumparan primernya menjadi tegangan AC yang lebih kecil pada 

kumparan sekundernya. 

Gambar 2-28 Struktur Dioda 
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Pada rangkaian ini, dioda berperan untuk hanya meneruskan tegangan 

positif ke beban RL. Ini yang disebut dengan penyearah setengah gelombang 

(half wave). Untuk mendapatkan penyearah gelombang penuh (full wave) 

diperlukan transformator dengan center tap (CT) seperti pada gambardibawah 

ini.  

2.2.12.2.1 Penyearah Setengah Gelombang 

 

Gambar 2-29 Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang 

 Pada setengah siklus positif, tegangan jala-jala, dioda dibias forward. Pada 

setengah siklus negatif, tegangan jala-jala, dioda dibias reverse. Pada gambar di 

atas terdapat gelombang tegangan output yang dapat dianalisis nilai 

tegangannyarangkaian penyearah setengah gelombang sebagai berikut: 

VRMS = 
𝑉𝑝

√2
 

VDC = 
𝑉𝑝

𝜋
 

Keterangan: 

VRMS = Tegangan Jala-jala 

VP = Tegangan puncak 

VDC = Tegangan sumber searah 

.......................................................................………................................(2.13) 

 
...................................……….....................................................................(2.14) 

 



51 
 

51 

Π = Nilai phi yaitu 3,14  

2.2.10.2.2 Penyearah GelombangPenuh 

 Padapenyearah gelombang penuh (Rectifier) menggunakan 2 buah dioda 

dan 4 buah dioda lalu menggunakan Tranformator dengan terminal CT (Center 

Tap/Titik Tengah). Kemudian untuk penyearah gelombang penuh dengan dua 

dioda, ketika dioda D1 mendapatkan tegangan positif (+) dan dioda D2 negatif (-) 

seperti pada gambar di bawah ini, dioda D1 dalam kondisi dipanjar maju karena 

kaki anoda mendapat tegangan positif dan D2 dalam kondisi dipanjar terbalik (off). 

Karena dioda D1 dalam kondisi On, maka arus akan mengalir dari titik  D1 – R dan 

kembali ketitik CT. Tegangan yang timbul pada R merupakan tegangan output 

(Vout). 

 

Gambar 2-30 Rangkaian penyearah gelombang penuh 2 dioda 

 Untukpenyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. Penyearah 4 dioda ini tidak harus menggunakan Trafo CT. 

Dioda akan bekerja secara berpasangan, jika D2 dan D3 On, D1 dan D4 kan Off, 

begitu pula sebaliknya.  

 Prinsip kerja penyearah 4 dioda saat arus listrik melewati di antara D1 dan 

D2 dan mendapatkan tegangan positif. Dioda D2 & D3 dalam kondisi forward 
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bias atau dibiaskan maju, karena kaki anoda mendapat tegangan positif dan D1 

& D4 dalam kondisi reverse bias atau dibiaskan terbalik (off). Karena dioda D1 

& D3 dalam kondisi On, maka Arus akan mengalir dari titik percabangan – D2 

– Load- D3 dan kembali ketitik Trafo negatif . Tegangan yang timbul pada Load 

merupakan tegangan output (Vout).Ketika titik percabangan di antara D3 dan 

D4 mendapatkan tegangan negatif (-) dan percabangan D1 dan D2 positif (+) 

seperti pada gambar di bawah ini , dioda D1 & D4 dalam kondisi forward bias 

atau dibiaskan maju karena kaki anoda mendapat tegangan positif (On) dan D1 

& D3 dalam kondisi dipanjar terbalik (Off). Karena diode D1 & D4 dalam 

kondisi On, maka arus akan mengalir dari titik B – D2 – R- D4 dan kembali 

ketitik A-. Tegangan yang timbul pada R merupakan tegangan output (Vout). 

 

Gambar 2- 31Rangkaian Penyearah DC Power Supply 

Penyearah gelombang penuh terdapat gelombang tegangan input dan 

outputpada gambar di atas, yang dapat dianalisis nilai tegangan output rangkaian 

penyearah setengah gelombang sebagai berikut: 

VRMS = 
𝑉𝑝

√2
 ........................................................………...................................(2.15) 

 

........................................................………...................................(2.16) 
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VDC = 
2.𝑉𝑝

𝜋
 

Keterangan : 

VRMS = Tegangan Jala-jala 

VP = Tegangan puncak 

VDC = Tegangan sumber searah 

Π = Nilai phi yaitu 3,14  

2.2.16.3 Filter 

Filter berfungsi untuk mengurangi jumlah riak AC(Alternating Current), 

sehingga mempunyai bentuk arus searah yang relatif murni. Hal tersebut 

dikarenakan output penyearah masih berupa tegangan DC berpulsa tidak cukup 

halus untuk mengoperasikan sebagian besar alat elektronis dengan baik. Alat filter 

yang paling umum adalah kapasitor yang dihubungkan paralel dengan output 

rangkaian penyearah. Penyaring kapasitor adalah kapasitor yang memiliki nilai 

kapasitansi tinggi. Hal tersebut membuat penyaringan riak atau ripple semakin baik 

karena kemampuan menyimpan muatan listrik. Pada gambar di bawah ini terdapat 

bentuk dan simbol kapasitor. 

 

 

C

 

 

Gambar 2-32 Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor 

(a) Simbol Kapasitor 

(b) Bentuk Fisik Kapasitor 

 

(b) (a) 
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Filter tersebut bekerja dengan pengisian kapasitor apabila dioda 

menghantarkan arus listrik DC, dan mengeluarkan muatan listrik apabila dioda 

tidak menghantarkan arus listrik DC. Apabila rangkaian penyearah menghantarkan 

arus listrik DC, kapasitor akan mengisi muatan dengan cepat sampai mendekati 

tegangan puncak gelombang input. Pada saat tegangan output rangkaian penyearah 

menurun, kemudian kapasitor mengeluarkan muatan listrik melalui beban. 

Sehingga kapasitor bertindak sebagai tangki penyimpan yang menerima elektron 

pada tegangan puncak dan mensuplai elektron pada beban ketika output rangkaian 

penyearah rendah. 

 
      (a)     (b)    

Gambar 2-33 Filter Kapasitor 

(a) Hubungan Filter Kapasitor 

(b) Bentuk Gelombang Tegangan 

  

Analisis kapasitor digunakan sebagai filter dapat diformulasikan sebagai 

berikut[16]: 

VDC = (1 – 
0,00417

𝑅.𝐶
). VP 

 

Keterangan : 

VDC = Tegangan sumber arus searah 

..............................................……….............................(2.17) 
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R = Tahanan  

C = Kapasitor 

VP= Voltage Peak atau tegangan puncak 

2.2.16.4 Penstabil Tegangan (Voltage Regulator) 

Untuk menghasilkan Tegangan dan Arus DC (arus searah) yang tetap 

dan stabil, diperlukan Voltage Regulator yang berfungsi untuk mengatur 

tegangan sehingga tegangan Output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban 

dan juga tegangan input yang berasal Output Filter. Voltage Regulator pada 

umumnya terdiri dari Dioda Zener, Transistor atau IC (Integrated Circuit). 

Pada DC Power Supply yang canggih, biasanya Voltage Regulator juga 

dilengkapi dengan Short Circuit Protection (perlindungan atas hubung 

singkat), Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over Voltage Protection 

(perlindungan atas kelebihan tegangan). 

Gambar 2-34 Rangkaian Dasar IC Voltage Regulator 

2.2.17 Pull Down 

Pada suatu rangkaian digital, ketika menggunakan suatu switch, push 

button, sebagai data input ke microcontroller terkadang terjadi masalah nilai 

tidak terbaca. Nilai input tersebut bergantung pada pin digital microcontroller, 
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maka saat push button atau switch terhubung secara langsung terhadap pin 

digital maka saat kondisi awal akan bernilai high atau ketika diukur muncul 

nilai tegangan dan saat ditekan maka akan berlogika low atau tidak muncul 

tegangan. Rangkaian Pull Down tersebut berfungsi sebagai membalikkan 

kondisi awal push buttton sebelum ditekan, di mana saat awal logika high 

diubah menjadi logika low. Perhatikan gambar di bawah ini merupakan 

rangkaian sederhana pull down. 

 

Gambar 2-35 Resistor Pull Down 

2.2.18 ULN 2803 

IC ULN 2803 adalah sebuah IC dengan ciri memiliki 8bit input,tegangan 

maksimal50Voltdanarus500mA.ICinitermasukjenisTTL.DidalamICini 

terdapattransistordarlington.Transistordarlingtonmerupakan2buahtransistoryangdi

rangkaidengankonfigurasikhususuntukmendapatkanpenguatanganda, sehingga 

dapat menghasilkan penguatan arus yang besar. 

IC ULN 2803 adalah sebagai driver untuk mencatudaya padarelay, karena 

keluaran dari mikrokontroler tidak dapat mencatu daya yangterdapatpada relay 

secara langsung. IC ULN idealnya cocok untuk komunikasi sirkuit logiclow 
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Prinsip kerja dari IC ULN 2803 ini yaitu bila diberi tegangan inputan  pada 

ic ULN2003 sebesar 3,3 Volt, maka pada bagian output ic ULN2803 akan 

terhubung ke tegangan – (minus). Berikut adalah bentuk fisik dan konfigurasi pin 

IC ULN 2003 

 

(a) (b) 

Gambar 2-36 IC ULN 2803 

(a) Bentuk IC  

(b) Logic Diagram IC 

 

2.2.15.1 Relai 

Relai adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus dengan memiliki 

fungsi memutuskan tenaga [12].Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah 

yang dililitkan pada inti. Terdapat sebuah armatur besi yang akan tertarik menuju 

inti besi apabila arus mengalir melewati kumparan. Armatur ini terpasang pada 

sebuah tuas berpegas. Ketika armature tertarik menuju inti, kontak jalur bersama 

akan berubah posisinya dari kontak normal-tertutup ke kontak normal-terbuka. 
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Gambar 2-37 Struktur Relai 

 

Secara prinsip, relai merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang 

besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik 

karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan 

menutup. 

Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang dan  tuas akan kembali 

ke posisi semula sehingga  kontak saklar kembali terbuka.  Secara sederhana relai 

elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut: 

a. Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau membuka) 

kontak saklar 

b. Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik. 

Berikut ini penjelasan dari gambar di atas : 

a. Spring 

Pegas (atau per) berfungsi sebagai penarik tuas. Ketika sifat kemagnetan 

ferromagnetik hilang, maka spring berfungsi untuk menarik tuas ke atas. 

 

 



59 
 

59 

b. Armature 

Merupakan tuas logam yang bisa naik turun. Tuas akan turun jika tertarik oleh 

magnet ferromagnetik (elektromagnetik) dan akan kembali naik jika sifat 

kemagnetan ferromagnetik sudah hilang. 

c. NC Contact 

NC singkatan dari Normally Close. Kontak yang secara default terhubung 

dengan kontak sumber (kontak inti) ketika posisi OFF. 

d. NO Contact 

NO singkatan dari Normally Open. Kontak yang akan terhubung dengan kontak 

sumber (kontak inti, C) kotika posisi ON. 

e. COM Contact 

Merupakan kontak sumber yang akan terhubung dengan NC atau NO 

f. Electromagnet 

Kabel lilitan yang membelit logam ferromagnetik. Berfungsi sebagai magnet 

buatan yang sifatya sementara. Menjadi logam magnet ketika lilitan dialiri arus 

listrik, dan menjadi logam biasa ketika arus listrik diputus. 

g. Core 

Relai sendiri memiliki sumber tegangan searah bermacam-macam mulai dari 5 

V, 12 V, 24 V, dan 36 V. Relai sendiri sebagai kontrol beban, sehingga arus listrik 

dapat dibagi, selain itu juga relai termasuk Digital status pada SCADA.  

2.2.16 Sensor Arus ACS 712 

ACS712 merupakan suatu IC terpaket yang mana berguna sebagai sensor 

arus menggantikan transformator arus yang relatif besar dalamhal ukuran. Pada 
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prinsipnya ACS712 sama dengan sensor efek hall lainnya, yaitu dengan 

memanfaatkan medan magnetik disekitar arus kemudian dikonversi menjadi 

tegangan yanglinier dengan perubahan arus. Nilai variabel dari sensor 

inimerupakan input untuk mikrokontroler yang kemudian diolah. Keluaran dari 

sensor ini masih berupa sinyal teganganAC, agar dapat diolah oleh mikrokontroler 

maka sinyal tegangan AC ini disearahkan oleh rangkaian penyearah. Efek Hall 

adalah fenomena terdefleksinya aliran muatanpada keping logam yang diletakkan 

dalam medan magnet.Defleksi aliran muatan menyebabkan timbulnya beda 

potensialdiantara sisi keping yang disebut potensial Hall. 

 

Gambar 2-38Sensor ACS 712 

2.2.17 VT SCADA 

VTScada merupakan software SCADA yang diproduksi oleh Trihedral 

Engineering yang memiliki awalnya bernama WEB. WEB sistem operasi yang 

berbasis HMI memiliki bahasa scripting untuk tags, page, dan yang berhubungan 

dengan SCADA dibuat melalui penyusunan kode. Kemudian pada tahun 1995, 

WEB berganti nama menjadi VTS (Visual Tag System) karena program tersbut 

mengalami perkembangan dalam hal GUI (Graphic User Interface) yang membuat 

lebih mudah dalam penggunaan apikasi SCADA . Pada tahun 2001, nama VTScada 

ditambahkan untuk aplikasi SCADA dalam hal pengolahan air dan limbah. 
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VTScada didesain secara detail dalam komunikasi sistem telemetri, dan juga 

mengalami penambahan fitur yang lebih bermanfaat. Pada awal tahun 2014, 

Trihedral Engineering mengeluarkan versi 11, dan produk VTS dan VTScada 

digabung menjadi satu produk yang sekarang dikenal dengan nama VTScada. 

VTScada dapat menghubungkan peralatan I/O dalam jumlah yang besar. 

Trihedral Engineering telah mengembangkan VTScada lebih dari 100 I/O driver 

yang dapat digunakan berinteraksi dengan peralatan I/O. Berikut daftar driver yang 

tersedia oleh VTScada: 

Tabel 2.3Daftar Driver Yang Tersedia VTScada 

Allen-Bradley Driver CalAmp Diagnostic Driver 

CIP Driver Data Flow RTU Driver 

DDE Driver DNP3 Driver 

Driver Multiplexer Tags Enron Modbus Driver Tags 

Fisher ROC Driver Tags GE Series 90 Driver Tags 

Koyo Driver Tags MDS Diagnostic Driver 

Modbus Compatible Device Motorola ACE Driver 

Omron FINS Driver Tags Omron Host Link Driver 

OPC Client Driver (and OPC Server) Polling Driver 

Siemens S7 Driver SNMP Driver 

SQL Data Query Driver Tags  

(Trihedral Engineering VTScada, 2017) 

Untuk menginstal software VTScada diperlukan hardware PC (Personal 

Computer) yang memiliki spesifikasi berikut : 

VTScada 11.2 digunakan sebagai server dari workstation : 
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 32 atau 64-bit sistem operasi Windows 

 2 Ghz prosesor  dual-core  

 Membutuhkan penyimpanan file 20 GB   

 Memiliki RAM 8 GB atau lebih  

Sedangkan untuk laptop, tablet PC, dan panel PC bukan sebagai server dari 

workstation : 

 32 atau 64-bit sistem operasi Windows 

 2 Ghz prosesor  dual-core  

 Membutuhkan penyimpanan file 20 GB   

 Memiliki RAM 4 GB atau lebih  

Dalam menggunakan software VTScada terdapat komponen komponen yang 

biasa digunakan yaitu : 

 VTScada Application Manager 

Pada gambar 2-35, terdapat tampilan VAM atau VTScada Application 

Manager merupakan halaman pertama yang akan tampil pada saat membuka 

software VTScada. Pada VAM ini terdapat VTScada Tools dan Application 

Tools. 
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Gambar 2- 39Tampilan VTScada Application Manager 

(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 11 Juli 2017) 

 

 VTScada Tools 

Pada gambar 2-36, terdapat tampilan VTScada Tools terdiri dari beberapa icon 

yang memiliki fungsi sebagai berikut : 

 
Gambar 2- 40Tampilan VTScada Tools 

(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 11 Juli 2017) 
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Tabel 2.4VTScada Tools 

 

Add Aplication Wizard, digunakan untuk membuat aplikasi baru. 

 

VTScada Internet Client/Server Setup, digunakan untuk 

menghubungkan aplikasi VTScada dengan data SQL Query agar 

dapat terhubung dengan akses internet  

 

Help, digunakan untuk membuka petunjuk tentang VTScada 

 

Color Themes, digunakan untuk mengatur warna tampilan VAM  

 

About VTScada, digunakan untuk ingin mengetahui tentang 

informasi VTScada yang digunakan secara detail seperti license 

information, metrics, dan pembuat software VTScada  

 

Exit VTScada, digunakan untuk apabila ingin menutup program 

VTScada 

 Application Tools 

Pada gambar 2-37, terdapat tampilan Application Tools terdiri dari beberapa 

icon yang memiliki fungsi sebagai berikut : 

 
Gambar 2-41 Tampilan Application Tools 
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(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 11 Juli 2017) 

 

Tabel 2.5Application Tools 

 

Remove, digunakan untuk menghapus aplikasi yang diinginkan. 

 

Aplication Configuration, digunakan untuk mengatur aplikasi yang 

telah dibuat.  

 

Import File Change, digunakan untuk menambah file dari luar 

VTScada ke dalam aplikasi yang telah dibuat  

 

Start, digunakan untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat  

 

Stop, digunakan memberhentikan aplikasi yang sedang berjalan 

(VTScada by Trihedral, 2017) 

 Page Menu 

Pada saat membuka aplikasi yang telah dibuat, maka akan muncul tampilan 

page menu seperti pada gambar 2-38 . Di dalam page menu terdapat folder dan file 

Alarm, Reports, & Diagnostic untuk membuka historical data viewer dan beberapa 

event yang tercatat selama menjalankan aplikasi. Folder Remote Sites digunakan 

untuk menampilkan peta atau wilayah jika dalam aplikasi diberi fitur tersebut. 

Sample Pages yaitu berisikan contoh  tampilan yang telah setelah aplikasi seleseai 

dibuat. Overview pada page menu adalah tampilan yang akan kita dan jalankan.   
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Gambar 2- 42Tampilan Page Menu 

(Sumber: Screenshoot pada Tanggal 11 Juli 2018) 

 

 Tampilan Overview 

Tampilan Overview seperti pada gambar 2-39 terdapat beberapa icon yang 

digunakan untuk membuat aplikasi kontrol SCADA sebagai berikut : 

 
Gambar 2- 43Tampilan Page Menu SCADA 

(Screenshoot pada tanggal 11 Juli 2018) 
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Tabel 2.6Icon Pada Halaman Overview 

 

Idea Studio, digunakan untuk membuat tampilan yang berisikan 

image, widget, dan shape. 

 

Tags Browser, digunakan untuk pengalamatan widget yang telah 

dibuat dengan peralatan I/O   

 

Application Configuration, digunakan untuk mengatur aplikasi yang 

yang sedang dijalankan 

 

Add Page Notes, untuk memberi catatan aplikasi yang sedang 

dijalankan   

 

Print Page, digunakan untuk mencetak tampilan aplikasi yang sedang 

dijalankan 

 

Alarm Page, digunakan untuk membuka pengaturan alarm kepada 

aplikasi  

 

Logon, sebagai pengaman agar aplikasi tidak dapat dirubah oleh 

operator yang tidak memiliki wewenang untuk mengubah aplikasi 

yang sedang dijalankan  

Untuk pembuatan tampilan HMI menggunakan software VTScada pilih 

icon Idea Studio dan akan muncul seperti pada gambar 2-40. 
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Gambar 2-44 Tampilan Saat Membuka Idea Studio 

Sumber : (Screenshoot pada tanggal 11 Juli 2017) 

 

Tulisan pada layar putih dapat dihilangkan dengan cara tekan tombol CTR + A 

lalu klik delete. Pada menu Widgets terdapat folder menu Gauges, Indicators, 

Buttons & Switches, Analog Control, Equipment, Text, Page Navigation, 

Decorations, Basic Components, Analytics, Tools, dan Tag Types yang berfungsi 

untuk memberikan gambar atau teks yang berinteraksi dengan alamat I/O. Pada 

menu Images terdapat folder menu Decorations, Tanks, Pumps, Motors, Valves, 

Flow Meters, Equipments, Chemical, Mixer, Blowers, Augers, Conveyors, Material 

Handling, HVAC, Heating, Cooling, Water & WW, Power, Wire & Cable, Plant 

Structure, Computer Hardware, Op Interface, Controllers, Panels, Sensors, Pipes, 

Flex Tube, Ducts, Arrow,  Widgets Part, Industry Simbols, dan Symbols & Clipart 

yang digunakan untuk menambahkan gambar yang dapat mempermudah operator 

untuk mengoperasikan peralatan. Sedangkan pada menu Shape terdapat jenis 

bentuk dasar terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, segi lima, segi enam, 
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lingkaran, oval, panah, dan bintang digunakan untuk menambahkan gambar yang 

dapat mempermudah operator untuk mengoperasikan peralatan. 

Pada tabel 2.7 terdapat Toolbar dari submenu Home yang memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

Tabel 2.7Icon Pada Toolbar Home 

 

Tags, digunakan untuk membuka halaman Tag Browsersecara keseluruhan 

 

Page Menu, digunakan untuk membuka halaman Tag Browser yang 

meliputi Alarm, Report, & Diagnostic dan Remote Sites.  

 

Text, berfungsi untuk membuat teks pada tampilan HMI  

 

Line, berfungsi untuk membuat garis pada tampilan HMI  

 

Pipe, berfungsi untuk membuat garis yang lebih tebal menyerupai balok 

pada tampilan HMI 

 

Select, digunakan untuk memilih gambar atau teks yang ingin diubah pada 

saat pembuatan tampilan HMI. 

 

Zoom, untuk mengatur besar layar dalam pembuatan tampilan HMI  

 

Snap Lines, berfungsi memunculkan garis bantu untuk mempermudah saat 

memindahkan objek dalam pembuatan tampilan HMI. 

 

Palettes, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan folder 

Widgets, Images, dan Shape 

 

Panels, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan keterangan 

gambar Widgets atau Images yang dipilih dalam pembuatan tampilan HMI 

 

Unlinked Indicators, digunakan untuk menandai atau tidak menandai 

gambar Widget yang belum memiliki alamat I/O  
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LANJUTAN TABEL 2.7 

 

Source Code, untuk melihat listing code objek gambar pada tampilan HMI 

 

Pada tabel 2.8 terdapat Toolbar dari submenu Page Properties yang memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

Tabel 2.8Icon Pada Toolbar Page Properties 

 

Color, digunakan untuk mengatur warna background pada tampilan HMI. 

 

Image, digunakan untuk menambahkan gambar pada tampilan HMI  

 

Title, digunakan untuk mengubah judul tampilan HMI.   

 

Size, berfungsi untuk mengatur panjang dan lebar tampilan HMI yang 

akan dibuat.  

 

Popup Behavior, berfungsi untuk mengatur tampilan HMI tidak terdapat 

menu bar dan dapat mempermudah akses ke halaman Alarm pada saat 

pengoperasian HMI. 

 

Bar Items, digunakan untuk mengatur tampilan menu bar pada saat 

pengoperasian HMI  

 

Manage, berfungsi untuk menambahkan atau mengatur parameter 

Widget yang digunakan 

 

Page Security, berfungsi untuk menambahkan atau mengatur fitur 

keamanan berupa kata sandi pada tampilan HMI.  
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Pada halaman Tag Browser digunakan untuk membuat alamat I/O yang 

digunakan pada pembuatan tampilan HMI menggunakan software VTScada.  

 

2.2.15 Data Logger 

Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk melakukan perekaman data, yaitu 

perangkat elektronika yang digunakan untuk mencatat data dari rentang waktu 

tertentu,biasanya prangkat ini bekerja bersama dengan sensor tertentu sesuai dengan 

kebutuhan. Proses pengumpulan dan perekaman data berjalan secara otomatis disebut data 

logging. Sensor digunakan untuk mengkonversi besaran fisik menjadi sinyal listrik 

yang dapat diukur secara otomatis dan akhirnya dikirimkan ke komputer atau 

mikroprosesor untuk pengolahan dari berbagai macam sensor. 

Biasanya ukuran fisiknya kecil, bertenaga baterai, portabel, dan dilengkapi 

dengan mikroprosesor, memori internal untuk menyimpan data dan sensor. 

Beberapa data loggerdiantarmukakan dengan komputer dan 

menggunakan software untuk mengaktifkan data logger dan melihat dan 

menganalisa data yang terkumpul, sementara yang lain memiliki peralatan 

antarmuka sendiri (keypad dan LCD) dan dapat digunakan sebagai perangkat yang 

berdiri sendiri (Stand-alone device) dan data logger dalam alat ini mengukur arus 

dengan ACS 712 di software VTScada yang hasil pengukuran tersimpan di Ms. 

Exel. 

Dalam software VTSCADA terdapat sebuah menu dalam proses data 

logger, pastikan terlebih dahulu antara ethernet dan arduino sudah terhubung 



72 
 

72 

dengan router ataupun port LAN (Local Area Netrowrk) pada Komputer atau 

Laptop. berikut ini cara menggunakan data logger. 

1. Pilih page menu – alarm, reports & Diagnostic – klik report 

 
Gambar 2- 45 page menu reports 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 11 Juli 2018) 

 

2. Pilih tags dari semua sensor   

Tags dari semua sensor untuk dijadikan report atau laporan agar dapat dikontrol 

dengan mudah. 

 
Gambar 2-46 Tags dari semua sensor 
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(Sumber: Screenshoot pada tanggal 11 Juli 2018) 

 

Dengan cara memberi double klik pada tag tersebut maka tag dari semua sensor 

otomatis pindah ke sebelah kanan, seperti  gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2-47 Tag in Report 

(Sumber: screenshoot pada tanggal 11 Juli 2018) 

 

3. Lakukan pengaturan Reporting Period  

 

Gambar 2- 48 Pengaturan Reporting Period 

(sumber: screenshoot pada tanggal 11 Juli 2018) 
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Pengaturan ini bertujuan untuk pengambilan data pada kondisi lapangan 

dimana letak semua sensor. Data yang dihasilkan dapat disimpan dalam bentuk 

excel dan otomatis tercetak melalui printer 

4. Klik Run Report 

 

Gambar 2- 49 Run Report 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 11 juli 2018) 

 

Pastikan terlebih dahulu untuk membuat file dahulu yang akan disimpan pada 

kolom file dan pilih browse untuk tempat penyimpanan file 

5. Klik save 

Untuk menyimpan di folder tersebut 

 

Gambar 2-50 Loading Penyimpanan file 

(Sumber: Screenshoot pada tanggal 11 Juli 2018) 
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Setelah proses loading pada toolbar progres reports klik close sebagai proses 

report selesai dan periksa kembali file tersebut pada folder penyimpanan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 
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