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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah penyusun melakukan telaah terhadap beberapa referensi yang ada, 

ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang penyusun 

lakukan . 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penyusun menggunakan referensi dari 

Tugas Akhir dengan judul “Koordinasi PMT dengan recloser sebagai koordinasi 

proteksi jaringan tegangan menengah berbasis Arduino Mega 2560”[1] milik Rendra 

Pramudya Pratikno (2017). Dalam Tugas Akhir tersebut membahas tentang 

koordinasi PMT dengan recloser pada gangguan permanen dengan jenis gangguan 

hubung singkat antar fasa dan hilang fasa. Pada Laporan Tugas Akhir yang 

penyusun buat ini sama – sama membahas koordinasi PMT dengan recloser . 

Dalam menulis Tugas Akhir ini, penyusun menggunakan referensi dari 

Tugas Akhir dengan judul “Koordinasi PMT dan Recloser pada sistem proteksi 

Jaringan Tegangan Menegah 20 KV Dilengkapi Dengan Squencer Annunciator 

Berbasis Arduino Mega 2560”[2] milik Dicky Aditryawardana (2017). Dalam 

Laporan Tugas Akhir tersebut membahas tentang koordinasi antara PMT dan 

recloser pada saat gangguan permanen dengan jenis gangguan hubung singkat antar 

fasa yang kemudian mengaktifkan Squencer Annunciator pada gardu induk dan 

SCADA pada operator sebagai indikator gangguan. Pada Laporan Tugas Akhir yang 
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penyusun buat ini sama – sama membahas tentang koordinasi PMT dengan recloser 

namun pada gangguannya terdapat gangguan temporer, sehingga kerja reclose dari 

recloser terlihat. 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penyusun menggunakan referensi dari 

Tugas Akhir dengan judul “Implementasi SCADA Untuk Monitoring Koordinasi 

PMT dengan Recloser Sebagai Proteksi Pada Jaringan 3 Phasa Berbasis Arduino 

Mega 2560”[3] milik Mohamad Rizki Kurniawan (2017). Dalam Tugas Akhir 

tersebut membahas monitoring koordinasi PMT dengan recloser dengan 

menggunakan software VTSCADA. Pada laporan Tugas Akhir yang penyusun buat 

ini sama – sama menggunakan software VTSCADA sebagai monitoring dari 

simulasi alat yang dibuat. 

2.2 Landasan Teori 

 2.2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

 Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem 

distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik 

besar sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah pembagian 

atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pelanggan dan sub sistem tenaga 

listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-

pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi [3]. 

 Unit distribusi tenaga listrik merupakan salah satu bagian dari suatu sistem 

tenaga listrik yang terdiri dari unit pembangkit, unit penyaluran / transmisi dan unit 

distribusi yang dimulai dari PMT incoming di Gardu Induk sampai dengan Alat 

Penghitung dan Pembatas (APP) di instalasi konsumen. Gambar 2.1 menunjukan 
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instalasi sistem tenaga listrik. Gambar 2.1 Merupakan gambar Instalasi Sistem Tenaga 

Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Instalasi Sistem Tenaga Listrik 

(Sumber: Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Pusdiklat PLN : 2010) 

Saluran Distribusi Primer atau biasa disebut Jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik Sekunder trafo  

substation yang berada di Gardu Induk (GI) dengan titik primer trafo distribusi. 

Saluran  ini  memiliki tegangan kerja menengah 20kV. 

Tiga pola utama sistem distribusi 20 kV yang telah ada dan berkembang di 

Pulau Jawa yaitu : [5] 

a. Sistem pentanahan netral dengan tahanan tinggi di PLN Distribusi Jawa 

Timur  

b. Sistem pentanahan netral langsung sepanjang jaringan di PLN 
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c. Sistem pentanahan netral dengan tahanan rendah yang berlaku di PLN 

Distribusi Jawa Barat dan PLN Distribusi DKI  Jaya  

Di mana masing-masing memiliki karakter dan kekhususan tersendiri yang 

akan dijadikan sebagai dasar bagi perkembangan sistem distribusi di daerah-daerah 

yang sedang berkembang. [5] 

Dilihat dari pengawatanya dapat kita pisahkan menjadi 2 macam yaitu; 

a. Sistem Distribusi 20 kV  fasa tiga  3 kawat  terdapat pada sistem distribusi 20 

kV dengan pentanahan netral tinggi dan pada sistem distribusi 20 kV dengan 

pentanahan netral  rendah.  

b. Sistem Distribusi 20 kV fasa tiga  4 kawat terdapat pada sistem distribusi 20 

kV dengan netral pentanahan langsung.  

Ketiga macam sistem distribusi 20 kV tersebut memiliki filosofi yang 

berbeda yaitu : [5] 

a. Pentanahan dengan tahanan tinggi dimaksudkan untuk memperoleh hasil 

yang optimum dengan mengutamakan keselamatan umum, sehingga lebih 

layak memasuki daerah perkotaan dengan saluran udara.  

b. Pentanahan secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh hasil optimum 

dengan mengutamakan ekonomi sehingga dengan saluran udara elektrifikasi 

dapat lebih layak dilaksanakan di luar kota sampai ke daerah yang terpencil.  

c. Pentanahan dengan tahanan rendah dimaksdukan untuk memperoleh hasil 

optimum dari kombinasi antara faktor ekonomi dan keselamatan umum dan 

layak untuk dipergunakan saluran udara bagi daerah luar kota maupun kabel 

bagi daerah dalam kota. 
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2.2.2 Gangguan Hubung Singkat pada Sistem Distribusi 

Pada prinsipnya setiap gangguan hubung singkat adalah gangguan yang 

terjadi akibat adanya hubungan langsung antar fasa (fasa R-S, fasa R-T, fasa S-T, 

fasa R-S-T) atau juga bisa terjadi akibat adanya hubungan fasa-tanah yang ada pada 

jaringan, gardu induk, maupun pusat pembangkit. Besarnya arus hubung singkat 

dan sudut fasanya tergantung pada jenis gangguan, besarnya sistem pembangkitan, 

impedansi sumber sampai dengan titik gangguan serta impedansi gangguan itu 

sendiri. 

Gangguan hubung singkat dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, 

yaitu gangguan hubung singkat temporer dan gangguan hubung singkat permanen 

[6]. 

2.2.3 Gangguan Temporer  

 

Gangguan temporer merupakan gangguan sementara karena dapat hilang 

dengan sendirinya dengan cara memutuskan bagian yang terganggu sesaat, 

kemudian menutup balik kembali, baik secara otomatis (autorecloser) maupun 

secara manual oleh operator. Biasanya  terjadi pada kawat penghantar yang tidak 

berisolasi, gangguannya bersifat sementara jadi setelah gangguan itu hilang 

peralatan bisa bekerja kembali [6]. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain:  

 Pada daerah yang terbuka biasanya sering terjadi karena sambaran petir yang 

menyebabkan flashover antara isolator dengan traves atau crossarm.  
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 Bisa juga terjadi pada daerah yang banyak pepohonan, biasanya jika terjadi 

angin kencang ranting pohon yang bergerak dapat bersentuhan dengan kabel 

penghantar yang menyebabkan hubung singkat antara fasa dengan tanah. 

 Bersentuhannya antar kabel penghantar akibat angin atau andongan yang 

tarikannya kurang kuat atau sudah kendor. 

2.2.4 Gangguan Secara Thermis 

 

Thermis atau pemanasan berlebih pada peralatan listrik yang dilalui oleh 

arus gangguan dapat merusak peralatan listrik, di mana kerusakan akibat arus 

gangguan tergantung pada besar dan lamanya arus gangguan, hal ini dapat dilihat 

pada persamaan di bawah ini [6]: 

Panas = 
t

dtRI
0

2 . Joule .............................................................................. (2. l) 

Konstanta Panas = I2.t (amp2 detik) .......................................................... (2.2) 

Keterangan : 

I = arus gangguan (Amp) 

R= tahanan penghantar atau konduktor (Ohm)  

t = waktu lamanya arus gangguan (detik/ second)  

Panas yang berlebih ini akan menaikkan suhu penghantar yang dilalui oleh 

arus gangguan. Jika terlalu lama, suhu penghantar akan terlalu tinggi yang dapat 

merusak isolasinya atau mempercepat penuaannya. Hal ini dapat dilihat pada 

persamaan (2.1). Arus juga dapat merusak atau merusak atau menghancurkan selain 

isolasi juga penghantar tersebut.  

Contoh: 
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Netral Grounding Resistance (NGR) yang terpasang pada Gardu Induk sisi 

20 KV = 40 Ohm, kemampuan am = 300 Amp dan waktu (t) = 10 detik, dengan 

mempergunakan persamaan (2.2), dapat diperoleh :  

Panas  = (300)2.10 (Amp2 detik) 

 = 9.105 (Amp2 detik) 

Dari penjelasan di atas, artinya Netral Grounding Resistanc (NGR) akan 

rusak jangka waktu 10 detik dengan arus 300 Amp. 

2.2.5 Gangguan Secara Mekanis 

 

Mekanis atau gaya tarik menarik atau tolak menolak pada penghantar fasa 

yang terganggu karena adanya frekuensi elektris yang dapat menimbulkan 

frekuensi mekanis, di mana arus gangguan hubung singkat yang terjadi, dapat 

menimbulkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada penghantar yang dilalui 

arus gangguan tersebut, misalnya material busbar pada cubicle, switchgear atau 

belitan pada trafo tenaga. Materi ini harus memiliki kekuatan mekanis, sehingga 

tahan terhadap gaya-gaya tersebut [6]. 

2.3 Sistem Proteksi Jaringan Distribusi Primer 

 

Untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari berbagai macam gangguan-

gangguan tersebut di atas, maka diperlukan peralatan pengaman. Peralatan 

pengaman merupakan alat yang berfungsi melindungi atau mengamankan suatu 

sistem penyaluran tenaga listrik dengan cara membatasi tegangan lebih (over 

voltage) atau arus lebih (over current) yang mengalir pada sistem tersebut, dan 
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mengalirkannya ke tanah (ground). Dengan demikian alat pengaman harus dapat 

menahan tegangan sistem agar kontinuitas pelayanan ke pusat beban (load center) 

tidak terganggu hingga waktu yang tidak terbatas. Di samping harus dapat 

melalukan atau mengalirkan arus lebih dengan tidak merusak alat pengaman dan 

peralatan jaringan yang lain. Oleh karena itu fungsi alat pengaman adalah : 

1. Mendeteksi adanya gangguan,  

2. Mencegah kerusakan (peralatan & jaringan),  

3. Pengamanan terhadap manusia,  

4. Meminimumkan daerah padam bila terjadi gangguan pada sistem 

2.3  Peralatan Pengaman Sistem Proteksi 

Sistem proteksi penylang 20 kV merupakan kumpulan dari peralatan-

peralatan proteksi jaringan distribusi yang bekerja dalam satu kesatuan utuh yang 

berfungsi untuk melindungi jaringan distribusi 20 KV.  Perlatan proteksi penyulang 

20KV yang terletak di jaringan 20 KV adalah CT (Current Transformer), PT 

(Potential Transformer), PMT (Pemutus Tenaga), Catu Daya, dan Pengawatan. 

Semua peralatan proteksi memiliki unjuk yang bagus, baik secara individu 

maupu koordinasi antar peralatan tersebut. Tidak hanya relai nya saja, tetapi semua 

peralatan yang mendukung sistem proteksi berjalan dengan baik. Berikut ini adalah 

beberapa peralatan proteksi : 

a. Current Transformer 

Trafo arus yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

besaran arus pada intalasi tenaga listrik di sisi primer (TET, TT, dan TM) yang 
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berskala besar dengan melakukan transfirmasi dari besaran arus yang besar menjadi 

besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan 

proteksi. Gambar 2.2 merupakan gambar dari Current Transformer. 

 

Gambar 2.2 Current Transformer 

Trafo arus berfungsi untuk menurunkan arus besar/tinggi pada tegangan 

tinggi/meneganh menjadi arus kecil pada tegangan rendah yang basanya disebut 

arus sekunder. Arus dari tegangn menengah diturunkan untuk masukan peralatan 

proteksi dan meter, karena peralatan proteksi dan meter tidak dapat mendeteksi arus 

yang besar. Selain itu CT juga berfungsi sebagai isolasi atau pemisah peralatan HV 

(High Voltage) dan peralatan LV (Low Voltage).  

b. Potential Transformer 

PT (potential Transformer) adalah trafo yang digunakan untuk 

mentransformasi tegangan menegah ke tegangan rendah, dimana tegangan sisi 

sekundernya tersebut sebagai input peralatan proteksi dan pengukuran. Berbeda 

dengan trafo tenaga, PT dibutuhkan tingkat ketelitian dan tegangan yang sesuai 

dengan peralatan di sisi sekundernya, sedangkan trafo tenaga dibutuhkan tegangan 

dan kemampuan daya tersebut. Tegangan sekunder dari PT digunakan sebagai 
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pengukuran di kWH meter, dan sistem proteksi untuk relai UFR (Under Frequency 

Relay). Gambar 2.3 merupakan gambar dari Potential Transformer. 

 

 

Gambar 2.3 Potential Transformer 

2.3.1  Syarat Proteksi 

Dalam perencanaan sistem proteksi, maka untuk mendapatkan suatu sistem 

proteksi yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan sabagai berikut[7] : 

1) Sensitif 

 Relai proteksi mendeteksi apabila terdapat gangguan yang terjadi di daerah 

pengamanannya dan harus cukup sensitif untuk mendeteksi gangguan tersebut 

dengan rangsangan minimum dan bila perlu hanya mentripkan pemutus tenaga 

(PMT) untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu, sedangkan bagian sistem 

yang sehat dalam hal ini tidak boleh terbuka[7]. Sehingga relai proteksi harus peka 

terhadap gangguan sekecil mungkin yang terjadi di daerah pengamannya.  

2) 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 
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lebih kecil[7]. Relai proteksi harus mampu menentukan daerah kerjanya secara cepat 

dan tepat agar hanya bagian yang terganggu yang dibuka.  

3) Cepat 

Semakin cepat relai proteksi bekerja, tidak hanya dapat memperkecil 

kemungkinan akibat gangguan, tetapi dapat memperkecil kemungkinan meluasnya 

akibat yang ditimbulkan oleh gangguan[7]. Sistem proteksi harus mampu 

memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan peralatan /sistem yang 

diproteksi sesuai settingnya. 

4) Andal 

Dalam keadaan normal atau sistem yang tidak pernah terganggu relai 

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

proteksi bila diperlukan harus dan pasti dapat bekerja[7]. Jadi relai proteksi harus 

tetap bisa bekerja sebagaimana mestinya meskipun sudah lama tidak bekerja karena 

tidak ada nya gangguan. Untuk menjaga keandalan relai proteksi tersebut maka 

dilakukan pemeliharaan relai proteksi secara rutin. 

5) Ekonomis 

Dengan biaya yang sekecil-kecilnya diharapkan relai proteksi mempunyai 

kemampuan pengaman yang sebesar-besarnya[7]. Meskipun dengan biaya yang 

kecil, relai proteksi harus tetap memenuhi prsyaratan sensitivitas, selektivitas, cepat 

dan andal.  

2.2.3.1. PMT 

Berdasarkan IEV (International Electrotechnical Vocabulary) 441-14-20 

disebutan bahwa Circuit Breaker (CB) atau Pemutus Tenaga (PMT) merupakan 
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peralatan saklar/switching mekanis, yang mampu menutup, mengalirkan (dalam 

periode waktu tertentu) dan memutus arus beban dalam kondisi abnormal/gangguan 

seperti kondisi hubung singkat (short circuit). Sedangkan defisini PMT berdasarkan 

IEEE C37.100:1992 (Standard definitions for power switchgear) adalah merupakan 

peralatan saklar/switching mekanis, yang mampu menutup, mengalirkan dan 

memutus arus beban dalam kondisi normal sesuai dengan ratingnya serta mampu 

menutup, mengalirkan (dalam periode waktu tertentu) dan memutus arus beban 

dalam spesifik kondisi abnormal/gangguan sesuai dengan ratingnya[9]. Berdasarkan 

pengertian tersebut, PMT merupakan salah satu peralatan pada gardu induk yang 

dapat menutup, mengalirkan dan memutus arus apabila terjadi gangguan atau 

keadaan tidak normal dalam kondisi berbeban. 

Berdasarkan jumlah mekanik penggerak/tripping coil PMT dibedakan 

menjadi: 

a. PMT Three Pole 

Merupakan jenis PMT yang hanya memiliki satu mekanik penggerak untuk 

menggerakkan tiga fasa sekaligus. Untuk menghubungkan antar fasa maka 

digunakan kopel mekanik. PMT jenis digunakan pada pembangkit, bay trafo, 

kopel, dan PMT 20 kV pada sistem distribusi. Gambar 2.4 merupakan gambar 

dari PMT Three Pole. 
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Gambar 2.4 PMT Three Pole 

b. PMT Single Pole  

Merupakan jenis PMT yang memiliki mekanik penggerak pada setiap fasa nya. 

PMT jenis ini digunakan pada bay penghantar agar apabila terjadi keadaan 

tidak normal hanya pada satu fasa maka fasa tersebut bisa melakukan reclose. 

Gambar 2.5 merupakan gambar dari PMT Single Pole. 

 

Gambar 2.5 PMT Single Pole 

2.2.3.2. Recloser 

Recloser merupakan suatu peralatan pengaman yang dapat mendeteksi arus 

lebih, karena hubung singkat antara fasa dengan fasa atau antara fasa dengan tanah, 
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dimana recloser ini memutus arus dan menutup kembali secara otomatis dengan 

selang waktu yang dapat diatur sesuai dengan setting interval recloser. 

Recloser (Penutup Balik Otomatis/PBO) pada dasarnya adalah pemutus 

tenaga yang dilengkapi dengan peralatan kontrol. Peralatan ini dapat merasakan 

arus ganggan dan memerintahkan operasi buka tutup kepada pemutus tenaga. 

Recloser adalah rangkaian listrik yang terdiri dari pemutus tenaga yang 

dilengkapi kotak kontrol elektronik (Electronic Control Box) , yaitu suatu peralatan 

elektronik sebagai kelengkapan recloser diman peralatan ini tidak terhubung 

langsung dengan tegangan menengah dan pada peralatan ini recloser dapat 

dikendalikan cara pelepasannya. Dari dalam kontrol inilah pengatura setting 

recloser dapat ditentukan. Gambar 2.6 merupakan gambar dari koordinasi dari 

Pemutus, CT, OCR, GFR, dan Relai Penutup Balik pada recloser. 

 

Gambar 2.6 Skema Koordinasi PMT , OCR, GFR, dan RPB pada recloser  

Alat pengaman ini bekerja secara otomaatis guna mengamankan suatu sistem 

dari arus lebih yang diakibatkan adanya gangguan hubung singkat. Cara bekerjanya 
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adalah untuk menutup balik dan membuka secara otomatis yang dapat diatur selan 

waktunya, dimana pada sebuah gangguan temporer,  recloser membuka tetap 

sampai waktu setting yang ditentukan kemudian recloser akan menutup kembali 

setelah gangguan itu hilang. Apabila gangguan bersifat permanen, maka setelah 

membuka atau menutup balik sebanyak setting yang telah ditentukan kemudian 

recloser akan membuka tetap (lock out). Gambar 2.7 merupakan gambar dari 

peralatan proteksi recloser dan panel. 

 

Gambar 2.7 Recloser dan Panel 

(Sumber : www.schneider-electric.com diakses tanggal 10 Juni 2018) 

2.2.3.3. Ground Fault Relay 

Relai gangguan tanah (Ground Fault Relay) adalah pengaman terhadap 

gangguan tanah. Arus atau tegangan nol (residu) merupakan penggerak rele ini. 

Sistem daya listrik pada umumnya titik netralnya ditanahkan, baik pentanahan 

langsung (Solid Grounded) maupun melalui impedansi, karena itu arus residu 
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merupakan penggerak utama rele gangguan tanah. Tegangan residu biasanya 

digunakan pada sistem yang tidak ditanahkan. 

Apabila terjadi gangguan fasa ke tanah, seperti pohon yang menyentuh 

jaringan, aka akan timbul arus pada titik netral pada jaringan. Kemudian arus 

tersebut akan mengalir pada kumparan relay sehingga kumparan tadi bersifat 

magnetis dan akan menarik kontaktor sehingga arus akan mengalir dari supply DC 

dari peralatan switching tersebut sehingga tripping coil pada pemutus akan aktif 

dan switching akan aktif.  Gambar 2.8 merupakan gambar dari wiring diagram 

relay GFR pada PMT dan recloser 

 

 

Gambar 2.8 Wiring Diagram Relay GFR 

 

2.3.2 Koordinasi GFR Pada Proteksi Distribusi Tenaga Listrik 

Relai arus lebih terpasang pada Gardu Induk atau Pusat Listrik dengan 

tegangan 20.000 volt, sebagai Proteksi / pengaman bila terjadi gangguan hubung 
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singkat di jaringan distribusi tenaga listrik[7]. Gangguan listrik yang terjad pada 

sistem kelistrikan 3 fasa adalah : 

 Gangguan 3 fasa 

 Gangguan 2 fasa 

 Gangguan 2 fasa ke tanah dan 

 Gangguan 1 fasa ke tanah 

Bila gangguan listrik tidak diamankan dengan baik, dapat mentripkan 

pengaman listrik di incoming feeder, sehingga pemadaman listrik dapat meluas 

yang disebut blackout. Untuk mengamankannya diperlukan koordinasi proteksi 

yang terpasang baik di incoming feeder, outgoing feeder, dan pengamanan yang 

terpasang di jaringan 20 KV. 

Tabel 2.1 adalah data jarak, besar hambatan, dan besar arus gangguan 1 fasa 

pada penyulang JAJAR 01 PT PLN (Persero) AREA SURAKARTA. 

Tabel 2.1 Tabel Perhitungan Arus Hubung Singkat dengan jarak gangguan 
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Pada data – data diatas dapat dilihat untuk koordinasi antara PMT dengan 

recloser terdapat pada besar arus gangguan yang terjadi dan jarak gangguan. Dari 

arus gangguan yang terjadi dapat ditentukan berapa besar arus setting sehingga 

terjadilah suatu koordinasi antara PMT dan recloser. Pada data diatas recloser 

terdapat pada jarak 3,2 Km, sehingga PMT disetting  sebesar 239,37 A dan recloser 

disetting sebesar 121,43 A recloser akan trip walaupun gangguan terjadi pada ujung 

jaringan. Dari besar arus setting apabila gangguan terdapat pada daerah setelah 

PMT maka PMT akan trip secara instant dan apabila gangguan terdapat pada daerah 

setelah recloser maka recloser akan trip secara instant. 

 Di lihat dari data arus pada Tabel 2.1, koordinasi ditentukan berdasarkan 

besar arus setting pada tiap – tiap peralatan proteksi, baik PMT maupun Recloser. 

Sesuai dengan wilayah kerja dari zona peralatan proteksi, maka Koordinas PMT 

dengan Recloser dikatakan baik apabila terjadi gangguan pada tiap zona, peralatan 

proteksi bekerja sesuai dengan letak gangguan dan besarnya arus yang dibaca . 

Gambar 2.9 merupakan gambar dari Koordinasi PMT dengan Recloser saat terjadi 

gangguan di Zona 1. 

 

Gambar 2.9 Koordinasi PMT dengan Recloser ketika Gangguan di Zona 1 

 Ketika terdapat gangguan pada Zona 1, yaitu setelah PMT dan sebelum 

Recloser, maka sesuai arus setting yang telah ditentukkan, maka peralatan proteksi 
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yang akan bekerja adalah PMT akan langsung lockout/trip. Gambar 2.10 

merupakan gambar dari Koordinas PMT dengan Recloser saat terjadi gangguan di 

Zona 2 

 

Gambar 2.10 Koordinasi PMT dengan Recloser ketika Gangguan di Zona 2 

 Ketika terjadi gangguan pada Zona 2, yaitu setelah Recloser dan sebelum 

LBS, maka dalam hal ini Recloser akan bekerja secara reclose sebanyak 2 kali, 

apabila gangguan masih dirasakan, maka recloser akan bekerja reclose to lockout 

atau trip. Apabila gangguan bersifat sementara maka Recloser akan kembali dalam 

kondisi normal. Gambar 2.11 Merupakan gambar dari gagal Koordinasi PMT 

dengan Recloser. 

 

Gambar 2.11 Gagal Koordinasi 

 Koordinasi PMT dengan Recloser dapat juga mengalami gagal proteksi 

karena adanya kekeliruan dalam penyetingan arus pada peralatan proteksinya, pada 

gambar 2.11 , ketika terjadi gangguan pada Zona 2, dalam kondisi yang sesuai 

dengan arus setting, maka Recloser akan bekerja. Namun karena adanya salah 
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setting pada peralatan proteksi, ketika terjadi gangguan pada zona 2, dalam hal ini 

PMT akan trip karena terjadi kesalahan dalam penyetingan arusnya. 

2.4 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

 Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source 

yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler 

dengan jenis AVR dari perusahaan ATmel. [7] 

Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau Integrated Circuit (IC) yang bisa 

diprogram menggunakan komputer. Tujuan ditanamkannya program pada 

mikrokontroler adalah supaya rangkaian elektronik dapat membaca input, 

kemudian memproses input tersebut sehingga menghasilkan output yang sesuai 

dengan keinginan. Jadi mikrokontroler berfungsi sebagai otak yang mengatur input, 

proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan Atmega 2560 

yang memiliki 54 pin digital input/output, di mana 15 pin di antaranya digunakan 

sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, 4 pin sebagai UART (port serial 

hardware), sebuah osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack power, header ISCP, 

dan tombol reset. 
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Gambar 2.12 merupakan gambar dari tampilan board Arduino Mega 2560, 

dengan Tabel 2.2 merupakan tabel yangmenunjukkan spesifikasi dari Arduino 

Mega 2560. 

Gambar 2.12 Arduino Mega 2560 

(Sumber: www.arduino.cc, diakses tanggal 02 Juni 2018) 

Tabel 2.2 Spesifikasi dari 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 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
 

 

 

 

 

(Sumber: www.arduino.cc, diakses tanggal 02 Juni 2018) 
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2.4.1 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 dari adaptor AC-DC atau baterai. Papan Arduino ATmega2560 

dapat beroperasi dengan daya eksternal 6 Volt sampai 20 Volt. Jika 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 [2]: 

1. VIN, Input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan sumber daya 

eksternal.  

2. 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.  

3. 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.  

4. GND, pin Ground.  

5. IOREF, pin ini 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 



30 
 

yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage translator) pada 

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

2.4.2 Memori 

 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]. 

2.4.3 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 Serial 17 (RX) dan 16 (TX), pin Serial 15 (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.  
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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).  

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 Mega 2560 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() [2]. 

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. 4.4 Komunikasi 

Arduino Mega 2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer, Arduino lain, bahkan mikrokontroler lain. ATmega 2560 

menyediakan empat UART hardware untuk TTL (5V) komunikasi serial. Sebuah 
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chip ATmega16U2 yang terdapat pada papan digunakan sebagai media komunikasi 

serial melalui USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device komputer) 

untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer. Perangkat lunak 

Arduino termasuk di dalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual 

sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX (pada pin 13) akan 

berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima melalui chip USB-to-serial yang 

terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak berlaku untuk komunikasi serial 

seperti pada pin 0 dan 1) [2]. 

2.5 Program 

Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino IDE yang dapat 

di download pada situs resmi Arduino. Software ini juga sebagai sarana memastikan 

komunikasi Arduino dengan komputer berjalan dengan benar. [2] 

Berikut cara menggunakan Software Arduino IDE [2]: 

1) Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop . 

Gambar 2.13 merupakan gambar Aplikasi Arduino IDE 

 
Gambar 2.13 Aplikasi Arduino IDE 

ARDUINO 
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Walaupun tampak seperti program Windows pada umumnya, namun 

sebenarnya program ini adalah sebuah program Java. Jika ditemukan sebuah 

pesan kesalahan, kemungkinan besar pada komputer atau laptop belum 

terinstal Java Runtime Environment (JRE) atau Java Development Kit (JDK). 

Gambar 2.14 merupakan gambar dari tampilan utama dari Aplikasi Arduino 

IDE. 

 

Gambar 2.14 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2018) 

 

2) Pilih menu Tools  Board. 

Karena Arduino yang digunakan dalam project Tugas Akhir adalah 

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

Mega 2560” seperti pada Gambar 2.15. 
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Gambar 2.15 Memilih Board yang Digunakan 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2018) 

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

 Basics, kemudian pilih library yang hendak dijalankan seperti pada 

Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Contoh Program Led Berkedip 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2017 ) 

Sehingga akan tampil sketch yang sudah dipilih seperti Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17 Sketch Led Berkedip 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2018) 

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

tersebut pada Arduino seperti pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18 Tombol Upload 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2018) 

 

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

tampilan seperti pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Program Berhasil Dikirim 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2018) 

 

TOMBOL UPLOAD 
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Sebaliknya, jika terjadi kesalahan pada program dan pengiriman data 

gagal, maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Program Gagal Dikirim 

(Sumber: capture pada tanggal 3 Juni 2018) 

 

Apabila program gagal dikirim, yang harus dilakukan adalah 

meneliti kembali program yang ditulis karena kemungkinan ada kesalahan 

dalam penulisan ataupun proses inisialisasi. 

2.6 Komponen Alat 

2.6.1 Sensor Arus ACS 712 

ACS712 merupakan suatu IC terpaket yang berfungsi sebagai sensor arus 

menggantikan transformator arus yang relatif besar dalam hal ukuran. ACS712 

merupakan sensor yang ekonomis dan presisi baik untuk pengukuran AC ataupun 

DC dan sensor ini memiliki tipe variasi sesuai arus maksimalnya yakni 5A, 20A, 

dan 30A dengan Vcc 5V. Gambar 2.21 merupakan gambar dari karakteristik dari 

sensor arus ACS712. 
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Gambar 2.21 Karakteristik Sensor Arus ACS712 

(Sumber: Datasheet ACS712, Allegro) 

Gambar 2.22 merupakan gambar dari diagram pinout dari sensor arus 

ACS712. 

 

Gambar 2.22 Pin-out Diagram ACS712 
(Sumber: Datasheet ACS712, Allegro) 
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Sensor ACS712 yang menggunakan prinsip efek Hall akan mendeteksi arus 

yang mengalir melalui pin IP+ dan IP- dan memberikan output berupa tegangan. 

Keuntungan dari penggunaan sensor efek Hall adalah sirkuit yang dialiri arus (pin 

1,2,3, dan 4) dengan sirkuit yang membaca besaran arus (pin 5 sampai 8) terisolasi 

secara elektris. Ini berarti bahwa meskipun Arduino beroperasi pada tegangan 5V, 

namun pada sirkuit yang dialiri arus bisa diberi level tegangan AC maupun DC 

yang lebih besar dari tegangan tersebut. Karena pada sensor arus ACS712 memiliki 

karakteristik tegangan keluaran proporsional terhadap arus AC maupun DC. 

Pada ACS712, pendeteksian arus dimulai dengan fenomena yang dinamakan 

Hukum Faraday tentang induksi. Hukum ini menjelaskan bagaimana arus listrik 

yang mengalir melalui konduktor akan menimbulkan medan elektromagnetik, dan 

bagaimana perubahan pada medan magnetik dapat membuat atau menginduksi arus 

ke konduktor. 

Tahap selanjutnya adalah efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa membeloknya 

arus listrik di dalam pelat konduktor karena adanya pengaruh medan magnet.  

Ketika arus listrik (I) mengalir pada sebuah bahan logam dan logam tersebut 

memiliki medan magnet (B) yang tegak lurus dengan arus, maka pembawa muatan 

(charge carrier) yang bergerak pada logam akan mengalami pembelokan oleh 

medan magnet tersebut. Akibat dari proses itu akan terjadi penumpukan muatan 

pada sisi-sisi logam setelah beberapa saat. Penumpukan atau pengumpulan muatan 

dapat menyebabkan sisi logam menjadi lebih elektro positif ataupun elektro negatif 

tergantung pada pembawa muatannya. Perbedaan muatan di kedua sisi logam ini 
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menimbulkan perbedaan potensial yang disebut sebagai Potensial Hall. Gambar 

2.23 merupakan gambar dari Prinsip Kerja Efek Hall 

 

 

Gambar 2.23 Prinsip Kerja Efek Hall 

(Sumber: www.electronics-tutorials.ws diakses tanggal 06 Juni 2018) 

 

Pada ACS712 pin yang dialiri arus akan terhubung ke keping tembaga yang 

terhubung secara internal sehingga arus akan banyak mengalir pada bagian ini. 

ACS712 memiliki sensor efek Hall yang diletakkan di sebelah keping tembaga 

sehingga jika arus mengalir melalui keping tembaga dan menghasilkan medan 

magnet, medan magnet ini akan dideteksi oleh sensor efek Hall yang outputnya 

berupa tegangan dengan nilai sesuai dengan arus input. 

Gambar 2.24 merupakan gambar dari Prinsip Kerja Sensor Arus ACS 712 

 

Gambar 2.24 Prinsip Kerja Sensor Arus ACS 712 

(Sumber: www.allegromicro.com diakses tanggal 06 Juni 2018 

http://www.electronics-tutorials.ws/
http://www.allegromicro.com/
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Karakteristik dari sensor ini adalah ketika tidak ada arus yang mengalir pada 

rangkaian maka keluaran sensor adalah setengah dari Vcc yaitu 2,5 V. Ketika arus 

mengalir dari pin IP+ ke IP-, maka keluaran akan >2,5 V, sedangkan ketika arus 

mengalir dari IP- ke IP+ maka keluaran akan <2,5 V. Gambar 2.25 merupakan 

gambar dari hubungan antara tegangan output dengan arus yang dideteksi sensor. 

 

Gambar 2.25Hubungan Tegangan Output dengan Arus 

(Sumber: Datasheet ACS712, Allegro) 

Karakteristik lain dari sensor arus ACS712 yaitu : 

1. Jalur sinyal analog yang rendah noise. 

2. Bandwidth 50 kHz. 

3. Rise-time 50 µs. 

4. Total error pada output sebesar 1,5% pada TA=25oC. 

5. Sensitivitas output adalah 185 mV/A. 

6. Tegangan input 5V. 

7. Tegangan output proporsional untuk arus DC maupun AC. 

8. Resistansi internal konduktor adalah 1,2 m. 
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2.6.2 Kapasitor 

Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang 

dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, dengan cara mengumpulkan 

ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Umumnya kapasitor itu dibuat 

dengan dua buah lempeng logam yg bersejajar antara satu dengan lainnya, 

kemudian di antara dua logam tersebut ada bahan isolator yg disebut dengan 

dielektrik. Dielektrik adalah bahan yang dapat mempengaruhi nilai dari kapasitansi 

fungsi kapasitor. Kapasitas untuk menyimpan kemampuan kapasitor dalam muatan 

listrik disebut Farad (F) yang diambil dari nama penemu Michael Faraday 

sedangkan simbol dari kapasitor adalah C (kapasitor). Gambar 2.26 merupakan 

gambar dari Kapasitor 

 

Gambar 2.26 Kapasitor 

(Sumber: http://projuktiponno.com/Kapasitor diakses tanggal 6 Juni 2018) 

 

Ada 2 jenis kondensator, yang pertama adalah kondensator polar/elektrolit 

diidentikkan mempunyai dua kaki dan dua kutub yaitu positif dan negatif serta 

memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung. Sedangkan Kapasitor 

non-polar dapat dipasang secara bolak-balik pada suatu rangkaian elektronik tanpa 

memeperhatikan kutub-kutubnya. Biasanya berbentuk tablet atau kancing. 

 

http://projuktiponno.com/Kapasitor
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2.6.3 Resistor 

Komponen ini memiliki bentuk kecil dan memiliki gelang warna yang 

menunjukkan besar dan kecilnya suatu tahanan. Resistor memiliki 2 buah kaki pada 

ujungnya dan tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif sehingga 

pemasangannya boleh terbalik, asalkan nilainya sama dengan nilai yang tertera 

pada PCB atau skema. 

Komponen ini terbuat dari bahan arang sehingga arus yang ada dalam resistor 

tetap tidak dapat di ubah-ubah lagi. Apabila nilai Ohmnya tidak sesuai dengan arus 

yang masuk (lebih besar arus dari nilainya), maka komponen ini akan terbakar dan 

tidak berfungsi lagi.  Gambar 2.27 merupakan gambar dari Jenis-jenis Resistor 

 

Gambar 2.27 Jenis-jenis Resistor 

(Sumber https://medium.com/jungletronics/Resistor diakses tanggal 6 Juni 2018) 

 

 

2.6.4 Kontaktor 

Kontaktor merupakan saklar daya yang bekerja berdasarkan kemagnitan. Bila koil 

(kumparan magnit) dialiri arus listrik, maka inti magnit menjadi jangkar, sekaligus 

menarik kontak-kontak yang bergerak, sehingga kontak NO (normally open) 

menjadi sambung, dan kontak NC (normally close) menjadi lepas [8] 
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. Gambar 2.28 merupakan gambar dari Kontaktor Magnetis 

Gambar 2.28 Kontaktor Magnetis 

(Sumber : Prih Sumardjati, 2008 ) 

Gambar di atas adalah kontaktor magnetis, di mana pada inti magnet 

terdapat cincin hubung singkat, agar pada saat jangkar ditarik inti magnet tidak 

bergetar yang menimbulkan bunyi dengung, karena pada arus bolak balik frekuensi 

50 Hz dalam 1 detik terdapat 50 gelombang sehingga pada inti magnet menarik dan 

melepas sebanyak 50 kali dalam 1 detik sehingga menimbulkan getaran [8]. Gambar 

2.29merupakan gambar dari Simbol Kontaktor Magnet 

 

Gambar 2.29 Simbol Kontaktor Magnet 

(Sumber : Prih Sumardjati, 2008 ) 

Simbol koil konduktor magnit seperti pada gambar di samping dengan 

terminal kumparan A1 dan A2 yang disambungkan pada rangkaian kontrol. 

Sedangkan pada bagian sebelah kanan adalah kontak-kontak sebagai saklar daya 
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yang berfungsi untuk mengalirkan arus beban yang relatif besar. Terminal 1, 3, dan 

5 disambungkan ke sumber jaringan 3 fasa dan terminal 2, 4, dan 6 disambungkan 

ke beban (motor). [8] 

Berdasarkan fungsinya, kontak-kontak pada kontaktor magnit ada 2 macam, 

yaitu kontak utama dan kontak bantu. [8] 

2.6.4.1 Kontak Utama  

Konstruksi kontak-kontaknya dimensinya lebih luas dan tebal, sehingga 

mampu dialiri arus listrik yang relatif besar (arus beban). Terminal keluarnya yang 

ke beban (2, 4, dan 6) bisa disambungkan ke rele pengaman arus lebih (Thermal 

Overload Relay). [8] 

2.6.4.2 Kontak Bantu  

Konstruksi kontak-kontaknya berdimensi lebih sempit dan tipis, karena arus 

yang melaluinya relatif kecil (arus untuk rangkaian kontrol). Penulisan terminal 

kontak-kontak bantu pada kontaktor magnit ditulis dengan angka dan digit, yaitu 

untuk kontak-kontak NC, digit kedua dari terminal-terminalnya dengan angka 1 dan 

2 untuk kontak-kontak NO, digit kedua dari terminal-terminalnya dengan angka 3 

dan 4. Sedangkan kontak-kontak bantu untuk fungsi tertentu (misal dengan timer), 

kontak-kontak NC, digit kedua dengan angka 5 – 6. dan untuk kontak-kontak NC 

nya, digit kedua dengan angka 7 – 8. [8] 

Penulisan kontak bantu NC maupun NO sebagai berikut : [8] 

1. Untuk kontak bantu biasa 

NC .1 - .2 

NO .3 - .4 
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2. Untuk kontak bantu dengan fungsi tertentu 

NC .5 - .6 

NO .7 - .8 

2.6.5 Relay  

Relay adalah Saklar (Switch) yang bekerja menggunakan prinsip 

elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar. Kontak saklar akan 

menghubungkan beban relai ke sumber lain yang biasanya menggunakan arus atau 

tegangan yang lebih besar dari pada arus atau tegangan untuk input coil. 

Relay HKE 12 VDC merupakan tipe relay elektro mekanis yang memberikan 

pergerakan mekanis saat mendapatkan energi  listrik. Secara sederhana relay 

elektro mekanis ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Alat yang menggunakan gaya elektro magnetik untuk menutup (atau 

membuka) kontak saklar. 

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

Gambar 2.30 merupakan gambar dari Konfigurasi Relai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Konfigurasi Relai 

(Sumber : Ebook Teknik Elektronika: 2015) 



46 
 

Berikut ini penjelasan dari gambar 2.30 di atas : 

a. Spring 

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

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

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) ketika 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 

Merupakan inti besi yang di liliti kumparan. Relay terdiri dari coil dan 

contact. Coil adalah gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedangkan contact 
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adalah sejenis saklar yang pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik 

di coil.  

Contact ada 2 jenis : Normally Open (kondisi awal sebelum diaktifkan open), 

dan Normally Closed (kondisi awal sebelum diaktifkan close). Secara sederhana 

prinsip kerja dari relay yaitu ketika coil mendapat energi listrik (energized), akan 

timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armature yang berpegas, dan contact 

akan menutup. 

Jenis – jenis relay seperti saklar, relay juga dibedakan berdasar pole dan 

throw yang dimilikinya.  

1. Pole : banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay  

2. Throw : banyaknya kondisi (state) yang mungkin dimiliki contact. 

Berikut ini penggolongan relay berdasar jumlah pole dan throw : 

1. DPST (Double Pole Single Throw) 

2. SPST (Single Pole Single Throw) 

3. SPDT (Single Pole Double Throw) 

4. DPDT (Double Pole Double Throw) 

5. 3PDT (Three Pole Double Throw) 

6. 4PDT (Four Pole Double Throw) Relay 12VDC menggunakan sumber tegangan 12 

VDC serta memiliki formasi kontak jenis SPDT (Single Pole Double Throw) yang 

berarti mempunyai 1 kontak dan 2 kondisi yang dimiliki kontaknya 
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  Gambar 2.31 merupakan gambar dari Relay 12VDC 

Gambar 2.31 Relay 12VDC 

 

Dalam Tugas Akhir ini penulis membutuhkan relay ini dapat dikontak 

melalui Arduino, yang hanya mampu memberikan tegangan sebesar 5 Volt. Maka 

dari itu dibutuhkan suatu IC yang mampu menggerakan relay melalui Arduino. 

Selain itu penggunaan relay dalam Tugas Akhir ini cukup banyak, sehingga 

dibutuhkan suatu driver relay agar dalam penggunaan relay dapat lebih sederhana. 

Salah satunya menggunakan IC ULN2803. 

2.6.6 ULN 2803 

ULN2803 adalah chip Integrated Circuit (IC) berupa rangkaian transistor 

Darlinton dengan Tegangan Tinggi. Hal ini memungkinkan untuk membuat 

antarmuka sinyal TTL dengan beban tegangan tinggi. Chip mengambil sinyal 

tingkat rendah (TLL, CMOS, PMOS, NMOS – yang beroperasi pada tegangan 

rendah dan arus rendah) dan bertindak sebagai relay, menyalakan atau mematikan 

tingkat sinyal yang lebih tinggi di sisi yang berlawanan [9]. 

Sebuah sinyal TTL beroperasi dalam selang 0-5V, dengan segala sesuatu 

antara 0,0 dan 0.8V dianggap "rendah" (off), dan 2,2 sampai 5.0V dianggap "tinggi" 

(on). Daya maksimum yang tersedia pada sinyal TTL tergantung pada jenisnya, 

tetapi umumnya tidak melebihi 25mW (~ 5mA @ 5V), sehingga tidak cukup untuk 
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sesuatu seperti kumparan relay. Di sisi output ULN2803 umumnya berada pada 

selang nilai 50V/500mA, sehingga dapat mengoperasikan beban kecil secara 

langsung. Pada aplikasi lain, sering digunakan untuk daya kumparan dari satu atau 

lebih relay, yang memungkinkan tegangan yang lebih tinggi atau arus yang lebih 

kuat, dikontrol oleh sinyal tingkat rendah. Dalam aplikasi arus kuat (listrik), 

ULN2803 menggunakan tingkat rendah (TTL) sinyal untuk mengaktifkan ataupun 

mematikan sinyal tegangan/arus yang lebih tinggi pada sisi output. Secara fisik 

ULN2803 adalah konfigurasi IC 18-pin dan berisi delapan transistor NPN. Pins 1-

8 menerima sinyal tingkat rendah, pin 9 sebagai grounding (untuk referensi tingkat 

sinyal rendah). Pin 10 adalah COM pada sisi yang lebih tinggi dan umumnya akan 

dihubungkan ke tegangan positif. Pins 11-18 adalah output (Pin 1 untuk Pin 18, Pin 

2 untuk 17, dst). Gambar 2.32 merupakan gambar dari Pin-out Diagram ULN 2803 

 

 

Gambar 2.32 Pin-out Diagram ULN 2803 

(Sumber: Datasheet ULN2803, Texas Instruments)  

ULN2803 datang dalam konfigurasi IC 18-pin dan mencakup delapan (8) 

transistor. Pins 1-8 menerima sinyal tingkat rendah, pin 9 didasarkan (untuk 

referensi tingkat sinyal rendah). Pin 10 adalah umum pada sisi yang tinggi dan 
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umumnya akan dihubungkan ke positif dari tegangan yang Anda lamar ke 

kumparan relay. Pins 11-18 adalah output (Pin 1 drive Pin 18, Pin 2 drive 17, dll). 

 

2.6.7 Push Button 

Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar sederhana 

yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan 

sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock di sini berarti 

saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat 

tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali 

pada kondisi normal. Konfigurasi push button ditunjukkan oleh gambar 2.24. 

Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya memiliki 

2 kondisi, yaitu On dan Off (1 dan 0). Istilah On dan Off ini menjadi sangat penting 

karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi listrik pasti 

membutuhkan kondisi On dan Off. Karena sistem kerjanya yang unlock dan 

langsung berhubungan dengan operator, push button switch menjadi device paling 

utama yang biasa digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. 

Secanggih apapun sebuah mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari 

keberadaan sebuah saklar seperti push button switch atau perangkat lain yang 
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sejenis yang bekerja mengatur pengkondisian On dan Off. Gambar 2.33 

merupakan gambar dari Push Button 

 

 

Gambar 2.33 Push Button 

(Sumber : www.profilwidodo.com: 2011) 

 

Berdasarkan fungsi kerjanya yang menghubungkan dan memutuskan, push 

button switch mempunyai 2 tipe kontak yaitu NC (Normally Close) dan NO 

(Normally Open). 

1. NO (Normally Open), merupakan kontak terminal di mana kondisi normalnya 

terbuka (aliran arus listrik tidak mengalir). Ketika tombol saklar ditekan, 

kontak yang NO ini akan menjadi menutup (close) dan mengalirkan atau 

menghubungkan arus listrik. Kontak NO digunakan sebagai penghubung atau 

menyalakan sistem circuit (Push Button ON). 
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2. NC (Normally Close), merupakan kontak terminal di mana kondisi normalnya 

tertutup (mengalirkan arus litrik). Ketika tombol saklar push button ditekan, 

kontak NC ini akan menjadi membuka (open), sehingga memutus aliran arus 

listrik. Kontak NC digunakan sebagai pemutus atau mematikan sistem circuit 

(Push Button Off). 

 

2.6.8 Power Supply  

Arus Listrik yang kita gunakan di rumah, kantor dan pabrik pada umumnya 

adalah dibangkitkan, dikirim dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam 

bentuk Arus Bolak-balik atau arus AC (Alternating Current). Hal ini dikarenakan 

pembangkitan dan pendistribusian arus Listrik melalui bentuk arus bolak-balik 

(AC) merupakan cara yang paling ekonomis  dibandingkan dalam bentuk arus 

searah atau arus DC (Direct Current). Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita 

gunakan sekarang ini sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang 

lebih rendah untuk pengoperasiannya.  Oleh karena itu, hampir setiap peralatan 

Elektronika memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi 

arus listrik dari arus AC menjadi arus DC dan juga untuk menyediakan tegangan 

yang sesuai dengan rangkaian Elektronika-nya. Rangkaian yang mengubah arus 

listrik AC menjadi DC ini disebut dengan DC Power Supply atau dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan Catu daya DC.  DC Power Supply atau Catu Daya ini juga 

sering dikenal dengan nama “Adaptor”. 
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Sebuah DC Power Supply atau Adaptor  pada dasarnya memiliki 4 bagian 

utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama 

tersebut di antaranya adalah Transformer, Rectifier, Filter dan Voltage Regulator. 

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Prinsip Kerja DC Power 

Supply, sebaiknya kita mengetahui Blok-blok dasar yang membentuk sebuah DC 

Power Supply atau Pencatu daya ini. Pada gambar 2.34 dijelaskan Diagram Blok 

DC Power Supply (Adaptor) secara umum. Gambar 2.34 merupakan gambar 

dari Blok Diagram Power Supply 

 
Gambar 2.34 Blok Diagram Power Supply Adaptor 

(Sumber Ebook Teknik Elektronika : 2015) 

Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang prinsip kerja DC Power Supply 

(Adaptor) pada masing-masing blok berdasarkan gambar 2.34. 

2.6.8.1 Transformator (Transformer/Trafo) 

 

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 
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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 2.35 

merupakan gambar dari Rangkaian  Trafo Step Down 

 
Gambar 2.35 Rangkaian  Trafo Step Down 

(Sumber Ebook Teknik Elektronika : 2015) 

2.6.8.2 Rectifier (Penyearah Gelombang) 

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. Berikut merupakan 

“Full Wave Rectifier” yang terdiri dari 4 komponen dioda. 

1. Full Wave Rectifier / Penyearah 1 gelombang atau gelombang penuh 

menggunakan 4 Dioda . 

a. Penyearah 4 Dioda / Dioda Bridge 

Penyearah Gelombang Penuh dengan menggunakan 4 Dioda adalah jenis Rectifier 

yang paling sering digunakan dalam rangkaian Power Supplay karena memberikan 
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kinerja yang lebuh baik dari jenis Penyearah lainnya. Penyearah Gelombang Penuh 

4 Dioda juga sering disebut dengan Bridge Rectifier atau Penyearah Jembatan. 

Gambar 2.36 merupakan gambar dari Penyearah Gelombang Penuh 4 Dioda 

 
Gambar 2.36 Penyearah Gelombang Penuh 4 Dioda 

(Sumber Ebook Teknik Elektronika : 2015) 

Berdasarkan gambar di atas, jika Trafo mengeluarkan output sisi sinyal Positif (+) 

maka Output, maka D1 dan D2 akan berada dalam kondisi Forward Bias sehingga 

melewatkan sinyal Positif tersebut sedangkan D3 dan D4 akan menghambat sinyal 

sisi Negatifnya. Kemudian pada saat output Trafo berubah menjadi sisi Negatif (-) 

maka D3 dan D4 akan berada dalam kondisi Forward Bias sehingga melewatkan 

sinyal sisi Positif (+) tersebut sedangkan D1 dan D2 akan menghambat sinyal 

Negatifnya. 

2.6.8.3 Filter (Penyaring) 

 Dalam rangkaian Power supply (Adaptor), Filter digunakan untuk 

meratakan sinyal arus yang keluar dari Rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari 

komponen Kapasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit atau ELCO 

(Electrolyte Capacitor). Dapat dilihat pada Gambar 2.37 merupakan gambar dari 

rangkaian filter untuk adaptor. 

http://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2015/09/Penyearah-Gelombang-Penuh-Full-Wave-Rectifier.jpg
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Gambar 2.37 Rangkaian Filter Kapasitor 

(Sumber Ejurnal Teknik Elektronika : 2015) 

2.6.8.4 Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 

 

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 2.38 merupakan gambar dari IC Regulator 

 



57 
 

 

Gambar 2.38 Rangkaian IC Regulator    

(Sumber Ebook Teknik Elektronika : 2015) 

Pada rangkaian IC Regulator apabila dianalogikan bisa diasumsikan seperti 

menggunakan Diode Zener yang terpasang secara paralel dengan tegangan input, 

yang mana tegangan outputnya akan bernilai sama dengan tegangan acuan dan 

spesifikasi pada Diode Zener tersebut.  

 

2.7 Komponen SCADA 

2.7.1 Ethernet Shield 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke 

jaringan komputer.  Gambar 2.39 merupakan gambar dari Ethernet Shield.  

 

Gambar 2.39 Ethernet Shield 
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digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat terhubung ke 

jaringan dengan menggunakan ethernet shield. Pada ethernet shield terdapat sebuah 

slot micro-SD, yang dapat digunakan untuk menyimpan file yang dapat diakses 

melalui jaringan. Onboard micro-SD card reader diakses dengan menggunakan 

SDlibrary. Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD card mengunakan 

bus SPI (Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan 

Ethernet.h.  

Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada Arduino Uno dan pin 

50, 51, dan 52 pada Mega. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin 

digital 4 digunakan untuk memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan 

sebelumnya tidak dapat digunakan untuk input/output umum ketika kita 

menggunakan ethernet shield. Karena W5100 dan SD card berbagi bus SPI, hanya 

salah satu yang dapat aktif pada satu waktu.  

Jika kita menggunakan kedua perangkat dalam program kita, hal ini akan 

diatasi oleh library yang sesuai. Jika kita tidak menggunakan salah satu perangkat 

dalam program kita, kiranya kita perlu secara eksplisit mendeselect-nya. Untuk 

melakukan hal ini pada SD card, set pin 4 sebagai output dan menuliskan logika 

tinggi padanya, sedangkan untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10. 

Untuk menghubungkan ethernet shield dengan jaringan, dibutuhkan 

beberapa pengaturan dasar. Yaitu ethernet shield harus diberi alamat MAC (Media 

Access Control) dan alamat IP (Internet Protocol).  Sebuah alamat MAC adalah 

sebuah identifikasi unik secara global untuk perangkat tertentu. Alamat IP yang 

valid tergantung pada konfigurasi jaringan. Hal ini dimungkinkan untuk 
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menggunakan DHCP (Dynamic Host Configuration Procotol) untuk secara 

dinamis menentukan sebuah IP. Selain itu juga diperlukan gateway jaringan dan 

subnet [1]. 

 

2.7.2 Router 

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah 

jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal 

sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti 

Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI. 

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan 

switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu 

Local Area Network (LAN). 

Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu 

jalanan, dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah 

berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara 

yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, di mana masing-masing 

alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. 

Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital 

Subscriber Line (DSL). Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke 

sebuah koneksi leased line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access server. 

Sementara itu, router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke 
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sebuah koneksi DSL disebut juga dengan DSL router. Router-router jenis tersebut 

umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan 

alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut, meski beberapa router tidak 

memilikinya. Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga dengan 

packet-filtering router. Router umumnya memblokir lalu lintas data yang 

dipancarkan secara broadcast, sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm 

yang mampu memperlambat kinerja jaringan. Router pada umumnya memiliki 

jarak jangkauan yang jauh dalam memancarkan wifi. Pada router TP Link TD-

WR840N memiliki jarak jangkauan wifi mencapai 15-20 meter meski terhalang 

tembok atau dinding beton. Gambar 2.40 merupakan gambar dari Router. [10] 

 

Gambar 2.40 Router 

(Sumber: www.tp-link.com/us/products/details/TL-WR840N.html, diakses 

pada tanggal 6 Juni 2018) 
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Gambar 2.41 merupakan gambar dari konfigurasi hubungan router 

dengan komputer 

 

Gambar 2.41 Konfigurasi Hubungan Router dan Komputer 

(Sumber: www.ilmujaringan.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2018) 

Pada gambar di atas terdapat 2 buah network komputer yang terhubung 

dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router 

mempunyai alamat network 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke 

port 2 dari router dengan network address 192.155.2.0.  

Cara kerja router dapat dimisalkan sebagai berikut: 

1. Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan 

meneruskan data tersebut ke network lain. 

2. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan 

meneruskan paket data ke network lain. 

3. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router 

akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. 

 

http://www.ilmujaringan.com/
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2.7.3 Mini PC 

Mini PC adalah komputer yang dirancang dalam ukuran kecil dan 

dilengkapi teknologi ‘legacy-free‘ terbaru serta konektivitas modern. Biasanya 

produsen memasarkan produk tersebut dengan istilah berbeda seperti smart 

micro PC, thin client, miniature PC atau nettop. Mini Pc menggunakan perangkat 

yang sama layaknya desktop PC seperti processor, motherboard, vga, power 

supply, maupun ram, namun memiliki casing yang lebih kecil seperti casing pada 

PS 3 maupun xbox 360. 

Semenjak industri memasuki era PC+, produk Mini PC bukan hanya kian 

menjamur, tapi juga ditawarkan dengan performa tak kalah dari sepupu-sepupu 

desktopnya. Mini PC juga menawarkan fleksibilitas tinggi, harga yang cenderung 

lebih murah, dan kemudahan pemakaian, bahkan untuk para pengguna awam. 

Gambar 2.42 merupakan gambar dari bentuk fisik mini PC 

 

Gambar 2.42 Bentuk fisik mini PC 

(Sumber: www.gearbest.com, diakses pada tanggal 6 Juni 2018) 

Tidak semua jenis PC termasuk dalam sistem mini PC. Untuk itu, beberapa 

jenis mini PC yaitu : 
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1. PDP- 8 : Jenis mini PC satu ini dirilis pada tahun 1965 oleh DEC (Digital 

Equipment Corporation) dengan harga yang lumayan besar pada zamannya 

dulu. 

2. PDP-11 :Juga menjadi jenis mini PC yang dirilis pada tahun 1970 oleh DEC 

(Digital Equipment Corporation). 

3. VAX (Virtual Addres Extension) : Adalah salah satu jenis mini PC yang 

dikreasikan oleh DEC (Digital Equipment Corporation) dan dirilis pada 

tahun 1970an pada akhir dekadenya. 

4. Xerox Star : Inilah salah satu jenis mini PC yang terkemuka dengan sistem 

komputer antarmuka grafis (GUI) pertama kali di dunia. 

5. IBM system 370 : Sistem mini PC satu ini menjadi bentuk dasar dari desktop 

komputer yang ada di pasaran. sistem mini PC satu ini dikembangkan 

berdasakan sistem modul yang memudahkan penggunanya dalam menggonta 

– ganti komponen – komponennya. Untuk itu, inilah pilihan mini PC yang 

teroperasi dengan baik untuk seluruh konsumennya. 

2.7.4  Aplikasi 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 penulisan 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 

http://www.dimensidata.com/category/desktop-mini/
http://www.dimensidata.com/category/desktop-mini/
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ditambahkan untuk aplikasi SCADA dalam hal pengolahan air dan limbah. 

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 [11] : 

Tabel 2.3 Daftar 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  

(Sumber: Fundamentals Workbook VTScada) 

Untuk menginstal software VTScada diperlukan hardware PC (Personal 

Computer) yang memiliki spesifikasi berikut [12] : 

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   

 Memliki RAM 8 GB atau lebih  

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

workstation [12] : 

 32 atau 64-bit sistem operasi Windows 

 2 Ghz prosesor  dual-core  

 Membutuhkan penyimpanan file 20 GB   

 Memliki RAM 4 GB atau lebih  

Tabel 2.4 Sistem Operasi Yang Dapat Menggunakan VTScada 

 
(Sumber : www.trihedral.com, diakses tanggal 5 Juni 2018) 

Dalam menggunakan software VTScada terdapat komponen komponen 

yang biasa digunakan yaitu : 

 VTScada Application Manager 

Pada gambar 2.40, 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 



66 
 

Tools. Gambar 2.43 merupakan gambar dari Tampilan VTScada Application 

Manager 

 
 

Gambar 2.43 Tampilan VTScada Application Manager  

(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 7 Juni 2018) 

 VTScada Tools 

Gambar 2.44 merupakan gambar dari tampilan VTScada Tools yang terdiri 

dari beberapa icon yang memiliki fungsi sebagai berikut : 
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Gambar 2.44 Tampilan VTScada Tools  

(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 7 Juni 2018) 

 

Tabel 2.5 Merupakan Tabel dari VTScada Tools 

Tabel 2.5 VTScada 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 

(Sumber: Fundamentals Workbook VTScada) 
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Gambar 2.45, merupakan gambar dari tampilan Application Tools terdiri dari 

beberapa icon sebagai berikut : 

 
Gambar 2.45 Tampilan Application Tools  

((Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 7 Juni 2018) 

 

Tabel 2.5 Application 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 

(Sumber: Fundamentals Workbook VTScada) 
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 Page Menu 

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.  Gambar 2.46 merupakan 

gambar dari Tampilan Page Menu 

 
Gambar 2.46 Tampilan Page Menu  

(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 7 Juni 2018) 

 Tampilan Overview 

Gambar 2.47 merupakan gambar dari Tampilan Overview dan Tabel 2.6 

merupakan tabel dari icon pada halaman Overview 

 

 
Gambar 2.47 Tampilan Overview  

(Sumber : Screenshoot diambil pada tanggal 7 Juni 2018) 
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Tabel 2.6 Icon 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 2.46 
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Gambar 2.48 merupakan gambar dari Tampilan Saat Membuka Idea Studio 

 
Gambar 2.48 Tampilan Saat Membuka Idea Studio  

Sumber : (Screenshoot pada tanggal 7 Juni 2018) 

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 
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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, 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 2.7 Icon Pada Toolbar Home 

 

Tags, digunakan untuk membuka halaman Tag Browser secara 

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 
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Unlinked Indicators, digunakan untuk menandai atau tidak menandai 

gambar Widget yang belum memiliki alamat I/O  

Pada tabel 2.8 terdapat Toolbar dari submenu Page Properties yang 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

Tabel 2.8 Icon 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.  

 

Pada halaman Tag Browser digunakan untuk membuat alamat I/O yang 

digunakan pada pembuatan tampilan HMI menggunakan software VTScada. Pada 

Gambar 2.49 terdapat tampilan pada saat membuka halaman Tag Browser. 
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Gambar 2.49 merupakan gambar dari Tampilan Saat Membuka Tag 

Browser. 

 
 

Gambar 2.49 Tampilan Saat Membuka Tag Browser  

Sumber : (Screenshoot pada tanggal 7 Juni 2018) 

Pada Tabel 2.9 terdapat beberapa fungsi yang digunakan dalam pembuatan 

tag untuk alamat I/O sebagai berikut : 

Tabel 2.9 Fungsi Pada Halaman Tag Browser 

 

 

New, digunakan untuk menambahkan alamat I/O baru 

 

Properties, digunakan untuk mengatur alamat I/O yang telah dibuat.  

 

Draw, digunakan untuk membuat Widget alamat I/O yang telah dibuat.   

 

Close, digunakan untuk menutup halaman tag browser  

 

Select tag type filter, berfungsi untuk mempermudah dalam pencarian 

alamat I/O berdasar type yang akan dicari 

 

Cut, digunakan untuk memindahkan alamat I/O.  

 

Copy, digunakan untuk menyalin alamat I/O. 

 
 


