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EDITORIAL 

 

Pembaca yang budiman, 

Pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Teknik Elektro (SNTE) tahun ini mengambil tema Sinergi 

Perguruan Tinggi, Industri dan Asosiasi Profesi untuk Menghasilkan Produk Penelitian Terapan yang 

Unggul. Tema ini dipilih dengan alasan bahwa dengan melakukan kerjasama riset antara ketiga elemen 

yaitu perguruan tinggi, industri dan asosiasi akan menghasilkan  produk penelitian terapan yang 

diharapkan dapat langsung diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan seminar 

tahun ini telah menginjak tahun ke-7 yang dilaksanakan secara nasional.  

 

Melalui media ini, kami selaku penyelenggara SNTE tahun 2017 mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya kegiatan ini. Apresiasi tinggi kami 

haturkan kepada para pemakalah yang telah mengirimkan makalahnya yang berasal dari berbagai 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta seperti, Universitas Satyagama Bandung, Politeknik 

Gorontalo, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Sekolah Tinggi Teknologi Texmaco Subang, Sekolah 

Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Sekolah 

Tinggi Sandi Negara Bogor, serta tentu saja dari Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih juga kami 

sampaikan kepada seluruh Panitia SNTE tahun 2017 yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan 

ini. 

 

Atas nama redaksi dan editor, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan para pemakalah dan 

pembaca, serta selamat menikmati dan mengambil manfaat dari terbitan ini. 

 

 

Salam,  

Wisnu Hendri Mulyadi 
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Abstrak 
 

Modul latih radio transceiver 11 meter merupakan sebuah modul latih yang dapat digunakan pada mata kuliah 

Sistem Telekomunikasi di Laboratorium Teknik Telekomunikasi PNJ. Modul latih radio transceiver 11 meter 

mempunyai panjang gelombang 11 meter sehingga frekuensi kerjanya adalah 27 Mhz. Pada modul latih 

transceiver terdapat dua bagian yaitu bagian pengirim dan bagian penerima. Pada bagian pemancar terdapat 

beberapa blok yaitu Sinyal Audio(Microphone), Audio Amplifier, Osilator, Modulator AM, Penguat Kelas C, 

dan Matching Impedance. Setiap masukan dan keluaran bloknya (input dan output masing-masing blok) dibuat 

titik pengukuran untuk melihat bentuk gelombangnya sehingga mahasiswa teknik telekomunikasi di 

laboratorium dapat memahami proses transmisi sinyal pada transmitter. Saat Push To Talk (PTT) ditekan maka 

suara akan masuk melalui microphone. Kemudian dilakukan pengukuran pada setiap input dan output diagram 

blok yaitu diantaranya pengukuran sinyal audio, output audio amplifier, output osilator, output AM modulator 

dan output penguat kelas C. Pada bagian penerima terdapat beberapa blok yaitu BPF, penguat RF, mixer, 

osilator lokal, penguat IF, AGC, detektor, penguat AF dan speaker. Prinsip kerja dari bagian penerima adalah 

antena menerima sinyal RF selanjutnya sinyal akan diteruskan ke BPF untuk mencocokkan frekuensi yang 

masuk ke penerima, setelah itu sinyal RF yang diterima dikuatkan oleh penguat RF. Sinyal yang telah dikuatkan 

dicampurkan oleh mixer dengan sinyal osilator lokal 26,670 MHz sehingga menghasilkan frekuensi IF sebesar 

455 KHz. Sinyal IF kemudian dikuatkan oleh penguat IF. Keluaran dari penguat IF diteruskan ke detektor untuk 

dilakukan pengambilan kembali sinyal informasi. Sinyal informasi diteruskan ke penguat AF untuk dikuatkan. 

Keluaran dari penguat AF lalu diubah menjadi besaran suara oleh speaker. 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Radio transceiver adalah suatu alat komunikasi 

yang terdiri dari bagian pemancar dan bagian 

penerima. Bagian pemancar dan penerima pada 

radio transceiver tergabung dalam satu rangkaian 

yang terpadu atau terintegrasi. Radio transceiver 

juga menggunakan teknik modulasi. 

 

Teknik modulasi terdiri dari berbagai jenis. Salah 

satu jenis modulasi yang digunakan pada radio 

transceiver ini yaitu modulasi amplitudo atau 

amplitudo modulation (AM). AM adalah proses 

menumpangkan sinyal informasi ke sinyal 

pembawa (carrier) dengan sedemikian rupa 

sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah 

sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) 

sinyal informasi. Kelebihan dari AM ini 

diantaranya adalah memiliki range jangkauan yang 

luas dan mudah dimodulasi karena lebih sederhana. 

Frekuensi yang digunakan pada AM ini juga 

bermacam-macam salah satunya adalah 27 MHz 

atau sering disebut 11 meteran. 

Salah satu mata kuliah pada program studi teknik 

telekomunikasi adalah sistem telekomunikasi. Pada 

mata kuliah ini diperlukan sarana modul latih radio 

transceiver. Untuk itu pada tugas akhir ini akan 

dibuat sebuah alat modul latih radio transceiver 

yang diberi judul “Modul Latih Radio Transceiver 

11 Meter” 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

 A.  Perancangan Alat 

a. Deskripsi alat 

Alat yang dirancang pada tugas akhir ini berupa 

modul latih radio transceiver 11 meter untuk 

mempermudah mahasiswa teknik telekomunikasi 

agar dapat memahami bentuk sinyal yang terjadi 

pada setiap blok atau sistem modulasi AM yang 

terdapat pada Radio Transceiver 11 Meter. 
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b. Cara Kerja Alat 

Pada saat PTT ditekan maka alat ini berfungsi 

sebagai pemancar. Suara akan masuk melalui 

microphone kemudian akan dikuatkan pada blok 

audio amplifier sehingga level tegangannya akan 

lebih besar. Pada blok osilator dihasilkan sinyal 

carrier dengan frekuensi 27,125 MHz. Selanjutnya 

sinyal audio yang telah dikuatkan tadi akan 

dimodulasi pada blok modulator AM sehingga 

dihasilkan sinyal termodulasi. Kemudian sinyal 

termodulasi ini akan dikuatkan pada blok penguat 

kelas C dan kemudian dipancarkan melalui antena. 

Ketika PTT tidak ditekan maka transceiver 

berfungsi sebagai penerima. Transceiver menerima 

sinyal elektromagnetik lalu sinyal tersebut diproses 

oleh penguat RF untuk dikuatkan amplitudo sinyal 

tersebut. Keluaran dari penguat RF masuk ke mixer 

untuk dicampur dengan frekuensi osilator lokal 

sehingga dihasilkan frekuensi intermedit (IF) 

sebesar 455 KHz. Selanjutnya sinyal diteruskan ke 

penguat IF untuk dikuatkan. Sinyal yang telah 

dikuatkan diteruskan ke detektor untuk mengambil 

kembali sinyal informasi yang dikirimkan dengan 

cara memisahkan sinyal pembawa RF dengan 

sinyal informasi. Keluaran dari detektor diteruskan 

ke rangkaian penguat AF untuk menguatkan sinyal 

informasi. Setelah dikuatkan maka keluaran 

tersebut diteruskan ke speaker agar menjadi sinyal 

audio yang dapat didengar. Pada setiap input dan 

output bloknya diukur menggunakan osiloskop 

untuk dilihat bentuk gelombang dan level 

tegangannya.  

c. Diagram Blok 

Modul latih radio transceiver ini secara umum 

terdiri dari dua bagian, yaitu bagian perangkat 

pemancar dan bagian perangkat penerima. Pada 

Gambar 1 adalah diagram blok dari “Modul Latih 

Radio Transceiver 11 Meter” bagian pemancar.  

 
 

Gambar 1. Diagram Blok Modul Latih Radio 

Transceiver 11 Meter Bagian Pemancar 

 

 

Gambar 2 memperlihatkan diagram blok dari 

“Modul Latih Radio Transceiver 11 Meter” bagian 

penerima.  

 

Gambar 2.  Diagram Blok Modul Latih Radio 

Transceiver 11 Meter Bagian Penerima 

 

 

B. Realisasi Alat 

a. Layout PCB Catu Daya (Power Supply) 

Layout PCB dari rangkaian catu daya dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2.  Layout PCB Rangkaian Catu Daya 

 

 

b. Catu Daya (Power Supply) 

Bentuk fisik dari catu daya dapat dilihat pada 

Gambar 3 

 

 
 

Gambar 3. Catu Daya (Power Supply) 

 

 

c. Layout PCB Modul Latih Radio 

Transceiver 11 Meter 

Layout PCB dari rangkaian modul latih radio 

transceiver  11 meter dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Layout PCB Rangkaian Radio 

Transceiver 11 Meter 

d. Layout PCB Modul Latih Radio 

Transceiver 11 Meter 

Bentuk fisik dari catu daya dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Radio Transceiver 11 Meter 

 

 

e. Modul Latih Radio Transceiver 11 Meter 

pada Box 

Modul Latih Radio Transceiver 11 Meter pada 

Box dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

  
 

Gambar 6. Modul Latih Radio Transceiver 11 Meter 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

a. Pengujian tegangan keluaran regulator 

Hasil pengujian yang didapat pada tegangan output 

regulator  ini menggunakan multimeter digital.  

Tegangan ini merupakan tegangan DC yang akan 

dijadikan input untuk rangkaian transceiver. Hasil 

pengujian tegangan output regulator yang 

menggunakan IC 7812 seperti yang terlihat pada 

Tabel 1. 

 

 

Tabel 1.  Hasil Pengujian Tegangan Output Regulator 

 

Pengujian Ke Vdc 

1 12,04 V 

2 12,08 V 

3 12,09 V 

4 12,07 V 

5 12,08 V 

Rata-Rata 12,072 V 

 

 

b. Pengujian pada Sinyal Audio 

Hasil pengujian yang didapat pada sinyal audio 

(TP1) ini menggunakan osiloskop digital dengan 

merk Tektronik dan tipe TDS 1002C-EEDU. 

Pengujian pada TP1 adalah berupa pengujian 

gelombang sinyal suara yang masuk melalui 

microphone seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian pada sinyal audio (TP1) 

 

Pengujian Ke Vpp F 

1 280 mV 27,119 MHz 

2 340 mV 27,119 MHz 

3 776 mV 27,119 MHz 

4 312 mV 27,119 MHz 

5 824 mV 27,119 MHz 

Rata-Rata 506,4 mV 27,119 MHz 

 

 

c. Pengujian pada Audio Amplifier 

Hasil pengujian yang didapat pada audio amplifier 

ini menggunakan osiloskop digital dengan merk 

Tektronik dan tipe TDS 1002C-EEDU. Pengujian 

pada audio amplifier dilakukan pada input dan 

output dari audio amplifier atau dengan kata lain 

merupakan pengujian gelombang sinyal suara yang 

sebelum dan sesudah dikuatkan. Hasil pengujian 

yang didapat dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 

4. 
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Tabel 3. Hasil Pengujian pada input Audio Amplifier 

(TP1) 

 

Pengujian Ke Vpp f 

1 280 mV 27,119 MHz 

2 340 mV 27,119 MHz 

3 776 mV 27,119 MHz 

4 312 mV 27,119 MHz 

5 824 mV 27,119 MHz 

Rata-Rata 506,4 mV 27,119 MHz 

 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian pada output Audio Amplifier 

(TP2) 

 

Pengujian Ke Vpp f 

1 596 mV 27,119 MHz 

2 820 mV 27,119 MHz 

3 1,02 V 27,119 MHz 

4 920 mV 27,119 MHz 

5 1,18 V 27,119 MHz 

Rata-Rata 903,6 mV 27,119 MHz 

 

 

d. Pengujian pada Osilator 

Hasil pengujian yang didapat pada Osilator atau 

TP3 ini menggunakan osiloskop digital dengan 

merk Tektronik dan tipe TDS 1002C-EEDU serta 

frequency counter dengan merk UNI dan tipe FC-

8300. Hasil pengujian pada TP3 ini berupa 

gelombang sinyal carrier seperti yang terlihat pada 

Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil Pengujian Pada Osilator (TP3) 

 

Pengujian Ke Vpp f 

1 1,09V 27,12 MHz 

2 1,20 V 27,12 MHz 

3 1,12 V 27,12 MHz 

4 1,04 V 27,12 MHz 

5 1,12 V 27,12 MHz 

Rata-Rata 1,14 V 27,12 MHz 

 

 

e. Pengujian pada Modulator AM 

Hasil pengujian yang didapat pada input dan 

output AM Modulator ini menggunakan osiloskop 

digital dengan merk Tektronik dan tipe TDS 

1002C-EEDU. Pengujian yang didapat pada output 

AM Modulator ini adalah berupa gelombang sinyal 

termodulasi. Hasil pengujian seperti yang terlihat 

pada Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8. 

 

 

 

Tabel 6.  Hasil Pengujian pada input AM Modulator 

(TP2) 

 

Pengujian Ke Vpp F 

1 596 mV 27,119 MHz 

2 820 mV 27,119 MHz 

3 1,02 V 27,119 MHz 

4 920 mV 27,119 MHz 

5 1,18 V 27,119 MHz 

Rata-Rata 903,6 mV 27,119 MHz 

 

 
Tabel 7.  Hasil Pengujian pada Input AM Modulator 

(TP3) 

 

Pengujian Ke Vpp F 

1 1,09V 27,12 MHz 

2 1,20 V 27,12 MHz 

3 1,12 V 27,12 MHz 

4 1,04 V 27,12 MHz 

5 1,12 V 27,12 MHz 

Rata-Rata 1,14 V 27,12 MHz 

 

 
Tabel 8. Hasil Pengujian pada Output AM Modulator 

(TP4) 

 

Pengujian Ke Vpp F 

1 3,2V 26,92 MHz 

2 5,2 V 27,119 MHz 

3 2,9 V 27,119 MHz 

4 4,0 V 27,119 MHz 

5 3,0 V 27,119 MHz 

Rata-Rata 3,66 V 27,079 MHz 

 

 

f. Pengujian pada Penguat Kelas C 

Hasil pengujian yang didapat pada input 

(TP4) dan output (TP5)  penguat kelas C ini 

menggunakan osiloskop digital dengan merk 

Tektronik dan tipe TDS 1002C-EEDU. Pengujian 

yang didapat pada TP5 ini adalah berupa 

gelombang sinyal termodulasi yang telah 

dikuatkan untuk dipancarkan. Hasil pengujian 

penguat kelas C seperti yang terlihat pada Tabel 9 

dan Tabel 10. 
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Tabel 9. Hasil Pengujian pada input Penguat Kelas C 

(TP4) 

 

Pengujian Ke Vpp f 

1 3,2V 26,92 MHz 

2 5,2 V 27,119 MHz 

3 2,9 V 27,119 MHz 

4 4,0 V 27,119 MHz 

5 3,0 V 27,119 MHz 

Rata-Rata 3,66 V 27,079 MHz 

 

 
Tabel 10. Hasil Pengujian pada Output  Penguat 

Kelas C (TP5) 

 

Pengujian Ke Vpp f 

1 5,92V 27,10 MHz 

2 6,30 V 27,10 MHz 

3 4,24 V 27,119 MHz 

4 4,60 V 27,119 MHz 

5 4,32 V 27,119 MHz 

Rata-Rata 5,076 V 27,111 MHz 

 

 

g.    Pengujian rangkaian BPF 

Hasil pengujian yang didapat dari function 

generator, frekuensi yang terukur setelah sinyal 

melewati rangkaian BPF adalah 26,88 MHz. 

 

Sinyal frekuensi yang diberikan signal generator ke 

input BPF adalah 30 MHz. Dari data hasil 

pengujian, frekuensi yang terukur setelah melewati 

rangkaian BPF adalah 26,88 MHz. Rangkaian BPF 

meloloskan frekuensi sebesar 26,88 MHz.   

 

h.  Pengujian pada keluaran osilator lokal. 

Hasil pengujian yang didapat dari function 

generator, frekuensi yang terukur adalah sebesar 

26,351 MHz. 

 

XTAL 26,670 MHz berfungsi sebagai input 

osilator pada rangkaian. Berdasarkan hasil 

pengujian, frekuensi yang terukur pada kristal 

adalah sebesar 26,761 MHz. Besarnya nilai 

frekuensi osilator berpengaruh kepada output 

mixer. 

 

i.     Pengujian pada keluaran mixer. 

Hasil pengujian yang didapat dari osiloskop, 

frekuensi yang terukur pada keluaran mixer adalah 

sebesar 482,6 KHz dan amplitudo 3,36 Vpp. 

Bentuk sinyal diperlihatkan pada Gambar 7. 

  

 
 

Gambar 7. Hasil Pengujian Keluaran Mixer 

 

 

Untuk mengetahui frekuensi keluaran mixer (IF) 

dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

 

IF = 27,125 MHz - 26,670 MHz = 455 KHz 

 

Dari data hasil pengujian, frekuensi pada keluaran 

mixer adalah 482,6 KHz, sehingga selisih antara 

perancangan dan pengujian adalah 27,6 KHz. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signal 

generator sebagai input sinyal RF dan rangkaian 

osilator sebagai input sinyal osilator. 

 

j.     Pengujian pada keluaran mixer. 

Hasil pengujian yang didapat dari osiloskop, 

amplitudo yang terukur pada sebelum ke rangkaian 

penguat AF adalah sebesar 48 mVpp. Bentuk 

sinyal diperlihatkan pada Gambar 8. 

 

 
 
Gambar 8. Sinyal Sebelum Dikuatkan 

 

Setelah sinyal dikuatkan penguat AF, amplitudo 

menjadi 248 mVpp. Bentuk sinyal diperlihatkan 

pada Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 9. Sinyal Setelah Dikuatkan 
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Sinyal informasi yang diperoleh oleh detektor 

masih lemah sehingga perlu dikuatkan lagi. 

Rangkaian penguat AF menguatkan sinyal 

informasi sehingga sinyal tersebut dapat dirubah 

menjadi sinyal audio. Sinyal informasi sebelum 

dikuatkan memiliki amplitudo sebesar 48 mVpp, 

setelah dikuatkan menjadi 248 mVpp. Untuk 

mengetahui penguatan tegangan dapat dihitung 

dengan persamaan berikut :  

 

A = 20 log (248 mVpp) / (48 mVpp) = 14,26 dB 

 

Nilai amplitudo setelah dikuatkan mengalami 

penguatan sebanyak 14,26 dB 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Secara keseluruhan alat bekerja dengan baik, 

namun masih ada nilai frekuensi yang tidak sesuai 

dengan perancangan dikarenakan toleransi 

komponen pada rangkaian, perubahan nilai 

kapasitansi dan induktansi pada rangkaian. 
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Abstrak 
 

Implementasi teknologi secara modern sangat diperlukan pada saat ini untuk menggantikan ataupun 

menyempurnakan teknologi konvensional. Sistem Kontrol dengan berbasis sensor suhu merupakan salah satu 

penerapan dari teknologi modern dimana banyak dari aplikasi ini banyak membantu manusia dalam bekerja.Dan 

salah satu aplikasinya adalah penggunaan sensor suhu untuk  mengontrol motor 3 phase maupun 1 phase dengan 

menggunakan sistem pengendalian ini maka motor bekerja secara otomatis dengan sistem kontrol ini sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi tenaga dan biaya.Dengan menggunakan sistem pengendali alat sensor suhu dapat 

diintegerasikan dengan rangkaian star delta dimana pada saat sensor menerima sinyal panas atau dingin maupun 

suhu yang kita sesuaikan motor dapat bekerja secara otomatis. 

 

 

Kata Kunci: Alat Kendali Motor, Motor 3 Phasa, Sensor Suhu 
 

 

 

1. Latar  Belakang 
 

Pada era globalisasi dan liberalisasi perdagangan saat 

ini, perkembangan dunia usaha semakin pesat. 

Kemajuan ini ditandai dengan semakin banyaknya 

perusahaan baru yang muncul dan masuknya 

teknologi yang canggih. Setiap perusahaan 

berkompetisi untuk mencapai tujuannya masing – 

masing yaitu memperoleh keuntungan maksimal 

dengan cara memenuhi permintaan konsumen yang 

berkualitas. Hal tersebut dapat terwujud jika stabilitas 

dan kontinuitas perusahaan dapat diantisipasi oleh 

pihak manajemen dalam kemajuan perusahaan. 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis mengamati tentang 

rancangan alat pengendali motor dengan sensor suhu 

pada mesin pendingin udara yang berfungsi 

menghidupkan motor kompressor secara berkala. 

Sehingga penulis memandang perlu digunakan alat 

pengendali motor dengan sensor suhu supaya 

kompressor bekerja secara otomatis berdasarkan suhu 

ruangan atau ambient temperature   

 

 

2. Perencanaan Diagram Blok Sistem 

Kelistrikan 
 

Perencanaan diagram blok sistem kelistrikan ini 

bertujuan untuk memudahkan penulis dalam 

memahami sistem yang akan dibuat. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada blok diagram sebagai 

berikut: 
L2 L3L1

STAR DELTA

MOTOR

KOMPRESSOR

MCB 220V

SSPB KT

OL

RANGKAIAN DAYA

RANGKAIAN KONTROL

LEGEND :

PB : PUSH BUTTON

SS :SELECTOR SWITCH

KT : KONTROL TEMPERATUR

AUTOMAN

 
 

Gambar 1.  Blok diagram sistem kelistrikan 

 

 

Untuk tata letak komponen dalam pengawatan 

rangkaian pengontrolan motor listrik untuk mesin 

pendingin udara  adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Tata letak komponen pengawatan 

 

 

3. Perencanaan Diagram Blok Cara 

Kerja Pada Sistem Mekanik 

 

Motor listrik dalam hal ini adalah motor kompressor 

pada mesin pendingin udara dikendalikan oleh 

kontrol panel yang berisikan kendali start delta 

dengan sensor suhu yang sistem kerjanya sudah 

diatur sesuai dengan kebutuhan. Motor listrik 

kompressor untuk  memompa gas refrigeran dengan 

perantara pipa tembaga, lalu dengan perantara pipa 

tembaga juga gas refrigeran tersebut di teruskan 

dalam evaporator. Yang selanjutnya akan di 

hembuskan melalui fan blower ke dalam ruangan . 

Pengaturan kerja motor listrik pada kompressor 

diatur sepenuhnya dengan sistem kerja kontrol 

temperatur  yang diatur sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar diagram blok 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Diagram blok cara kerja pada sistem 

mekanik. 

 

 

3.1. Perencanaan Diagram Rangkaian Sistem 

Kelistrikan 

Dalam perencanaan rangkaian sistem elektrik pada 

rangkaian pengaturan motor listrik pada kompressor  

harus di buat atau didesain sesuai dengan kebutuhan 

dan fungsi kerjanya. Sistem proteksi atau pengaman  

pada rangkaian listriknya juga harus di rancang 

dengan tepat dan akurat. Sedangkan pengaman pada 

motor listrik umumnya dilengkapi dengan overload 

relai ( OLR ) yang berfungsi untuk mengamankan 

rangkaian motor listrik dari gangguan arus beban 

lebih. Untuk lebih jelasnya seperti pada gambar 

rangkaian single line rangkaian kontrol dibawah ini: 

 

 
 

 
Gambar 4. Rangkaian kontrol motor listrik pada 

compressor 

 

 

 
Gambar 5. Rangkaian star delta 3 phase 
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Gambar 6. Rangkaian kontrol untuk transisi terbuka 

sebuah pengasut star delta  

 

 

4. Pengujian Rangkaian 
 

Setelah semua komponen terpasang dengan benar 

dan tersusun dengan rapi, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan pengujian rangkaian pengendali 

motor listrik pada kompressor . Pengujian ini 

dilakukan secara bertahap dari satu rangkaian ke 

rangkaian berikutnya. 

 

4.1. Cara kerja rangkaian 

Cara kerja rangkaian kontrol ini dibagi menjadi dua 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manual 

Yaitu cara pengoperasian yang masih melibatkan 

orang atau operator sebuah kontrol manual hanya 

memerlukan seorang operator untuk mengoperasikan 

untuk memndah toggle-switch atau menekan push-

buttons untuk mengoperasikan atau mematikan mesin 

pertama-pertama kita lakukan langkah sbb : 

a. Pindahkan posisi selector switch ke posisi 

manual kemudian  

b. Tekan tombol star  

c. Koil kontaktor K3 dialiri arus listrik. Semua 

kontak-kontak K3 berubah keadaan. Sambungan 

star dilakukan terhadap motor . biasanya “kontak 

bantu tertutup K3-4” membuka dan selanjutnya 

mencegah koil kontaktor K2-4 (kontaktor delta ) 

dialiri arus listrik 

d. Timer T1 mulai melakukan penghitungan waktu. 

Kontak timer sesaat T1-2 menutup dengan tiba-

tiba. 

e. Kontaktor K1 dialiri arus listrik. Pada 

umumnya”kontak bantu terbuka K1-4” menutup 

dan menahan kontaktor K1, dan selanjutnya 

menjaga suplai arus listrik menuju motor dalam 

bentuk star. 

f. Pada saat timer telah menyelesaikan hitungan 

waktunya, kontak waktu T1-1 berubah keadaan, 

membuka jalur arus listrik menuju K3 dan 

menutup jalur arus listrik menuju kontaktor K2 

dan selanjutnya memberikan energi padanya. 

“kontak K3-4 secara normal tertutup” yang 

terbuka selama oerasi pada star kembali ke posisi 

tertutup(posisi normal) 

g. Pada saat motor terhubung didalam delta 

menjadi tidak mungkin untuk mengalirkan arus 

listrik ke kontaktor star, karena K2-4 berenergi, 

kontak bantu K2-4 terbuka 

h. Motor akan bergerak pada delta sampai tombol 

stop dioperasikan 

1) Otomatis 

Otomatis suatu pengendali dilakukan oleh 

sistem kerja pengendali kontrol yang 

beroperasi tanpa bantuan operator/orang 

untuk pengeoperasian ini silakan 

diperhatiankan cara –cara berikut  

a. Pindahkan posisi selector switch ke 

posisi auto kemudian  

b. Berikan pengaturan kontrol temperatur 

sesuai dengan tingkat kebutuhan 

c. Kontrol temperatur memberikan 

keluaran tegangan dan memberikan 

tegangan ke koil kontaktor. 

d. Koil kontaktor K3 dialiri arus listrik. 

Semua kontak-kontak K3 berubah 

keadaan. Sambungan star dilakukan 

terhadap motor . biasanya “kontak 

bantu tertutup K3-4” membuka dan 

selanjutnya mencegah koil kontaktor 

K2-4 (kontaktor delta ) dialiri arus listrik 

e. Timer T1 mulai melakukan 

penghitungan waktu. Kontak timer 

sesaat T1-2 menutup dengan tiba-tiba. 

f. Kontaktor K1 dialiri arus listrik. Pada 

umumnya”kontak bantu terbuka K1-4” 

menutup dan menahan kontaktor K1, 

dan selanjutnya menjaga suplai arus 

listrik menuju motor dalam bentuk star. 

g. Pada saat timer telah menyelesaikan 

hitungan waktunya, kontak waktu T1-1 

berubah keadaan, membuka jalur arus 

listrik menuju K3 dan menutup jalur 

arus listrik menuju kontaktor K2 dan 

selanjutnya memberikan energi 

padanya. “kontak K3-4 secara normal 

tertutup” yang terbuka selama oerasi 

pada star kembali ke posisi 

tertutup(posisi normal) 

h. Pada saat motor terhubung didalam 

delta menjadi tidak mungkin untuk 
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mengalirkan arus listrik ke kontaktor 

star, karena K2-4 berenergi, kontak bantu 

K2-4 terbuka 

i. Motor akan bergerak pada delta sampai 

pengaturan pada kontrol temperatur 

tercapai maka motor akan tidak 

dioperasikan 

 

4.2. Pengujian pada Kontrol Temperatur 

Untuk pengendalian secara auto diperlukan  kontrol 

temperatur yang berfungsi mengirim kontak sinyal ke 

koil kontaktor supaya menggerakan kontaktor start 

delta pada hasil pengujian menghasilkan secara garis 

besar kerja alat yaitu : 

 Suhu actual > setting suhu+ toleransi = Cooling 

port OFF, dan Heating ON artinya pada saat kita 

adakan pengaturan pada kontrol temperatur 

contoh suhu aktualnya 30⁰C dan kita atur pada 

saat suhu terdingin contohnya 20⁰C dengan 

toleransi 10⁰C maka pada saat sensor mendeteksi 

udara dingin dan mencapai 20⁰C maka sinyal 

pada sensor akan mengirim sinyal ke kontrol 

temperatur dan memproses dan menggerakan 

relay dan kemudian mengirimkan sinyal ke koil 

kontaktor dan kompressor mati.  

 

4.3. Pengujian Kontrol dan Proteksi Motor 

Untuk mencegah dan melindungi motor listrik dari  

segala gangguan yang dapat menimbulkan kerusakan 

ada beberapa kontrol dan proteksi yang harus 

diperhatikan diantaranya sebagai berikut: 

 

4.3.1 Pengujian Bagian Switching 

Dimaksudkan suatu sistem yang berfungsi sebagai 

pemutus atau menghubungkan sikrit atau rangkaian 

ke beban. Dalam rangkaian ini komponen yang 

berfungsi sebagai switsing adalah menggunakan 

komponen selector swicth. Untuk lebih jelasnya lihat 

gambar dibawah ini  

 

TH
K1

  MCB 2A

               SWITCH

       OLR

  R3

NO

TH

LS 1

    LAMPU

 POWER ON
MOTOR ON

TH
IM

E
R

Komponen switsing

220 V

NC

TH

LAMPU

STOP MOTOR

 
Gambar 7.  Komponen switsing pada rangkaian 

4.4. Pengujian Proteksi Hubung Pendek ( 

Short Circuit ) 

Semua motor harus diproteksi dari hubung pendek, 

baik berupa antar fasa atau fasa ke netral, hal ini 

dimaksudkan untuk mencegah kerusakan pada  motor 

listrik itu sendiri, ataupun peralatan-peralatan listrik 

lainya. Proteksi hubung pendek ditujukan untuk 

mendeteksi dan memutuskan arus abnormal.  

Ketika dua buah konduktor yang tidak terbungkus 

bersentuhan maka akan terjadi short circuit dan 

tahanan atau resistansi dapat turun mendekati nol. 

Short circuit dapat menyebabkan nilai arus menjadi 

ribuan kali dari arus operasi nominal. Hubung singkat 

pada rangkaian ada 3 macam, yaitu : 

- Hubung singkat antara phase ke netral atau nol 

Hukum Ohm dapat menjelaskan hubungan antara 

arus (I), tegangan (V) dan tahanan (R). 

Contoh : Sebuah tegangan buat kontrol  220 V 

dengan tahanan setelah diukur 110 Ohm, 

mempunyai arus normal sebesar 2 A.   

Maka ∶  𝐼 =
𝑉

𝑅
=

220

110
= 2 𝐴  

Jika terjadi short circuit, tahanan turun menjadi 

0.11Ω, maka arus akan bertambah menjadi  

2.000 A. 

Maka ∶  𝐼 =
𝑉

𝑅
=

220

0.11
= 2000 𝐴  

Panas yang dihasilkan oleh kenaikan arus akan 

menyebabkan kerusakan pada peralatan dan 

konduktor, kenaikan arus yang membahayakan 

tersebut harus diatasi segera ketika short circuit 

itu terjadi dengan menggunakan fuse atau 

Miniatur Circuit Breaker (MCB). Pada 

rangkaian pengaturan motor listrik pada motor 

Kompressor  ini komponen yang berfungsi 

sebagai proteksi hubung pendek adalah Miniatur 

Circuit Breaker (MCB). MCB yang digunakan 

ada 1 macam yaitu MCB 1 phase pada rangkaian 

kontrol sirkuit dan  MCB 3 phase pada rangkaian 

dayanya.  

Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini : 

TH
K1

  MCB 2A

               

               SWITCH

       OLR

  R3

NO

TH

LS 1

    LAMPU

 POWER ON
MOTOR ON

T
H

IM
E

R

220 V

NC

TH

LAMPU

STOP MOTOR

Komponen Pengaman

Hubung Singkat

1 Phase

 
Gambar 8.  Komponen pengaman arus hubung pendek 

pada rangkaian 
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4.5. Pengujian Proteksi Beban Lebih ( Over 

Load ) 

Proteksi beban lebih berfungsi sebagai pendeteksi 

kenaikan arus  karena beban lebih dan memutuskan 

starter motor sebelum suhu motor naik dan kabel 

mencapai level suhu yang dapat merusak isolasinya. 

Pengaman beban lebih memproteksi motor pada 

phasanya baik yang menggunakan sistem bimetal 

maupun menggunakan sistem elektronik  

Beban lebih biasanya disebabkan oleh arus sentakan 

singkat (tidak berbahaya) ketika motor distart atau 

transformator diberi tenaga. Beban lebih yang terus 

menerus dapat diakibatkan oleh motor rusak, 

peralatan dibebani lebih atau terlalu banyak beban 

pada suatu rangkaian. Pengaman beban lebih 

memproteksi motor dari kerusakan karena terjadinya 

beban lebih dengan memutuskan suplai ke koil 

kontaktor (melalui kontak NC nya), sehingga 

kontaktor terbuka dan motor berhenti (proteksi 

dilakukan dengan melalui fungsi kontrolnya / tidak 

ada pemutusan daya langsung pada pengaman beban 

lebihnya).  

 

Beban lebih paling sering terjadi antara satu sampai 

enam kali arus nominal. Pemilihan jenis beban lebih 

ditentukan oleh rating / setting arus sesuai dengan 

arus nominal motor pada beban penuh dan kelas 

tripnya. Maka digunakanlah Thermal Overload Relay 

dimana relai thermis ini dapat disetting berdasarkan 

nilai arus dan dapat mengamankan motor terhadap 

beban lebih cara kerja alat ini adalah dengan 

mengkonversi arus yang mengalir menjadi panas 

untuk mempengaruhi bimetal. Bimetal inilah yang 

menggerakan tuas untuk menghentikan aliran listrik 

pada motor melalui suatu kontrol motor starter. 

 

 
Gambar 9. Komponen pengaman arus beban lebih 

5. Kesimpulan  
 

Setelah melaksanakan penelitian terhadap 

pengontrolan motor listrik pada motor Kompressor 

maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem kendali sensor suhu menggunakan sistem 

kendali proposional dalam hal ini yaitu kontrol 

pada start delta  

2. Thermokopel atau sensor suhu tipe “K” dapat 

mendeteksi suhu 7⁰C ~100⁰C 

3. Untuk memutus sirkuit sumber ke beban  dan 

perawatan komponen maka digunakan 

komponen switching yang di tunjukan dengan 

selector switch 
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Abstrak 

 
Streaming memungkinkan media ditampilkan segera tanpa client harus menunggu keseluruhan data multimedia 

diterima secara lengkap terlebih dahulu.Implementasi dari konsep audio streaming diterapkan pada layanan radio 

streaming. Radio Streaming adalah suatu layanan yang memungkinkan user untuk dapat mendengarkan siaran radio 

secara real time. Akses layanan radio streaming oleh beberapa client dilakukan melalui koneksi wireless dengan media 

transmisi yang digunakan yaitu Wi-Fi IEEE 802.11n.Client mengakses layanan radio streaming secara bersamaan untuk 

menguji performansi jaringan dari sistem layanan radio streaming berupa parameter throughput, delay, serta packet loss. 

Alat ukur performansi yang digunakan pada penelitian ini adalah software Iperf3.Pengujian ini dilakukan pada pagi dan 

siang hari dimana pengukuran performansi dilakukan secara indoor di dalam rumah dan di Laboratorium 

Telekomunikasi Politeknik Negeri Jakarta.Pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat Wi-Fi 802.11n 150 

Mbps dan Wi-Fi 802.11n 300 Mbps dengan memperhitungkan jarak transmisi, format audio yang digunakan, serta 

encoder bitrate yang digunakan audio tersebut.Hasil pengujian parameter performansi di pagi hari dengan jarak 

transmisi 3 Meter dan kapasitas kanal yang terisi sejumlah 250 Mbps, untuk Wi-Fi 802.11n 300 Mbps menghasilkan 

throughput bernilai 39,5% lebih besar daripada throughput dari pengukuran menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 Mbps, 

sedangkan delay untuk Wi-Fi 802.11n 300 Mbps bernilai 39,2% lebih kecil dan packet loss sebanyak 8,5% lebih kecil 

dibandingkan dengan menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 Mbps. Namun dari hasil pengujian terhadap performansi 

jaringan untuk layanan radio streaming ini, menurut standar direkomendasikan oleh ITU - T G.114, dengan beberapa 

kemungkinan pengujian yang dilakukan, client masih dapat mengakses layanan radio streaming dengan kualitas yang 

optimal baik menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 Mbps maupun menggunakan Wi-Fi 802.11n 300 Mbps. 
 

Kata kunci: Performansi Jaringan, Radio Streaming, Software Iperf3 
 

 

Abstract 
 

Streaming allows the media to display immediately without the client having to wait for the entire multimedia data to be 

fully received first. Implementation of the streaming audio concept is applied to streaming radio services. Radio 

Streaming is a service that allows users to be able to listen the radio broadcasts in real time. Access to streaming radio 

services by several clients is done through a wireless connection with the transmission medium used is Wi-Fi IEEE 

802.11n. Client accesses the radio streaming service simultaneously to test the network performance of the streaming 

radio service system such as throughput, delay, and packet loss. Performance measurement tool that used in this 

research is Iperf3 software. This test is performed in the morning and afternoon where the performance measurement is 

done for indoors in the home and in the Telecommunication Laboratory of the Jakarta State Polytechnic. Testing is 

doneby using Wi-Fi 802.11n 150 Mbps and Wi-Fi 802.11n 300 Mbps by counting the distanceof transmission, audio 

format used, and the bitrate encoder used for the audio. The results of the performance parameter test in the morning 

with 3 Meter transmission distance and 250 Mbps filled channel capacity, for Wi-Fi 802.11n 300 Mbps resulted in 

throughput worth 39.5% greater than the throughput of the measurement using Wi-Fi 802.11n 150 Mbps , while the 

delay for Wi-Fi 802.11n 300 Mbps is 39.2% smaller and packet loss of 8.5% smaller than using Wi-Fi 802.11n 150 

Mbps. However, from the results of testing on network performance for this streaming radio service, according to the 

standard recommended by ITU - T G.114, with some possible testing performed, the client can still access the radio 

streaming service with optimal quality using either Wi - Fi 802.11n 150 Mbps or using Wi-Fi 802.11n 300 Mbps. 

 

Keyword : Network Performance, Radio streaming, Iperf3 Software 
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1. Pendahuluan 
 

Streaming menurut Wakhid, dkk (2012) adalah sebuah 

teknologi untuk memainkan filevideo atau audio secara 

langsung ataupun dengan pre-recorded dari sebuah 

mesin server (web server), salah satunya adalah audio 

streaming. Salah satu implementasi dari konsep audio 

streaming diterapkan pada layanan radio streaming. 

Radio streaming pada prinsipnya menurut Sa’di (2013) 

adalah file audio yang dikirim dari komputer sumber 

streaming atau server yang mengalir secara terus -

menerus menuju pendengar radio streaming, dimana 

pendengar dapat mengakses atau mendengarkan file 

streaming yang berada di server tersebut melalui 

jaringan internet. Penggunaan Wi-Fi dalam penelitian 

ini memiliki standar IEEE 802.11n 150 Mbps dan IEEE 

802.11n 300 Mbps. Untuk penggunaan Wi-Fi dengan 

standar IEEE 802.11n ini diimplementaskan pada 

jaringan komputer localhost yang berada di dalam 

ruangan (indoor). Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji serta menganalisis data performansi yaitu: 

 

1. Throughput  

Throughput adalah jumlah data per satuan waktu yang 

dikirim untuk suatu terminal tertentu di dalam sebuah 

jaringan, dari suatu titik jaringan, atau dari suatu titik ke 

titik jaringan yang lain (Ali, 2015). 

 

2. Delay 

Delay menurut Ali (2015) adalah total waktu tunda 

suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari 

satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Terdapat 

kategori penilaian performansi jaringan berdasarkan 

nilai delay menurut versi dari ITU-T G.114 tahun 2003 

seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1. Kategori Delay 

 

Kategori Besar Delay 

Sangat Bagus 0 - 150 ms 

Bagus 150 - 300 ms 

Sedang 300 - 450 ms 

Buruk >450 ms 

(Sumber :Ali, 2015) 

 

 

3. Packet Loss 

Packet loss adalah perbandingan seluruh paket IP 

yang hilang dengan seluruh paket IP yang dikirimkan 

antara source dan destination (Ali, 2015).Menurut versi 

ITU - T G.114, penilaian performansi jaringan 

berdasarkan nilai packet loss dibagi menjadi beberapa 
kategori seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Kategori Packet Loss 

 

Kategori Besar Packet Loss 

Sangat Bagus 0 - 3% 

Bagus 3 - 15% 

Sedang 15 - 25% 

Buruk >25% 

(Sumber :Ali, 2015) 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Pengambilan data dilakukan dengan pengiriman file 

audio untuk layanan radio streaming dengan 

menggunakan aplikasi Mixxx yang telah dikonfigurasi 

dengan software Icecast2 streaming server. Parameter 

performansi yang dicatat dalam pengujian ini dilihat 

dari sisi throughput, delay, dan packet loss. Ketiga 

parameter performansi tersebut dapat diamati dengan 

bantuan software Iperf3 yang terdapat di sisi server dan 

client. Pada penelitian ini, pengamatan dan analisa 

dilakukan dalam beberapa skenario, yaitu: 
1. Analisis throughput, delay, dan packet loss dengan 

waktu pengujian di pagi dan siang hari dan jarak 

transmisi Wi-Fi sejauh 3 Meter dan 7 Meter di dalam 

ruangan, serta di lantai 1 hingga lantai 3 pada 

laboratorium telekomunikasi kampus Politeknik 

Negeri Jakarta. 

2. Analisis throughput, delay, dan packet loss dengan 

pengaturan encoder bitrate 128 Kbps dengan format 

audio yang digunakan yaitu MP3 dan Ogg Vorbis. 

3. Analisis throughput, delay, dan packet loss dengan 

format audio MP3 yang digunakan memiliki encoder 

bitrate 64 Kbps dan 128 Kbps 

 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
 

Pengujian ini menggunakan dua media transmisi 

yaituWi-Fi 802.11n 150 Mbps dan Wi-Fi 802.11n 300 

Mbps. Pengukuran performansi pada pengujian ini 

dilakukan pada protokol UDP (User Datagram 

Protocol). 
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1. Analisis Throughput 

 

 
 

Gambar 1.Grafik Throughput  

Saat Pagi - 3 Meter 

 

 

Dari gambar 1 dan 2, walaupun kapasitas kanal yang 

terisi memiliki besar yang sama, namun Wi-Fi 802.11n 

300 Mbps lebih optimal dalam mentransmisikan data 

dibandingkan dengan menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 

Mbps. Throughput saat pagi hari lebih kecil karena saat 

pagi hari kelembaban meningkat, maka banyaknya 

partikel udara akan menganggu perambatan dari sinyal 

wireless. Dalam sistem radio streaming ini, digunakan 

pengaturan terhadap besarnya kapasitas kanal yang 

terisi oleh client, sehingga seolah-olah kanal tersebut 

telah terisi sebanyak 50 Mbps, 75 Mbps, 100 Mbps, 150 

Mbps, hingga 250 Mbps.  

 

 
 

Gambar 2.Grafik Throughput  

Saat Siang - 3 Meter 

 
 

Gambar 3.Grafik Throughput  

Saat Pagi - 7 Meter 

 

 

 
 

Gambar 4.Grafik Throughput 

Saat Siang - 7 Meter 

 

 

Throughput Wi-Fi 802.11n 300 Mbps saat pengujian 

pagi hari dengan jarak transmisi 3 Meter dengan 

kapasitas kanal yang terisi sebesar 250 Mbps memiliki 

nilai yaitu 91,32 Mbps, sedangkan pada jarak transmisi 

7 Meter adalah 67,38 Mbps. Throughput akan semakin 

menurun jika jarak transmisi antara Wi-Fi dan client 

semakin menjauh karena jarak berpengaruh pada 

physical link dimana semakin bertambahnya jarak 

membuat semakin lemahnya radio frekuensi yang dapat 

diterima sehingga menjadikan akses ke jaringan dari 

client ke server menjadi semakin melemah. 

 

Pada pengujian yang dilakukan di dalam lab 

telekomunikasi Politeknik Negeri Jakarta, digunakan 

dua jenis format file audio yang berbeda, yaitu MP3 dan 

Ogg Vorbis. 
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Gambar 5. Grafik Throughput untuk File Audio MP3 128 

Kbps 

 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Throughput untuk File Audio Ogg 

Vorbis 128 Kbps 

 

 

Nilai throughputdarifile audio .ogg lebih rendah 

dibandingkan menggunakan file audio dengan format 

.mp3 karena file audio Ogg yang dimainkan pada 

streaming server memiliki ukuran lebih kecil daripada 

ukuran file audio yang memiliki format MP3. Untuk 

kualitas suara yang diterima oleh client jika file audio 

menggunakan format Ogg sama seperti saat 

menggunakan file audio MP3. 

 

Pengujian yang dilakukan di lantai 2 serta teras depan 

Lab. Telekomunikasi menunjukkan nilai throughput 

yang relatif sangat rendah karena jangkauan dari kedua 

tempat tersebut menuju Wi-Fi cukup jauh dan terdapat 

banyak obstacle yang menghalangi pemancaran sinyal 

Wi-Fi tersebut. 

 

 
 

Gambar 7.Grafik Throughput untuk File Audio MP3   64 

Kbps 

 

 

Untuk throughput file audio.mp3 dengan bitrate 64 

Kbps akan lebih rendah dibandingkan dengan 

menggunakan  file audio .mp3 dengan bitrate 128 Kbps 

karena semakin besar encoder bitrate,  maka throughput 

yang dihasilkan pun akan semakin membesar. 

 

2. Analisis Delay 

 

 
 

Gambar 8.Grafik Delay Saat Pagi - 3 Meter 
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Gambar 9.Grafik Delay Saat Siang - 3 Meter 

 

 

Delay yang dihasilkan pada layanan radio streaming 

dengan menggunakan Wi-Fi 802.11n 300 Mbps lebih 

besar dibandingkan menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 

Mbps. Besaran nilai delay dipengaruhi oleh nilai 

throughput yang dihasilkan, karena semakin besar 

throughput maka delay akan semakin kecil. 

 

 
 

Gambar 10. Grafik Delay Saat Pagi - 7 Meter 

 

 

 
 

Gambar 11. Grafik Delay Saat Siang - 7 Meter 

 

 

Delay untuk Wi-Fi 802.11n 300 Mbps saat pengujian 

pagi hari dengan jarak transmisi 3 Meter dengan 

kapasitas kanal yang terisi sebesar 250 Mbps memiliki 

nilai delay yaitu 149,22 ms, sedangkan pada jarak 

transmisi 7 Meter adalah 224,44 ms. Delay  pada jarak 

transmisi 7 Meter lebih besar karena semakin 

bertambahnya jarak transmisi akan membuat proses 

transmisi rentan terkena noise yang membuat delay 

meningkat setiap pertambahan jaraknya.Untuk nilai 

parameter delay yang dihasilkan berdasarkan format 

audio yang digunakan dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 
 

 
Gambar 12. Grafik Delay untuk File Audio MP3 

 128 Kbps 

 

 

 
 

Gambar 13. Grafik Delay untuk File Audio Ogg Vorbis 

128 Kbps 
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Gambar 14. Grafik Delay untuk File Audio MP3 64 Kbps 

 

 

Dari ketiga di atas, terlihat bahwa delay yang lebih 

besar dihasilkan saat layanan radio streaming yang 

diterima oleh client menggunakan file audio dengan 

format MP3 yang memiliki bitrate 64 Kbps. Hal ini 

berbanding terbalik dengan nilai parameter throughput 

yang dihasilkan. 

 

3. Analisis Packet Loss 

 

 
 

Gambar 15. Grafik Packet Loss Saat Pagi - 3 Meter 

 

 

 
 

Gambar 16.Grafik Packet Loss Saat Siang - 3 Meter 

Dapat terlihat bahwa packet loss yang dihasilkan oleh 

penggunaan Wi-Fi 802.11n 300 Mbps lebih kecil 

daripada nilai packet loss yang dihasilkan dengan 

menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 Mbps. Banyaknya 

jumlah paket yang hilang saat terjadi transmisi ketika 

pengujian dilakukan tergantung pada delay yang terjadi. 

Sehingga delay berbanding lurus dengan packet loss.  

 

 
 

Gambar 17. Grafik Packet Loss Saat Pagi - 7 Meter 

 

 

 
 

Gambar 18. Grafik Packet Loss Saat Siang - 7 Meter 

 

 

Packet Loss untuk Wi-Fi 802.11n 300 Mbps saat 

pengujian pagi hari dengan jarak transmisi 3 Meter 

dengan kapasitas kanal yang terisi sebesar 250 Mbps 

adalah sebesar 5,80%, sedangkan pada jarak transmisi 7 

Meter sebesar 8,111%. Faktor yang mempengaruhi 
besarnya nilai packet loss dapat terjadi akibat jarak 

pentransmisian yang semakin jauh yang membuat 

banyak noise yang dapat mengganggu jalannya 

pentransmisian data, akibat overflow yang terjadi pada 

buffer, atau karena pengaruh cuaca. Pada saat 

kelembaban tinggi maka packet loss akan semakin 

besar. 
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Gambar 19. Grafik Packet Loss untuk File Audio MP3 128 

Kbps 

 

 

 
 

Gambar 20. Grafik Packet Loss untuk File Audio Ogg 

Vorbis 128 Kbps 

 

 
 

Gambar 21. Grafik Packet Loss untuk File Audio MP3 64 

Kbps 

 

 

Seperti halnya delay, maka packet loss pun demikian, 

dimana packet loss terbesar dihasilkan saat file audio 

yang digunakan adalah .mp3 dengan bitrate 64 Kbps 

karena encoder bitrate yang digunakan terbilang 

rendah.Packet loss yang dihasilkan terlihat lebih besar 

saat client berada di bengkel Lab. Telekomunikasi serta 

lantai 2 Lab. Telekomunikasi.Selain jarak transmisi 

yang jauh antara Wi-Fi dan client, banyaknya 

penghalang yang terdapat di antara sumber serta 

penerima layanan radio streaming tersebut juga dapat 

menjadi penghambat dalam mentransmisikan data 

ataupun menerima data dari client menuju server 

ataupun sebaliknya. 

 

 

4. Kesimpulan 

 
1. Hasil pengujian parameter performansi terhadap 

penggunaan Wi-Fi 802.11n 150 Mbps saat 

pengujian pagi hari dengan jarak transmisi 7 Meter 

dan kapasitas kanal yang terisi sejumlah 250 Mbps, 

memiliki nilai parameter throughput sebesar 39,61 

Mbps, delay sebesar 226,30 ms, serta packet loss 

sebanyak 9,450%. 

2. Untuk penggunaan Wi-Fi 802.11n 300 Mbps saat 

pengujian di pagi hari dengan jarak transmisi 7 

Meter serta kapasitas kanal yang digunakan 

sejumlah 250 Mbps menghasilkan nilai parameter 

throughput sebesar 67,38 Mbps. delay sebesar 

224.44 ms, dan packet loss sebanyak 8,111%. 

3. Hasil pengujian parameter performansi di pagi hari 

dengan jarak transmisi 3 Meter dan kapasitas kanal 

yang terisi sejumlah 250 Mbps, untuk Wi-Fi 

802.11n 300 Mbps dari sisi throughput bernilai 

39,5% lebih besar daripada throughput dari 

pengukuran menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 
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Mbps, sedangkan delay untuk Wi-Fi 802.11n 300 

Mbps bernilai 39,2% lebih kecil dan packet loss 

sebanyak 8,5% lebih kecil dibandingkan dengan 

menggunakan Wi-Fi 802.11n 150 Mbps. 
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Abstrak 
 

Saat ini kegiatan perkuliahan tidak hanya terbatas pada kegiatan didalam ruangan, tetapi juga kegiatan diluar ruangan. 

Karena itu dibutuhkan adanya siaran yang dapat secara langsung menyiarkan kegiatan diluar ruangan ini baik sebagai 

pemantauan maupun sebagai informasi. Siaran langsung sendiri merupakan salah satu bentuk penyiaran yang kontennya 

memiliki kekuatan informasi untuk segara disiarkan. Dalam sistem yang dibuat, digunakan drone sebagai alat bantu 

untuk mengambil gambar kegiatan luar ruangan yang akan disiarkan secara langsung. Drone memiliki kelebihan yaitu 

dapat mengambil gambar hanya dengan jarak jauh. Dalam sistem ini juga dirancang tiga buah antena yaitu, antena 

hexaquad omnidirectional pada frekuensi 5,8GHz, antena helix 10 lilitan pada frekuensi 5,8GHz dan antena vertical 

pentaquad pada frekuensi 471,25MHz. Antena hexaquad omnidirectional dan helix memiliki spesifikasi return loss ≤ -

10 dB, VSWR ≤ 2 , gain ≥ 10 dB, sedangkan untuk antena vertical pentaquad memiliki spesifikasi return loss ≤ -10 dB, 

VSWR ≤ 2 , gain ≥ 4 dB. Sistem siaran langsung ini bekerja dengan baik ketika digunakan untuk memantau kegiatan 

yang berada di Lapangan Telekomunikasi yaitu dengan level sinyal sebesar -59,23dBm, sedangkan ketika digunakan 

untuk memantau kegiatan di belakang Laboratorium Telekomunikasi kualitas sinyal yang diterima buruk, yaitu dengan 

level sinyal sebesar -79,74 dBm. 
 

 
Abstract 

 
Design System Monitoring of Jakarta State Polytechnic Activities Room Lively Using Three Antenna Models 

with Drones As A Tool. Currently lecture activities are not only limited to indoor activities, but also indoor activities. 

Therefore, it is necessary to broadcast that can directly broadcast the activities of this room either as a complement or as 

information. Live broadcast itself is one form of broadcasting whose content has the power of information to be 

broadcasted immediately. In the system created, used drones as a tool to take pictures of outdoor activities to be 

broadcast live. Drones have the advantage of being able to take pictures only with long distances. In this system also 

serves three antennas are omnidirectional hexaquad antenna at 5.8 GHz frequency, 10 helix antenna at 5.8 GHz 

frequency and pentaquad vertical antenna at 471,25 MHz frequency. Omnidirectional and helix hexaquad antennas have 

a return loss specification of ≤ -10 dB, VSWR ≤ 2, gain ≥ 10 dB, whereas for vertical pentaquad antennas have a return 

loss specification ≤ -10 dB, VSWR ≤ 2, gain ≥ 4 dB. This live broadcast system works well when used for activities 

located in the Telecommunication Field with a signal level of -59.23dBm, while when used for activities behind the 

Telecommunication Laboratory the received signal quality is poor, ie with a signal level of -79, 74 dBm. 

 

Keywords: live broadcast, omnidirectional 5.8GHz hexaquad antenna, helical antenna of 10 5.8GHz winding and 

vertical pentaquad 471,25MHz antenna, drone. 

 

1. Pendahuluan 
 

Perkembangan  teknologi  jaman ini semakin 

berkembang pesat di dunia telekomunikasi. Salah satu 

perkembangannya adalah sistem yang digunakan dalam 

memudahkan masyarakat untuk mengetahui  dan 

melihat siaran langsung suatu kegiatan  yang sedang 

dilaksanakan, baik untuk kegiatan pemantauan atau 

menyiarkan suatu kegiatan. Media televisi adalah salah 

satu sarana hiburan atau transfer ilmu pengetahuan 
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yang ada pada masa sekarang ini. Sebagian masyarakat 

sudah terikat langsung dengan alat tersebut ,kita lihat 

saja di setiap  rumah atau tempat- tempat tertentu yang 

memiliki televisi. Siaran langsung ini biasanya 

digunakan untuk meliput kegiatan di luar ruangan atau 

di luar lingkup stasiun TV dengan menggunakan 

Satelite News Gathering atau biasa disebut SNG yang 

menggunakan mobil. 

 
Kegiatan perkuliahan saat ini melingkupi juga kegiatan 

diluar ruangan. Untuk itulah dibutuhkan adanya sebuah 

sistem siaran langsung untuk memantau jalannya 

kegiatan-kegiatan tersebut bagi warga PNJ yang tidak 

dapat mengikuti kegiatan diluar ruangan. Digunakan 

drone sebagai alat bantu yang memudahkan untuk 

pengambilan gambar kegiatan diluar ruangan tersebut. 

Keuntungan menggunakan drone adalah semakin 

mudahnya menangkap gambar hanya dengan 

mengendalikan drone. Selain itu drone dapat 

menangkap gambar yang lebih luas dari udara. 

  

Pada penelitian ini diusulkan untuk melakukan 

perancangan dan pembuatan antena hexaquad 

omnidirectional sebagai transmitter, antenna helix 

sebagai receiver dan antena vertical pentaquad sebagai 

receiver di bagian output. Ketiga antena ini diharapkan 

mampu menggantikan fungsi dari antena yang terdapat 

pada sistem siaran langsung ini. Analisa dan 

perancangan dilakukan dengan mengukur nilai 

performansi antena hexaquad omnidirectional dan 

helix, yaitu nilai return loss ≤ -10 dB, VSWR ≤ 2 , 

gain ≥ 10 dB untuk implementasi pada frekuensi 5,8 

GHz dan antenna vertical pentaquad, yaitu return loss 

≤ -10 dB, VSWR ≤ 2 , gain ≥ 4 dB untuk implementasi 

pada frekuensi 471,25 MHz. Hasil yang diperoleh dari 

perancangan dan pembuatan antena hexaquad 

omnidirectional, helix, dan vertikal pentaquad 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal dan 

performansi siaran langsung kegiatan luar ruangan di  

Politeknik Negeri Jakarta agar mampu bekerja dengan 

baik dan maksimal. 

 

 

2. Metode Penelitian 

 

2.1 Tahapan Penelitian 
Terdapat beberapa tahapan untuk perancangan antena 

Hexaquad Omnidirectional 5,8GHz, antena Helix 

5,8GHz dan antena Vertical Pentaquad 471,25MHz 

untuk sistem pemantauan kegiatan pnj diluar ruangan, 

yaitu : 

1. Menentukan parameter perancangan antena yang 

digunakan dan menentukan besar dimensi antena 

berdasarkan perhitungan. 

2. Melakukan simulasi untuk antena Hexaquad 

Omnidirectional 5,8GHz, antena Helix 5,8GHz dan 

antena Vertical Pentaquad 471,25MHz di CST 

Studio Suites 2014. 

3. Setelah didapat nilai sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan, melakukan simulasi untuk antena 

Hexaquad Omnidirectional 5,8GHz, antena Helix 

5,8GHz dan antena Vertical Pentaquad 

471,25MHz. 

4. Melakukan proses pembuatan antena Hexaquad 

Omnidirectional 5,8GHz, antena Helix 5,8GHz dan 

antena Vertical Pentaquad 471,25MHz. 

5. Melakukan pengujian kinerja parameter antena di 

PPET LIPI Bandung dengan mengukur nilai return 

loss, VSWR, bandwidth, bentuk pola radiasi dan 

besar gain dari antena. 

6. Melakukan pengujian fungsi antena di 

Laboratorium Telekomunikasi PNJ dengan 

mengukur level sinyal dan kualitas gambar. 

 
2.2 Parameter Kinerja Perancangan dan Optimasi 

Antena 

Parameter kinerja perancangan dan optimasi antena 

Hexaquad Omnidirectional 5,8GHz, antena Helix 

5,8GHz dan antena Vertical Pentaquad 471,25MHz 

yang dilakukan secara lengkap meliputi: 

1. Return Loss, Mempunyai nilai return loss sesuai 

dengan parameter yang diinginkan yaitu ≤ -10 dB. 

2. VSWR, Mempunyai nilai VSWR sesuai dengan 

parameter yang diinginkan yaitu ≤ -1,5. 

3. Pola Radiasi, Mempunyai bentuk pola radiasi 

sesuai dengan parameter yang diinginkan. Untuk 

antena Hexaquad Omnidirectional 5,8GHz 

polaradiasinya yaitu omnidirectional, antena Helix 

5,8GHz yaitu uniderectional dan antena Vertical 

Pentaquad 471,25MHz polaradiasinya yaitu 

bidirectional. 

4. Gain, Mempunyai nilai gain sesuai dengan 

parameter yang diinginkan yaitu ≥ 10 dB. 

 
2.3 Diagram Alir Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan seperti yang terdapat pada diagram alir yang 

tampak  pada Gambar 2.1 berikut ini : 
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Gambar 2.1 Diagram Alir Tahapan Riset 

 

 
2.4 Dukungan Sarana dan Prasarana Penelitian 

Dukungan dana untuk penelitian ini didapatkan dari 

dana internal PNJ. Sementara dari dukungan peralatan, 

penelitian ini didukung oleh Laboratorium Teknik 

Telekomunikasi,  Jurusan Teknik  Elektro, Politeknik 

Negeri Jakarta (PNJ) yang menyediakan beberapa 

perangkat dasar yang diperlukan. 

1. Laboratorium 

Penelitian ini didukung Laboratorium Teknik 

Telekomunikasi,  Jurusan Teknik  Elektro, 

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) 

2. Peralatan Utama 

Peralatan utama untuk pengukuran parameter 

antena didapatkan di Pusat Penelitian Elektronika 

dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PPET-LIPI) Bandung. 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1 Data dan Analisa Data 

Data yang diambil dalam melakukan perancangan dan 

optimasi antena Hexaquad Omnidirectional 5,8GHz, 

antena Helix 5,8GHz dan antena Vertical Pentaquad 

471,25MHz ini meliputi data pengukuran kuat level 

sinyal dan kualitas gambar. Kedua parameter 

pengukuran tersebut diukur dengan membandingkan 

antena Hexaquad Omnidirectional 5,8GHz, antena 

Helix 5,8GHz dan antena Vertical Pentaquad 

471,25MHz (hasil rancangan) dengan antena dipole 

(default) dari perangkat di dalam 4 tempat yaitu 

Lapangan Telekomunikasi, Masjid Darul Ilmi, Depan 

Laboratorium Telekomunikasi dan Belakang 

Laboratorium Telekomunikasi. 

 

A. Hasil pengujian pengambilan gambar di 

Lapangan Telekomunikasi. 

Pada hasil pengujian gambar di Lapangan 

Telekomunikasi yaitu dapat dilihat bahwa di Gambar 

4.19 (a) dan Gambar 3.1 (b), dimana (a) adalah 

pengujian sistem di Lapangan Telekomunikasi ketika 

menggunakan antena default sedangkan (b) ketika 

menggunakan antena yang dirancang. 

 

. 

 
Gambar 3.1. (a) Hasil Gambar Antena Default di 

Lapangan Telekomunikasi 

 

 
Pada Gambar 3.1 (a) dapat dilihat bahwa antena default 

masih dapat mengirim sinyal. Nilai level sinyal yang 

diukur yaitu 0,76 V setelah dikonversi ke dBm nilai 

level sinyal dari antena yaitu -61,79 dBm. Sementara 

itu Gambar 3.1 (b) hasil gambar ketika menggunakan 

antena yang dirancang.  

 

 
 

Gambar 3.1. (b) Hasil Gambar Antena yang Dirancang di 

Lapangan Telekomunikasi 

 

 

Pada Gambar 3.1 (b) dapat dilihat bahwa antena default 

masih dapat mengirim sinyal. Nilai level sinyal yang 

diukur yaitu 0,80 V setelah dikonversi ke dBm nilai 

level sinyal dari antena yaitu -59,23 dBm. Selanjutnya 

yaitu hasil pengujian pengambilan gambar di Darul 

Ilmi (DAIM).  

 

B. Hasil pengujian pengambilan gambar di DAIM. 

Pada hasil pengujian pengambilan gambar dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 (a) dan Gambar 3.2 (b). Pada hasil 

pengujian gambar di DAIM yaitu dapat dilihat bahwa 

di Gambar 3.2 (a) dan Gambar 3.2 (b), dimana (a) 

adalah pengujian sistem di DAIM ketika menggunakan 

antena default sedangkan (b) ketika menggunakan 

antena yang dirancang. 
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Gambar 3.2. (a) Hasil Gambar Antena Default di DAIM 

 

 

Pada Gambar 3.2 (a) dapat dilihat bahwa antena default 

sedikit sinyal yang terkirim. Nilai level sinyal yang 

diukur yaitu 0,4 V setelah dikonversi ke dBm nilai 

level sinyal dari antena yaitu -84,87 dBm. Sementara 

itu Gambar 3.2 (b) hasil gambar ketika menggunakan 

antena yang dirancang.  

 

 
 

Gambar 3.2. (b) Hasil Gambar Antena yang Dirancang di 

DAIM 

 

 

Pada Gambar 3.2 (b) dapat dilihat bahwa antena default 

sedikit sinyal yang terkirim. Nilai level sinyal yang 

diukur yaitu 0,6 V setelah dikonversi ke dBm nilai 

level sinyal dari antena yaitu -72,05 dBm. Selanjutnya 

yaitu hasil pengujian pengambilan gambar di depan 

Laboratorium Telekomunikasi. 

  

C. Hasil pengujian pengambilan gambar di depan 

Laboratorium Telekomunikasi. 

Pada hasil pengujian pengambilan gambar dapat dilihat 

pada Gambar 3.3 (a) dan Gambar 3.3 (b). Pada hasil 

pengujian gambar di depan Laboratorium 

Telekomunikasi yaitu dapat dilihat bahwa di Gambar 

3.3 (a) dan Gambar 3.3 (b), dimana (a) adalah 

pengujian sistem di depan Laboratorium 

Telekomunikasi ketika menggunakan antena default 

sedangkan (b) ketika menggunakan antena yang 

dirancang. 

 

 
Gambar 3.3. (a) Hasil Gambar Antena Default di Depan 

Laboratorium Telekomunikasi 

 

Pada Gambar 3.3 (a) dapat dilihat bahwa antena default 

sedikit sinyal yang terkirim. Nilai level sinyal yang 

diukur yaitu 0,52 V setelah dikonversi ke dBm nilai 

level sinyal dari antena yaitu -77,18 dBm. Sementara 

itu Gambar 3.3 (b) hasil gambar ketika menggunakan 

antena yang dirancang.  

 

 
 

Gambar 3.3. (b) Hasil Gambar Antena yang Dirancang di 

Depan Laboratorium Telekomunikasi 

 

 
Pada Gambar 3.3 (b) dapat dilihat bahwa antena yang 

dirancang masih dapat mengirim sinyal. Nilai level 

sinyal yang diukur yaitu 0,65 V setelah dikonversi ke 

dBm nilai level sinyal dari antena yaitu -68,85 dBm. 

Selanjutnya yaitu hasil pengujian pengambilan gambar 

di belakang Laboratorium Telekomunikasi. 

 

D. Hasil pengujian pengambilan gambar di 

belakang Laboratorium Telekomunikasi. 

Pada hasil pengujian pengambilan gambar dapat dilihat 

pada Gambar 3.4 (a) dan Gambar 3.4 (b). Pada hasil 

pengujian gambar di Belakang laboratorium 

Telekomunikasi yaitu dapat dilihat bahwa di Gambar 

3.4 (a) dan Gambar 3.4 (b), dimana (a) adalah 

pengujian sistem di belakang Laboratorium 

Telekomunikasi ketika menggunakan antena default 

sedangkan (b) ketika menggunakan antena yang 

dirancang. 

 

 
 

Gambar 3.4. (a) Hasil Gambar Antena Default di 

Belakang Laboratorium Telekomunikasi 
 

 

Pada Gambar 3.4 (a) dapat dilihat bahwa 

antena default sedikit sinyal yang terkirim. Nilai level 

sinyal yang diukur yaitu 0,48 V setelah dikonversi ke 

dBm nilai level sinyal dari antena yaitu -79,74 dBm. 

Sementara itu Gambar 3.4 (b) hasil gambar ketika 

menggunakan antena yang dirancang.  
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Gambar 3.4. (b) Hasil Gambar Antena yang Dirancang di 

Belakang LaboratoriumTelekomunikasi 

 

 

Pada Gambar 3.4 (b) dapat dilihat bahwa antena yang 

dirancang masih dapat mengirim sinyal. Nilai level 

sinyal yang diukur yaitu 0,58 V setelah dikonversi ke 

dBm nilai level sinyal dari antena yaitu -73,33 dBm. 

 

3.2 Analisa Pengujian Sistem Pemantauan Siaran 

Langsung 

Pada saat pengujian di Lapangan Telekomunikasi, 

ketika menggunakan antena default dan antena yang 

dirancang masih dapat mengirim sinyal. Antena yang 

dirancang nilai level sinyal yang didapatkan yaitu -

59,23 dBm sedangkan nilai level sinyal antena default 

yaitu -61,79 dBm. Hasil tersebut menunjukkan nilai 

level sinyal ketika menggunakan antena yang 

dirancang lebih baik daripada saat menggunakan 

antena yang default. Hal ini dikarenakan pada antena 

default pada sisi transmitter 5,8 GHz dan sisi receiver 

5,8 GHz menggunakan antena Monopole. Antena 

Monopole mempunyai gain yang lebih kecil 

dibandingkan dengan antena yang dirancang. Nilai 

gain dari antena Monopole yaitu 2dB (Tabel 2.2) 

sedangkan antena yang dirancang (Hexaquad 

Omnidirectional) mempunyai gain sebesar 20,46 

(Tabel 4.4). 

 

Pada saat pengujian dilakukan di DAIM, ketika 

menggunakan antena default sedikit sinyal yang 

terkirim dengan level sinyal -84,87 dBm, sedangkan 

antena yang dirancang masih dapat mengirim sinyal 

dengan nilai level sinyal yaitu -72,05 dBm walaupun 

level sinyal masih lebih baik ketika di Lapangan 

Telekomunikasi yaitu -59,23 dBm. Hal ini dipengaruhi 

dari sudut antara antena transmitter 5,8GHz dengan 

antena receiver 5,8 GHz, dimana sudut antara antena 

transmitter 5,8GHz dengan antena receiver 5,8 GHz 

yaitu 330
o
.  

 

Pada saat pengujian dilakukan di depan Laboratorium 

Telekomunikasi, ketika menggunakan antena default 

masih dapat mengirim sinyal. Nilai level sinyal yang 

didapat yaitu -77,18 dBm, sedangkan antena yang 

dirancang masih dapat mengirim sinyal dengan nilai 

level sinyal yaitu -68,85 dBm walaupun nilai level 

sinyalnya masih lebih baik di Lapangan 

Telekomunikasi. Hal ini dikarenakan banyak halangan 

(pohon, gedung).  

 

Pada saat pengujian dilakukan di belakang 

Laboratorium Telekomunikasi, ketika menggunakan 

antena default masih dapat meghasilkan gambar 

walaupun dengan kualitas yang buruk. Kualitas yang 

buruk dilihat dari level sinyal yang didapat yaitu -79,74 

dBm daripada saat menggunakan antena yang 

dirancang dengan nilai level sinyal yaitu -73,33 dBm. 

Hal ini dikarenakan ketika menggunakan antena 

default, pola radiasi antena receiver 5,8 GHz 

(Monopole) yaitu omnidirectional. Pada saat 

meggunakan antena yang dirancang pola radiasi antena 

receiver 5,8 GHz (Helix) yaitu unidirectional. 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Pada penelitian ini berhasil dilakukan perancangan dan 

optimasi Antena Hexaquad Omnidirectional, Antena 

Helix 10 lilitan, dan Antena Vertical Pentaquad 

471,25MHz. Performasi perancangan dan optimasi 

dilakukan dengan melakukan pengukuran kuat level 

sinyal dan kualitas gambar. Pengukuran dilakukan pada 

4 tempat yang berbeda, yaitu Lapangan 

Telekomunikasi, Masjid Darul Ilmi, Depan 

Laboratorium Telekomunikasi dan Belakang 

Laboratorium Telekomunikasi. Dari hasil pengukuran 

yang dilakukan didapatkan pada saat pengujian sistem 

siaran langsung di 4 tempat yang berbeda, yaitu 

Lapangan Telekomunikasi, DAIM, depan 

Laboratorium Telekomunikasi dan belakang 

Laboratorium Telekomunikasi. Hasil kuat level sinyal 

yang paling besar ada di Lapangan Telekomunikasi 

dengan nilai level sinyal yaitu -59.23 dBm dengan 

menggunakan antena yang dirancang (antena 

Hexaquad Omnirectional, antena Helix dan antena 

Vertical Pentaquad).  
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Abstrak  
 

Salah satu upaya pelestarian budaya suatu bangsa adalah dengan membuat dokumentasi yang dapat bertahan untuk 
jangka waktu lama. Beberapa  bentuk dokumen yang umum dikenal diantaranya adalah naskah-naskah, buku, prasasti 
dan lain-lain. Seiring perkembangan peradaban manusia, terutama pesatnya perkembangan teknologi saat ini, 
pendokumentasian tidak lagi sebatas lembaran-lembaran kertas pada sebuah buku, akan tetapi penyimpanan dokumen 
bergeser ke bentuk elektronik. Bentuk dokumen  tidak sebatas dokumen teks, tapi juga sudah  dalam bentuk 
multimedia. Salah satu bentuk dokumen multimedia yang dapat diolah adalah dokumen yang diproduksi dengan 
menggunakan teknologi rekam gerak. Tarian tradisional sebagai salah satu seni budaya yang patut untuk kita jaga 
tidaklah cukup disimpan hanya dalam bentuk narasi atau gambar diam saja, penyimpanan dalam bentuk gambar 
bergerak tentunya lebih tepat jika akan digunakan untuk pemelajaran tarian. Rekaman tarian dalam bentuk tiga dimensi 
(3D) tentunya lebih baik untuk digunakan sebagai referensi pemelajaran. Dengan menggunakan teknik motion capture, 
kita dapat membuat dokumentasi tarian 3D, namun untuk membuat rekaman 3D dengan presisi tinggi, kita terkendala 
dengan mahalnya perangkat rekam. Untuk menekan biaya, kita dapat menggunakan perekam 3D dengan harga 
terjangkau, namun hasil rekamannya yang kurang baik memerlukan tindakan penyuntingan yang membutuhkan effort 
lebih. Untuk mengurangi effort dalam melakukan penyuntingan, dalam penelitian ini kami mengajukan sebuah teknik 
penyuntingan alternatif dengan mengolah kembali potongan-potongan frame yang rusak pada hasil perekaman  
menggunakan  metode interpolasi polynomial lagrange .  
 

Abstract 
 

Validation of "TIDI" Traditional Dance Animation Produced By Markerless Motion Capture. One effort to 
preserve the culture of a nation is to make documentation that can acvhieved  for a long time. Some of the most 
commonly known forms of documents include manuscripts, books, inscriptions and others. As the development of 
human civilization, especially the rapid development of technology today, documentation is no longer limited to sheets 
of paper in a book, but the storage of documents shifted to electronic form. Document form is not limited to text 
documents, but also already in  multimedia. One form of processed multimedia document  is documents produced using 
motion capture technology. Traditional dance as one of the cultural arts we deserve to keep is not enough to be stored 
only in the form of narration or still images only, the storage in moving picture is certainly more appropriate. 
Traditional dance as one of the cultural arts that we deserve to keep is not enough stored only in the form of narration or 
still images alone, the files in the form of moving pictures would be more appropriate if it will be used for dance 
learning. Dance recordings in the form of three-dimensional (3D) is certainly better to use as a reference of learning. 
Using motion capture techniques, we can create 3D dance documentation, but to make high-precision 3D footage, we 
are plagued with expensive record devices. To reduce costs, we can use 3D recorders at affordable prices, but the poor 
recording results require editing actions that require more effort. To reduce the effort in editing, in this study we 
propose an alternative editing technique by recovering the broken frame fragments on the recording using the lagrange  
polynomial interpolation method. 
 
 
 
Keywords: Animation, dance animation, markerless, motion capture, interpolation, lagrange polynomial 
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1. Pendahuluan  
 
Rekaman tarian dalam penelitian ini kami sajikan dalam 
bentuk animasi, bentuk ini dipilih karena format berkas 
hasil  motion capture merupakan berkas standar yang 
ditujukan untuk keperluan animasi. [1].  
 
Tarian tradisional tidi merupakan tarian tradisional suku 
Gorontalo yang mendiami sebagian besar wilayah 
Sulawesi bagian utara. Tarian tidi adalah tarian yang 
dibawakan oleh calon mempelai wanita, pada acara  pra 
nikah yang diselenggarakan semalam sebelum akad 
nikah, acara ini disebut mopotilandahu. [2] Tarian Tidi 
terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya :  Tidi da’a, 
Tidi lo polopalo, Tidi lo tihuo, Tidi l o’ayabu, Tidi lo 
tonggalo, Tidi lo malu’o, Tidi lo tabongo. Setiap jenis  
Tidi memiliki kandungan makna yang berbeda beda, 
perbdaan makna ini diwakili oleh bentuk gerakan dan 
ornamen yang digunakan oleh penari [3] 
 
Gerakan dasar tarian Tidi meliputi : berjalan, memberi 
hormat, mengayunkan kedua tangan disamping badan, 
berjongkok (sambil melenggang), berputar (sambil 
melenggang) [3] Gerakan dasar yang kami pakai pada 
penelitian ini adalah gerakan dasar yang direkam dari 
jenis tarian Tidi Da’a. 
 
Teknologi rekam gerak yang kami pakai pada penelitian 
ini  adalah teknologi rekam gerak tanpa penanda. 
Perangkat rekam  yang kami gunakan adalah microsoft 
kinect (Gambar 1) yang memiliki kemampuan untuk 
menangkap kedalaman gambar (depth image) [4]. 
Perangkat ini kami pilih karena memiliki harga  relatif 
terjangkau.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Microsoft Kinect 
 
Hasil rekaman kinect kami simpan dalam format berkas 
BVH [5]. Dalam  berkas rekam BVH, komponen 
kerangka obyek disimpan data-data rotasi, translasi dan 
skalanya. Penyimpanan ini direpresentasikan dalam 
sebuah persamaan matrik homogen pada persamaan (1),  
dimana M = Transformasi matriks lokal, T = 
Transformasi, R= Rotasi dan S= Skala.  
M= TRS (1) 

Persamaan (1) adalah representasi transformasi matriks 
lokal pada setiap obyek penyusung kerangkan, , 
sedangkan representasi dari keseluruhan obyek 
kerangka disebut transformasi global yang merupakan 
perkalian dari transformasi-transformasi lokal dan 
direpresentasikan pada persamaan (2) 
 

M global
n =∏

0

n

M local
i

 
  (2) 
 
Dari persamaan 2.2, transformasi global diperoleh 
dengan cara mengalikan terlebih dahulu transformasi 
lokal setiap tulang dengan parent – parent-nya (n-1) 
dimana untuk n=0, menandakan itu adalah root dari 
setiap hirarki. Karena dalam BVH, rotasi dan translasi 
tidak dipengaruhi oleh skala setiap obyek, maka BVH 
hanya menggunakan nilai Rotasi dan Translasi saja 
sehingga persamaan (1) dan (2) dapat dibentuk menjadi 
sebuah matrix homogen M seperti pada persamaan (3) 
 

M= [R R R T x

R R R T y

R R R T z

00 01
]

 
  (3) 
 
dimana R= Rz Rx Ry adalah nilai Rotasi sedangkan 
dan Tx,TyTz adalah penjumlahan dari offset setiap 
komponen tulang dan translasi setiap framenya, 
dikalikan dengan vektor 0 0 0 1 untuk memperoleh 
posisi global setiap komponen pada keselurujan 
gerakan. 
   
Untuk menyunting hasil rekam gerak, banyak metode 
yang telah digunakan, salah satunya adalah metode 
penyuntingan yang diperlakukan pada setiap frame hasil 
rekaman seperti yang telah dilakukan dalam penelitian 
sebelumnya dalam [6].�  
 
Pada penelitian ini kami mencoba menggunakan teknik 
yang sama namun dengan membuat frame tambahan 
dan menggantinya dengan beberapa frame baru yang 
kami hasilkan dari proses interpolasi lagrange 
polynomial orde 2 pada persamaan (4). 
 

 
(4) 
 
Interpolasi lagrange orde dua adalah metode untuk 
mencari sebuah nilai  baru f1x dengan menggunakan tiga 
nilai  masukan acuan x0, x1 dan x2. Nilai yang kami 

0 01 2 2 1
1 0 1 2

0 1 0 2 1 0 1 2 2 0 2 1

( ) ( ) ( ) ( )x x x xx x x x x x x xf x f x f x f x
x x x x x x x x x x x x

− −− − − −
= + +

− − − − − −
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gunakan adalah nilai rotasi ( R ) global per frame yang 
kami ekstrak dari data BVH hasil rekaman.  
 
2. Metode Penelitian 
 
Proses pembuatan rekaman 3D Tarian TIDI kami 
lakukan dengan beberapa tahapan seperti yang terlihat 
pada gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Tahapan pembuatan gambar 3D tarian Tidi 

 
Keterangan : 

1. Perekaman 
2. Deteksi Kerangka (skeleton recognize) 
3. Skeleton Tracking  
4. Konversi BVH 
5. Rigging & Animasi 
6. Validasi hasil animasi 
7. Editing (Interpolasi) 
8. Hasil Animasi 
9. Database Tarian  

 
Perekaman akan menggunakan konfigurasi lebih dari 
satu  kamera seperti yang sudah dilakukan pada oleh 
Utami cs dalam percobaan [7]   Konfigurasi  kamera  
yang digunakan pada proses perekaman adalah seperti 
pada gambar 3.  
 
Deteksi kerangka pada dasarnya sudah dilakukan dalam 
kamera Kinnect dengan menggunakan  fitur  depth 
image yang merupakan basis kerjanya. Fitur ini 
kemudian digunakan oleh A. Kar dalam [8].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Konfigurasi Kamera 
 
Skeletal tracking kami menggunakan SDK Microsoft 
Kinect dan kami gunakan pada stick figure seperti pada 
gambar 4. 
Proses rigging kami lakukan dengan menggunakan 
Blender.  Berdasarkan matriks rotasi persamaan 3, 
proses rigging pada dasarnya adalah bagaimana 
memetakan data rekam gerak BVH kedalam kerangka 
manusia hasil skeleton tracking. Matriks rotasi pada 
persamaan 3 dikorelasikan dengan sudut joint setiap 
komponen kerangka. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Stick Figure 

 
Karakter animasi yang telah kami rekatkan pada 
kerangkan (rigging) dapat dilihat pada gambar 5.  
Jumlah bone yang digunakan adalah sebanyak 18 bone. 
Dengan demikian makan joint yang digunakan juga 
adalah sebanyak 18 joint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Rigging 

 
Data hasil rekaman tarian dalam format BVH kemudian 
kami gunakan untuk menganimasikan karakternya. 
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Animasi yang dihasilkan ternyata memiliki beberapa 
kesalahan akibat noise yang timbul pada saat 
perekaman. Banyakanya noise menimbulkan banyaknya 
kerusakan pada gerakan sehingga membutuhkan 
penyuntingan. Karena gerakan tarian TIDI  adalah 
gerakan yang memiliki perpindahan yang tidak terlalu 
drastis, maka kami mengolah kembali data BVH dengan 
mencuplik frame-frame yang rusak dan mengolahnya 
dengan membuat frame-frame baru yang kami hasilkan 
dengan teknik interpolasi, frame baru kami sisipkan 
pada potongan frame yang kami sunting. Hasilnya kami 
peroleh gerakan yang lebih halus dibanding 
sebelumnya.  
 
 
3. Penyuntingan dengan metode interpolasi 

lagrange orde 2 
 
Frame yang mengalami kerusakan dapat dilihat pada 
gambar (6) kami gunakan sebagai nilai masukan 
interpolasi lagrange orde 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Stick Figure bvhacker dari Frame Rusak 

 
Pada gambar (6) diatas, gerakan tangan dari atas ke arah 
kepala terlihat tangan kiri tertinggal dari tangan kanan.  
Dengan mengolah data BVH kami membuat frame 
pengganti yang dihasilkan dari interpolasi ketiga frame 
diatas seperti yang terlihat pada gambar (7). 
 
Dengan membuat lima buah iterasi pada interpolasi 
lagrange polynomial orde 2, kami memperoleh 5 (lima) 
fram baru yang kemudian kami pakai sebagai pengganti 
frame 1, frame 2 dan frame 3 pada gambar (6).  menjadi 
frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 dan frame 5 seperti 
pada gambar (7). 

 
Gambar (7). Stick Figure bvhacker hasil penyuntingan  
 
Hasil penyuntingan kemudian kami animasikan untuk 
kemudian kami lakukan validasi dengan  

memperlihatkan hasil animasi terhadap responden dan 
membuat pertanyaan tentang kesesuaian gerak 
berdasarkan persepsi respoden. 
 
4. Hasil validasi responden 
 
Animasi tarian setelah dikoreksi kami tunjukkan lagi 
kepada 16 (enam belas) responden lainnya yang berasal 
dari  13 (tiga belas) Kecamatan diwilayah Provinsi 
Gorontalo  dan 1 (satu) Kecamatan dari luar wilayah 
Provinsi Gorontalo.  Animasi yang ditunjukkan kepada 
responden adalah berupa potongan-potongan animasi 
pada beberapa gerakan.  
 
 

 
 

Gambar 8. Hasil kuisioner animasi memasuki area 
 
 

 
 

Gambar 9. Hasil kuisoner animasi memberi hormat 
 
 

 
 

Gambar 10. Hasil kuisioner animasi gerakan tangan #1 
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Gambar 11. Hasil Kuisioner gerakan tangan #2 
 

 
Gambar 12. Gerakan tangan #3 

 
Dari hasil kuisioner pada gambar (8) sampai dengan 
gambar (12) diatas, kami memperoleh gambaran bahwa 
hasil animasi gerakan tangan pada gambar (11) yang 
merupakan animasi dari hasil rekam gerak yang  
disunting menggunakan metode ini dinilai sebagai 
gerakan yang wajar oleh responden. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
Meskipun penelitian ini masih merupakan penelitian 
awal  namun pada penelitian ini kami dapat menarik 
beberapa kesimpulan yakni : 
 
• Penyuntingan dengan metode ini dapat dipakai 

untuk melakukan penyuntingan pada kerusakan 
gambar dengan lebih mudah dan tidak 
membutuhkan effort yang lebih besar dibandingkan 
kita menggunakan penyuntingan frame per frame 
seperti pada penelitian sebelumnya.  

• Hasil validasi ini masih merupakan hasil validasi 
tahap awal dan masih membutuhkan pengujian 
lebih lanjut. 
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Abstrak 
 

Sinyal ECG (Electro Cardiogram) adalah sinyal yang dihasilkan peralatan medis yang bernama  

Electrocardiograph. Bacaan dan Interpretasi record ECG secara manual, digunakan sebagai alat bantu utama 

paramedis dalam mendiagnosa ketidaknormalan jantung dan organ tubuh yang lain.ECG Analyzer adalah 

digitalisasi bacaan ECG secara elektronik. Dimana melalui pengolahan sinyal (Signal processing) dan Algoritma 

Expert System, nantinya akan didapat interpretasi bacaan yang akurat. Untuk analisa bacaan  sinyal ECG secara 

elektronik (ECG Analyzer), diperlukan sinyal ECG yang bebas derau (noise). Untuk keperluan itu, diperlukan 

blok denoising filter yang merupakan pre-conditioning sinyal elektronik. Tujuan riset ini adalah  untuk 

mendapatkan denoising filter berupa Transfer Function dan rangkaian elektronik teroptimasi. Yang bisa 

digunakan selanjutnya untuk pengintegrasian dengan ECG Analyzer. Pendekatan untuk desain denoising  filter 

ini adalah Aproksimasi Analog (Butterworth Approximation). Sedang untuk optimasi (mendapatkan koefisien 

koefisien filter ideal)  digunakan algoritma optimasi Particle Swarm Optimization (PSO). Digunakan Matlab 

untuk desain dan optimasi Denoising Filter dan Proteus untuk simulasi electronic circuitnya. Data ECG Offline 

diujikan sebagai sample input. Dari desain dan optimasi akhir telah didapat Transfer Function dan prototype 

rangkaian elektronika analog yang bebas noise dan siap untuk diintegrasikan dengan ECG Analyzer baik secara 

analog maupun digital nantinya. 

 

Abstract 
 

Electro Cardiogram (ECG) signal is a signal that is produced by medical equipment named Electrocardiograph. 

Reading and Interpretation of ECG Record are used manually by Paramedics as a main tool to diagnose heart 

abnormality and other dysfunction internal body part. ECG Analyzer is electronic digital ECG reading. When 

applied with signal processing and Expert System Algorithm, it will get accurate reading and interpretation. To 

analyze ECG signal electronically, Noise-Free ECG Signal is needed. For this purpose, Denoising Filter is 

strongly needed as pre conditioning signal processing. The purpose of this study is to get denoising filter in the 

form of transfer function and optimized electronic circuit. The Result can be integrated with ECG Analyzer in 

the future. Butterworth Approximation (s-domain) approach is used for denoising filter design. Particle Swarm 

Optimization (PSO) as optimization iteration is used to get ideal coefficient of denoising filter. Matlab is used 

for filter design and optimization. Proteus is applied for Electronic Circuit Simulation. ECG offline data is tested 

as sample input to see the response. As a result, Transfer Function and Electronic Circuit Prototype have been 

obtained as per ECG Free-Noise requirement. 

 

 

Keywords: Electro Cardio Gram (ECG), Denoising Filter, Analog Filter, Particle Swarm 

Optimization 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Sinyal Electro Cardio Gram (ECG) adalah sinyal 

jantung yang diambil dari lead/probe yang 

ditempel di tubuh dan terhubung dengan alat 

electrocardiograph. Sinyal ini bisa digunakan 

untuk memonitor ritme, pola detak jantung. 

Interpretasi ritme dan pola ini adalah bacaan klinis  

dalam mendiagnosa symptom / gejala disfungsi 

jantung (arrithmia, hiperkalemia, hippokalemia, 

infark, abnormality) atau disfungsi organ tubuh 

yang lain. 

 

Bacaan ini selalu dilakukan secara manual oleh 

tenaga paramedis yang terdidik dan terlatih. ECG 

Analyzer dapat membantu mengatasi keterbatasan 
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Karakter Noise 

Karakter Sinyal 

ECG 

Desain Parameter 

Filter

Didapat

Transfer Function

Didapat Prototipe 

Active RC Circuit 

dan 

Komponennnya

jumlah tenaga personal yang terdididik dan terlatih. 

Alat  itu terdiri dari pemrosesan sinyal (Signal 

Processing) yang terintegrasi dengan Kecerdasan 

buatan ( Expert System-Machine Learning). 

 

Tujuan riset ini adalah mendapatkan Denoising 

Filter, sehingga sinyal ECG mudah diproses, 

dibaca dan diidentifikasi morfologinya untuk 

keperluan interpretasi bacaan. 

 

Dalam tahap desain akan dicari pendekatan model 

matematis yang bisa mengkorelasikan respons 

frekuensi Denoising Filter yang diinginkan dengan 

rangkaian listrik. Sehingga akan didapat function 

transfer dan prototipe rangkaian elektronik 

Denoising Filter dengan komponennya. Optimasi 

dilakukan untuk mendapatkan kurva Denoising 

filter ideal yaitu setelah mendapatkan hasil 

koefisien filter ditahap desain. 

 

 

2. Metodologi Penelitian 
 

Tinjauan pustaka diawali dari  pengenalan sinyal 

ECG baik karakter sinyal, karakter noise yang 

mengiringinya. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. 

 

Dari referensi tersebut didapat  beberapa parameter 

penting baik sinyal ECG maupun noise yang selalu 

muncul. Selanjutnya adalah pencarian referensi 

untuk pendesainan filter terutama yang 

hubungannya dengan aplikasi denoising. 

 

Desain Denoising Filter ini menggunakan transfer 

function dengan bantuan transformasi laplace. Hal 

itu akan memudahkan modeling dan uji 

responsnya. Pemilihan pendekatan Butterworth 

untuk desain Denoising Filter, adalah karena 

kestabilan dan frekuensi respons yang bagus 

terhadap sinyal ECG yang cenderung tidak dinamis  

[10] [11]. 

 

Prototipe rangkaian elektronik khusus untuk filter 

sebagai turunan dari Transfer Function, adalah 

merupakan subyek tersendiri dalam tinjauan 

pustaka. Yaitu proses mulai dari pemilihan type, 

mendapatkan besar komponen sampai jenis power 

supplynya. [10][11]. 

 

Optimasi untuk minimalisasi noise, overshoot, 

maupun  ketidakstabilan dalam pendesaian 

memerlukan studi yang komperehensif juga. 

 

Dipilih Algoritma Particle Swamp Organization 

yang mempunyai kemampuan untuk diaplikasikan 

juga dalam expert system-machine learning 

nantinya. Kesamaan ini hal yang penting untuk 

integrasi ECG Analyzer. [12] [13] [14] [15] [16] 

[17] [18] [19] [20]. 

 

Setelah melalui Tinjauan Pustaka Penelitian, maka 

dilakukan langkah langkah Desain dan Optimasi 

Denoising Filter ECG ini  : 

 

1. Mengetahui Karakter/Spesifikasi Sinyal ECG 

2. Mengetahui  Karakter/Spesifikasi Noise Sinyal 

ECG 

3. Merancang Desain Denoising Filter Sinyal 

ECG 

4. Mendapatkan Transfer Function dari Denoising 

Filter ECG 

5. Simulasi Respon Frekuensi Transfer Function 

dengan Filter Design Analysis-Matlab 

6. Mendapatkan Prototype Rangkaian Elektronik 

Denoising Filter ECG 

7. Optimasi Kurva Ideal menggunakan Particle 

Swarm Optimization 

8. Simulasi Respon Frekuensi baik transfer 

function maupun Rangkaian Elektronik dengan 

Matlab dan Proteus 

9. Uji Coba Rangkain Elektronik aktual dengan 

ECG Generator, Noise Generator dan 

Osciloscope 

10. Uji pembacaan hasil secara manual oleh Team 

Paramedis. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Langkah Pendesainan Denoising Filter 

ECG 

 

Sinyal ECG adalah  sinyal elektronik dengan  range 

0-0.2 mV. Sinyal ini  mempunyai anatomi l yang 

digunakan untuk interpretasi dan  analisa kerja dan 

fungsi jantung.  Anatomi ini biasa disebut PQRST 

Wave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Anatomi Sinyal ECG (PQRST-Wave) 

 

 

Anatomi  PQRST ini bila dalam domain frekuensi, 

akan selalu berada di area kerja : 

 Range Frequency  Pembacaan : 1-150 Hz 

 Heart rate: 0.67 - 5 Hz (i.e. 40 - 300 bpm) 

 P-wave: 0.67-5 Hz 

 QRS: 10-50 Hz 

 T-wave: 1- 7 Hz 
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Sedang identifikasi noise yang biasa mengikuti 

sinyal ini adalah : 

 Baseline Wander Noise : Dibawah 0.15 Hz 

 Power Line Interference Noise : 48 – 52 Hz 

 Muscle Contraction Noise : 10000 Hz 

(Tidak dibahas) 

 Electrosurgical Noise :  100 kHz – 1 Mhz 

(Tidak dibahas) 

 

Secara aktual, noise yang paling sering muncul 

adalah Baseline Wander Noise (akibat pernapasan, 

gerakan tubuh) dan Power Line Interference Noise.  

 

Dalam penelitian ini akan didisain Denoising Filter 

untuk kedua jenis noise ini. 

 

2.1 Spesifikasi Desain  

Spesifikasi yang digunakan : 

 Untuk Denoising Baseline Wander Noise : High 

Pass Filter Desain : Frekuensi cutoff : 0.15 Hz. 

Alasan : Diketahui noise akibat pernapasan, gerak 

organ halus lain ini adalah bekerja dibawah 

frekuensi  0.15 Hz. 

 Untuk Denoising Powerline Interference Noise : 

Band Stop Filter Design  dengan frekuensi cut off 

low : 48 Hz dan frekuensi cut off high 52 Hz.  

Alasan: Jala Listrik yang digunakan 50 Hz, 

toleransi 2 Hz untuk noise yang mungkin timbul. 

 Kualitas Atenuasi / Peredaman Sinyal untuk 

Denoising  filter design, yang diperlukan adalah   

12 dB, orde Empat.  

Alasan: Standar untuk High Fidelity FIlter Signal  

ada di kurva Attenuasi 12 db. 

 Menggunakan pendekatan Butterworth. 

Alasan: Pendekatan Butterworth memaksimalkan 

passband frequency yang flat. Pendekatan 

Chebyshev  menajamkan transisi cut off, tetapi 

responsenya cenderung overshoot ketika didisain 

untuk orde tinggi. 

 

Dari parameter desain filter diatas akan didapatkan 

Transfer Function dengan koefisien di 

denumeneratornya. Nilai ini yang akan digunakan 

untuk menentukan besar komponen prototype 

rangkaian elektronik di stage berikutnya. 

 

2.2 Spesifikasi Desain Rangkaian Elektronik  

Spesifikasi yang digunakan : 

 Menggunakan Active RC Circuit, yaitu 

menggunakan komponen:  Power Supply, Op-

Amp, Resistor dan Capacitor. 

Alasan: Lebih fleksibel dan praktis dibanding 

RLC Circuit. 

 Menggunakan Topologi Non Inverting Sallen 

Key.  

Alasan: Didisain sebagai topologi umum op amp 

untuk filter analog. 

 Menggunakan topologi Cascading two-stage 

Sallen Key 2nd Order untuk mendapatkan 

kualitas atenuasi orde  empat.  

Alasan: Kemudahan perhitungan komponen dan 

realisasi nya. Orde empat juga dianggap stabil 

untuk realisasi dalam rangkaian elektronika 

analog. 

 Power Supply 1-15 VDC, Gain = 1, Input 

Voltage : 1-2 mV. Bandwidth  Max. 1 Mhz. 

 

FDA Tool (Filter Design and Analysis) dari Matlab 

digunakan untuk mendesain filter dan untuk 

mendapatkan koefisien Transfer Function Filter.  

Prototipe rangkaian elektronikanya  bisa diuji 

dengan Software Proteus. Diharapkan dari dua uji 

ini didapatkan fungsi respons yang sama. Tentunya 

dengan menambahkan sinyal noise, dengan 

frekuensi dibawah 0.15 Hz, dan diantara 48 dan 52 

Hz. Ketika disimulasikan sinyal responsenya 

diharapkan akan bebas dari frekuensi noise 

pengiringnya. 

 

2.3. Desain dan Pembuatan Prototipe  

 Step Satu : Menggunakan Filter Design and 

Analyst Tool dari Matlab untuk mendapatkan 

koefisien filter Butterworth, High Pass, Orde 

empat. Koefisien ini menjadi nilai penghitungan 

komponen active RC. Didapatkan  hasil berupa 

Transfer Function untuk denoising Filter 

Baseline Wander Noise. 
 

High Pass Filter (Base Wanderer Noise), Fc : 0.15 Hz, 

Butterworth, Orde-4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3. Desain Denoising High-Pass Filter 
 

 Step dua: Menggunakan Filter Design and 

AnalystTool dari matlab untuk mendapatkan 

koefisien filter Butterworth, Band Stop, Orde 

empat. Koefisien ini menjadi nilai 

penghitungankomponen active RC. Didapatkan  

hasil berupa Transfer Function untuk denoising 

Filter Powerline Interference Noise. 
 

High Pass Filter (Base Wanderer Noise), Fc : 0.15 Hz, 

Butterworth, Orde-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 Desain Denoising Band-Stop Filter 
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 Step Tiga: Memasukan koefisien yang didapat 

ke Transfer Function dari filter (Gain A0 = 1). 

 

 A(s) =  
𝐴0

(1 + 𝑎1𝑠 + 𝑏1𝑠2)(1 + 𝑎2𝑠 + 𝑏2𝑠2) … (1 + 𝑎𝑛𝑠 + 𝑏𝑛𝑠2)
   (1) 

 

  =  
𝐴0

Πi(1+𝑎𝑖𝑠+𝑏𝑖𝑠2)
 

 

Dimana A0 adalah passband gain DC dan ai 

dan bi adalah koefisien filter. 

 

 Step Empat: Memasukan koefisien yang didapat 

ke topografi Sallen-Key High Pass Filter 

maupun Band Stop filter. Dengan nilai R,C bisa 

dicari dari persamaan Transfer Function yang 

didapat. Alternatif IC Op-Amp  yang digunakan 

bisa 741, LM 324 TL 084. Pembahasan disini 

menggunakan  Op-Amp-Universal Active Filter 

UAF42 dari Texas Instrument. Hasil ini 

merupakan Rangkaian Elektronik Aktual 

Denoising Filter untuk Baseline Wander Noise 

dan Powerline Interference Noise. Dan dapat 

digunakan dan diuji secara terpisah 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Op Amp UAF42 

 

 Step Lima: Nilai komponen R. C bisa 

didapatkan dari Koefisien hasil Filter Design 

Analysis Matlab  dengan topology  Sallen Key-

High Pass Orde Dua yang Diseri. Hasil ini 

merupakan Prototype Rangkaian Elektronik 

Denoising Filter untuk Baseline Wander Noise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Sallen Key High Pass Filter Orde Dua 

 

 Step Enam: Nilai komponen R. C bisa 

didapatkan dari Koefisien hasil Filter Design 

Analysis Matlab  dengan topology Sallen Key-

Twin T-Band stop Orde Dua yang Diseri (G = 

1). Hasil ini merupakan Prototype Rangkaian 

Elektronik Denoising Filter untuk Powerline 

Interference Noise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Sallen Key Twin-T Band-Stop 

 

 Step Tujuh:  Prototipe rangkaian ini bisa 

disimulasikan dengan Proteus. Yaitu untuk 

memenuhi syarat respons Denoising Filter yang 

diinginkan. Cara lain adalah menjadikan 

prototipe  rangkaian listrik aktual / sebenarnya 

di step 4 untuk diuji cobakan menggunakan 

osiloskop. 

 

2.4 Optimasi 

Untuk keperluan digitalisasi, optimasi diperlukan 

juga ketika akan mendesain Denoising Digital 

Filter. Baik untuk Digital FilterFIR terutama 

Digital Filter IIR. Algoritma proses iterasi optimasi 

dipilih adalah Particle Swarm Optimization (PSO) 

dengan result/output yang diharapkan adalah 

koefisien filter yang mendekati kurva filter ideal. 

Hasil Transfer Function Denoising Filter domain-s 

yang didapat dari phase desain, bisa lansung 

dirubah ke bentuk z dengan bilinear transformation 

atau Impulse Invariant transformation. Koefisien 

filter digital ini yang dioptimasi dengan  iterasi 

algoritma Particle Swarm Optimization. Optimasi 

ini juga bisa dilakukan langsung terhadap koefisen 

Denoising Filter Analog. 

 

3. Analisa Penelitian 
 

Dari langkah langkah riset yang telah dilakukan, 

dapat dilihat hasil simulasi dari desain, optimasi 

dan prototype rangkaian listrik Denoising-Filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Frekuensi Response dari High Pass dan 

Band-Stop Denoising Filter 
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Butterworth, Highpass, Orde 4, 

Frekuensi Cutt off : 3 Hz 

Butterworth, Bandstop, Orde 4, 

Frekuensi Cutt off Low: 48 Hz 

Frekuensi Cut off High : 52 Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Time Response dari High Pass dan Band-

Stop Denoising Filter 

 

 

Sinyal ECG yang input awalnya mengandung 

Baseline Wander Noise dan Power Line 

Interference Noise, menjadi sinyal ECG yang bebas 

noise ketika diberikan Blok Transfer Function dan 

Rangkaian Listrik Denoising Filter ECG. 

 

Hasil desain, optimasi dan prototype menunjukan 

hasil seperti yang diinginkan. Uji sample 

pembacaan/analisa manual oleh sejumlah 

paramedis menunjukan tingkat kecepatan dan  

akurasi  yang meningkat secara signifikan.  

Data offline diambil dari Physionet, Diambil 5 

sample data pasien Arrythmia, 5 sample pasien 

sehat di  satu lead. Durasi Offline data adalah 60d 

etik. Uji dilakukan oleh dua orang  paramedis, 

dengan kecepatan pembacaan sample di dua hari 

yang berbeda, menunjukan kenaikan kecepatan  

rata rata 37.125 detik dibanding tanpa 

menggunakan Denoising Filter. 

 

Uji integrasi online dengan ECG Analyzer tidak 

dilakukan, karena kelanjutan dari penelitian ini 

adalah pembuatan ECG Analyzer yaitu Integrasi 

Signal Processing (FFT, Wavelet Transform) dan 

Expert System dari sinyal ECG yang sudah bebas 

noise ini. 

 

 

4. Kesimpulan 

 

Desain, Optimasi sampai Prototype Denoising 

Filter ECG menunjukan langkah langkah yang 

tepat untuk mendapatkan sinyal ECG yang akurat 

dan mudah terbaca terutama oleh tenaga 

paramedis. Desain, Optimasi dan Prototype ini juga 

menunjukan korelasi kuat bentuk matematis dan 

bentuk prototype analog turunannya. Bentuk 

matematis ini juga bisa digunakan untuk membuat 

digital filter atau pemrosesan digital lainnya. 

Penelitian bisa dilanjutkan kepada desain 

Denoising Filter ECG secara digital. Bisa juga 

dilanjutkan ke tahap integrasi dengan ECG 

Analyzer, terutama untuk membaca dan bisa 

menginterpretasi sinyal ECG berdasar pola, ritme 

dan morfologi sinyalnya. Denoising Filter ECG  

sangat penting digunakan untuk ECG Analyzer 

yang terintegrasi, dimana sequence berikutnya 

(Signal Processing dan Expert System) 

memerlukan sinyal elektronik yang bebas noise. 
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Abstrak 
 

Prototype ini merupakan alat untuk menggerakkan antena parabola secara wireless ke satelit yang diinginkan dengan 

teknik Modulasi Amplitude Shift Keying (ASK). Alat ini terdiri dari bagian pemancar dan penerima. Pemancar 

memiliki keypad sebagai input, dengan tombol angka 1 sampai 6 yang mewakili kode nomor untuk satelit Telkom 2, 

BRISat, Telkom 3, Palapa D, Lippostar I, dan Telkom-3S. Fungsi tombol 0 untuk me-reset, tombol 7 untuk 

menampilkan posisi satelit, tombol 8 untuk menampilkan nama satelit, dan tombol 9 untuk menampilkan posisi dan 

nama satelit sebelumnya. Pada sisi penerima terdapat rotary encoder dan motor DC yang digunakan untuk menggerakan 

replika antena parabola kearah sudut yang telah diinput. Rotary encoder memiliki range 10°  dikarenakan jumlah lubang 

yang ada di rotary hanya 37, sedangkan untuk pembacaan lubang pada rotary menggunakan sensor optocoupler. Daya 

pancar ke penerima sebesar 3,2 mW dengan frekuensi kerja 315 MHz. Sinyal diterima dengan baik sampai jarak 

maksimal 69 m saat berada diluar ruangan, saat berada dalam ruangan sinyal hanya dapat diterima sejauh 30,8 m. 
 

 

Abstract 
 

This prototype is a tool to move the satellite dish parabola wirelessly to the desired satellite with Amplitude Shift 

Keying Modulation (ASK) technique. This tool consists of transmitter and receiver parts. The transmitter has the 

keypad as input, with the number keys 1 to 6 representing the number code for Telkom 2, BRISat, Telkom 3, Palapa D, 

Lippostar I, and Telkom-3S satellites. Function key 0 to reset, 7 key to display satellite position, 8 key to display 

satellite name, and button 9 to display the position and name of the previous satellite. At the receiving end there is a 

rotary encoder and a DC motor used to drive a replica of a parabolic antenna towards the input angle. Rotary encoder 

has a range of 10 ° because the number of holes in the rotary is only 37, while for the rotary hole readings using 

optocoupler sensor. The transmit power to the receiver is 3.2 mW with a working frequency of 315 MHz. The signal is 

well received up to a maximum distance of 69 m when outside the room, while in the room the signal is only acceptable 

as far as 30.8 m. 

 

 

Keywords: Amplitude Shift Keying, Keypad, Optocoupler, Rotary Encoder, Satellite 
 

 

 

1. Pendahuluan   
 

Pada era globalisasi saat ini kebutuhan akan komunikasi 

kian meningkat, dimana informasi yang dikirimkan 

dapat berupa suara, data, maupun gambar. Teknologi 

Very Small Aperture Terminal (VSAT) merupakan salah 

satu teknologi yang mendukung dalam pengiriman 

informasi tersebut. VSAT merupakan perangkat sistem 

komunikasi satelit dengan antena berbentuk parabola 

yang berdiameter hingga 4 meter. Teknologi ini sangat 

sesuai untuk sistem komunikasi di Indonesia 

dikarenakan wilayah Indonesia yang terdiri dari 

beberapa kepulauan (maritim).  

Satelit di angkasa memiliki koordinat yang 

menunjukkan lokasi satelit tersebut berada, begitu pula 

dengan lokasi dipermukaan bumi ini juga memiliki 

koordinat. Koordinat pada bumi sangat penting untuk 

mengetahui letak sebuah titik atau objek secara akurat 

untuk mendirikan atau meletakkan  antena VSAT 

maupun stasiun bumi. 

Meningkatnya kebutuhan akan komunikasi VSAT 

menggunakan antena parabola membuat teknisi VSAT 

harus cepat dan tepat dalam memasang antena parabola 

mailto:wartiyati@gmail.com
mailto:ajierachmatadityathamrin@gmail.com
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di pelanggan. Untuk mempermudah proses pemasangan 

antena parabola diperlukan alat yang dapat digunakan 

untuk mengatur sudut antena dengan parameter sudut 

azimuth dan elevasi guna menentukan arah antena 

parabola. Pada penelitian ini dibuat alat yang berjudul 

“Prototype Pengatur Sudut Pointing Antena Parabola 

Menggunakan Radio Frequency”. Pembuatan alat ini 

diharapkan dapat membantu mempermudah dalam 

mengatur sudut antena parabola secara wireless. 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Alat ini merupakan alat pengatur sudut azimuth dan 

sudut elevasi dari suatu antena parabola. Rancangan 

prototype ini memiliki 8 komponen utama yaitu: 

Keypad, Arduino Uno, Rotary Encoder, Sensor 

Optocoupler, Motor DC, Pemancar ASK, dan Penerima 

ASK. Input menggunakan keypad, dan transmisi data 

nya menggunakan pemancar dan penerima radio 

frequency ASK (Amplitude Shift Keying) dan output 

menggunakan motor DC untuk menggerakkan piringan 

antena parabola ke arah sudut dari satelit yang 

diinginkan agar proses point to point berjalan dengan 

lancar dengan sudut yang tepat. Diagram blok alat 

diperlihatkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Blok Sistem Kerja Alat 

 

 
 

Gambar 2. Flowchart Sistem Kerja Alat 

 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian alat untuk mengetahui 

apakah alat ini dapat bekerja dengan baik atau tidak. 

Pengujian dilakukan pada setiap bagian sistem secara 

keseluruhan. Pengujian yang dilalukan terdiri dari 

pengujian software dan hardware. 

 

Hasil dari pengujian dan simulasi akan dijadikan acuan 

untuk melakukan perbaikan pada alat jika hasil tersebut 

belum mencapai target yang diinginkan.  

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Hasil pengujian frekuensi kerja yang telah dilakukan 

menggunakan spectrum analyzer untuk ASK dapat 

dilihat pada Gambar 3. Nilai Frekuensi kerja pada 

pengukuran adalah 315MHz. 
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Gambar 3. Nilai Frekuensi Kerja Pemancar ASK 

 

 

Sedangkan bentuk gelombang input pada pemancar 

ASK merupakan sinyal digital yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.  
 

 
 

Gambar 4. Hasil Data Gelombang ASK 

 

 

Pengujian frekuensi kerja pada ASK dilakukan dengan 

spectrum analyzer, bahwa frekuensi kerja pada 

pemancar ASK adalah sebesar 315 MHz. Pengujian 

dengan spectrum analyzer mendeteksi adanya frekuensi 

harmonik yang mengganggu frekuensi center. Sumber 

dari frekuensi harmonik ini berasal dari osilator 

pemancar yang terganggu oleh frekuensi dari perangkat 

lain dengan frekuensi yang berdekatan. Sinyal output 

ASK merupakan sinyal yang telah termodulasi. Sinyal 

termodulasi yang didalamnya terdapat sinyal data akan  

dikirim oleh pemancar ke penerima. 

 

Untuk pengujian daya pancar menggunakan power 

meter. Hasil pengujian daya pancar yang dipancarkan 

oleh pemancar ASK 315 MHz adalah sebesar 3,2 mW 

atau 5,05 dBm. Daya pancar mempengaruhi kekuatan 

sebuah pemancar dalam mentransmisikan sinyal, 

semakin besar daya pancar yang dimiliki maka semakin 

jauh jarak jangkauan pemancar.  

 
Pengujian jarak jangkauan pemancar (transmitter) ke 

penerima (receiver) dilakukan pada ruang terbuka dan 

di dalam ruangan. Hasil pengujian jarak jangkauan 

pemancar ke penerima pada ruangan terbuka dapat 

dilihat pada Tabel 1. Sedangkan pengujian di dalam 

ruang ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Jarak Di Ruangan Terbuka 

 

 
 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Jarak Di Dalam Ruangan 

 

 
 

 

Jarak jangkauan pemancar dipengaruhi oleh kekuatan 

pancaran dari sebuah pemancar untuk mentransmisikan 

sinyal. 

 

Dari data hasil pengujian, bahwa jarak maskimum yang 

dapat dicapai adalah 30,8 m didalam ruangan, dan jika 

pada ruang terbuka jarak maksimum yang dicapai 

adalah 69 m. Hal ini terjadi karena pada ruang terbuka 

tidak terdapat obstacle yang menghalangi, dan jika di 

dalam ruangan terdapat banyak obstacle yang 

menghalangi antara pemancar dan penerima. 

 

Selanjutnya diakukan pengujian sudut azimuth dan 

elevasi prototype antena parabola yang bertujuan untuk 

mengetahui keakuratan dari hasil alat yang dibuat. 
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Setelah penerima mendapatkan input nomor satelit dari 

sisi pemancar lalu akan dibandingan dengan hasil sudut 

azimuth dan elevasi yang diperoleh dari web tracking 

satelit yaitu www.n2yo.com. Hasil perbandingan sudut 

azimuth dan elevasi hasil pengujian dengan data dari 

web diperlihatkan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Perbandingan Sudut Azimuth dan Elevasi Hasil 

Pengujian dengan Hasil Web 

 

 
 

 

Pada pengujian ini sudut didapatkan menggunakan web 

tracking antena yaitu www.n2yo.com. Untuk sudut 

azimuth dan elevasi dari masing-masing antena berbeda 

tetapi hasilnya konstan, dan juga posisi saat proses 

melakukan tracking sangat berpengaruh ke sudut yang 

dihasilkan. Ini disebabkan perpindahan posisi dari titik 

yang diinginkan. Pada saat pengujian menggunakan 

busur 360°. Hasil perbandingan sudut yang diperoleh 

dari web www.n2yo.com dengan menggunakan busur 

tidak terlalu berbeda jauh, tetapi ketika menggunakan 

busur 360° hasil yang didapatkan tidak akan konstan.  

 

Ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yang pertama 

motor DC susah untuk mendapatkan tegangan yang 

stabil jadi perputaran lubang yang ada di rotary encoder 

akan sedikit bergeser dari yang sebelumnya atau bisa 

jadi sama dari sebelumnya. Yang kedua faktor 

kekokohan alat dan pemasangan baut yang ada di sensor. 

Apabila replika antena parabola berputar dan baut tidak 

terlalu kencang akan berakibat bergesernya sedikit 

lubang rotary dari yang seharusnya. 

 

 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Rangkaian pemancar dan penerima ASK bekerja 

pada frekuensi kerja 315 MHz, dengan frekuensi 

lower 314.6 MHz dan frekuensi upper 315,2 MHz. 

2. Tombol-tombol pada keypad dikodekan sebagai 

nomor satelit untuk mewakilkan sebuah satelit. 

Tombol angka 1 untuk satelit Telkom 2, angka 2 

untuk satelit BRISat, angka 3 untuk Telkom angka 

4 satelit Palapa D, angka 5 untuk satelit Lippostar I, 

dan angka 6 satelit Telkom-3S.  

3. Daya pancar pemancar ASK sebesar 3,2 mW atau 

5,05 dBm .  

4. Jarak maksimum yang dicapai oleh pemancar dan 

penerima untuk dapat berkomunikasi adalah 69 m 

jika berada di ruang terbuka (tanpa obstacle). 

Sedangkan jika berada dalam ruangan yang terdapat 

banyak obstacle jarak maksimum untuk dapat 

berkomunikasi hanya mencapai 30,8 m. 

5. Perbandingan sudut yang telah diinput dari 

pemancar dengan sudut pada replika antena 

parabola yang diukur dengan busur 360° tidak 

terlalu berbeda jauh, namun tidak konstan 

dikarenakan tegangan yang didapatkan motor DC 

tidak stabil. 
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 Abstrak  

 

Teknologi seluler yang saat ini sedang berkembang yaitu 4G Long Term Evolution (LTE). 4G LTE bekerja dalam 

frekuensi yang berbeda-beda, dua diantaranya adalah frekuensi 1800 MHz dan 2300 MHz. Kemunculan 4G LTE ini 

berdampak pada bertambahnya jumlah user yang menggunakan fasilitas internet. Salah satu aktivitas yang banyak 

dilakukan yaitu pengunduhan file video. Untuk mendapatkan proses pengunduhan file video yang cepat, dibutuhkan 

performansi jaringan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengujian performansi 4G LTE frekuensi 1800 MHz dan 

2300 MHz terhadap pengunduhan file video. Parameter performansi yang diuji berupa throughput, round trip time 

(RTT), serta packet loss. Pengujian performansi dilakukan dengan menggunakan perangkat keras modem 4G LTE yang 

bekerja pada frekuensi 1800 MHz dan 2300 MHz, dan perangkat lunak yang digunakan yaitu Axence netTools. Aspek 

pengujian dilakukan pada waktu, tempat, serta halaman website yang berbeda. Waktu pengujian performansi yaitu pagi, 

siang, serta malam hari, dan tempat pengujian yaitu di perumahan Cibinong serta perumahan Beji. Dari hasil pengujian 

performansi yang telah dilakukan, nilai throughput yang dihasilkan dari jaringan 4G frekuensi 2300 MHz lebih besar 

dibandingkan 4G frekuensi 1800 MHz. Sedangkan untuk nilai RTT serta packet loss, 4G frekuensi 2300 MHz memiliki 

nilai yang lebih rendah dibandingkan 4G frekuensi 1800 MHz. Hal tersebut menandakan bahwa performansi 4G 

frekuensi 2300 Mhz lebih baik dibandingkan 4G frekuensi 1800 MHz. Sejauh ini, menurut indeks performansi yang 

direkomendasikan oleh TIPHON, performansi dari jaringan 4G frekuensi 2300 MHz dan 1800 MHz masih berada 

dalam kategori optimal.  

 

Keywords : 4G Long Term Evolution, network performance, Software Axence netTools 

 

Abstract 

 
The currently developing mobile technology is 4G Long Term Evolution (LTE). 4G LTE works in different frequencies, 

two of all  are 1800 MHz and 2300 MHz. The emergence of 4G LTE has an impact on the increasing number of users 

who use internet facilities. One of the many activities are downloading video files. For fast downloading of video files, 

good network performance is required. Therefore, performance testing of 4G LTE of 1800 MHz and 2300 MHz 

frequency is required. Performance parameters that will be tested are throughput, round trip time (RTT), and packet 

loss. Performance testing is performed using hardware 4G LTE modem that working at 1800 MHz and 2300 MHz 

frequencies, and using software Axence netTools. The aspects of testing are performed at different times, places, and 

website pages. The times of performance testing are morning, noon, night, and the place of performance testing in 

Cibinong and Beji. From the results of performance testing that has been done, the throughput  from the 4G network 

frequency 2300 MHz greater than 4G frequency 1800 MHz. For the value of RTT and packet loss, 4G frequency 2300 

MHz has a lower value than 4G frequency 1800 MHz. It indicates that performance of 4G frequency 2300 Mhz better 

than performance of 4G frequency 1800 MHz. So far, according to the performance index reinforced by TIPHON, the 

performance of the 4G network 2300 MHz and 1800 MHz frequencies remains in the optimal category. 

 

Keywords : 4G Long Term Evolution, Network Performance, Axence netTools Software 

 

 

I. Pendahuluan 
 

Menurut Dermawan (2016), teknologi Long Term 

Evolution (LTE) merupakan standar baru teknologi 

jaringan bergerak, sebagai perkembangan dari Global 

System Communication (GSM) / Enhanced Data Rate 

for GSM Evolution (EDGE) dan Universal Mobile 

Telecommunication System (UMTS)/ High Speed 

mailto:dandun@elektro.pnj.ac.id%201,%20alifahkhairunisa9@gmail.com


42                                  Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 41-47 

 

Downlink Packet Access (HSDPA). Teknologi 4G 

LTE memiliki kecepatan dalam hal transfer data disisi 

downlink mencapai 100 Mbps, dan disisi uplink 50 

Mbps. Frekuensi kerja dari 4G LTE yang berkembang 

di Indonesia, terdiri atas beberapa frekuensi kerja, dua 

diantaranya yaitu frekuensi 1800 MHz dan 2300 

MHz. Suatu hal yang menjadi pembeda antara kedua 

frekuensi kerja tersebut yaitu metode duplexing yang 

digunakan. Jaringan 4G LTE 1800 MHz 

menggunakan Frequency Division Duplex (FDD), 

sedangkan jaringan 4G LTE 2300 MHz menggunakan 

Time Division Duplex (TDD). Operator 4G LTE yang 

bekerja pada frekuensi 1800 MHz yaitu Telkomsel, 

XL, Indosat Ooredoo, dan Hutchinson 3 Indonesia. 

Sedangkan operator 4G LTE yang bekerja pada 

frekuensi 2300 MHz yaitu PT Smartfren Telecom 

Tbk. Dengan semakin berkembangnya teknologi 

seluler, maka berbagai macam aktivitas internet saat 

ini semakin mudah dilakukan oleh para user. Salah 

satu aktivitas tersebut yaitu pengunduhan file video. 

Proses pengunduhan file video yang cepat 

membutuhkan performansi jaringan 4G LTE yang 

baik. Penggunaan modem 4G LTE dalam penelitian 

ini memiliki bandwidth 150 Mbps, dan dapat bekerja 

pada frekuensi 1800 MHz dan 2300 MHz. Penelitian 

ini dilakukan untuk menguji serta menganalisis data 

nilai bandwidthdownload dan upload serta data 

performansi yaitu : 

1. Throughput 

Throughput adalah kecepatan (rate) transfer data 

efektif yang diukur dalam bps (Altoberi, 2014). 

2. Round Trip Time (RTT) 

Menurut Pinem(2014), round trip time (RTT) adalah 

banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh suatu paket 

untuk melakukan perjalanan dari suatu host pengirim 

ke host tujuan kemudian kembali lagi ke pengirimnya. 

Menurut versi TIPHON, nilai RTT dapat 

diklasifikasikan seperti pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1. Standar Nilai Round Trip Time 

 

Kategori Nilai RTT 

Sangat Baik < 150 ms 

Baik 150ms s/d 300 ms 

Jelek  300ms s/d 450 ms 

Sangat Jelek > 450 ms 

(Sumber : TIPHON TR 101.329 V2.1.1,1999-2006) 

 

3. Packet Loss 

Menurut Altoberi (2014), packet loss merupakan suatu 

kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang 

hilang. Salah satu penyebab packet loss adalah antrian 

yang melebihi kapasitas buffer pada setiap node. 

Secara umum, terdapat empat kategori penilaian 

performansi jaringan berdasarkan nilai packet loss 

sesuai dengan versi TIPHON yang ditampilkan  pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. Standar Packet Loss 

 

Kategori Packet Loss (%) 

Sangat Bagus 0 

Bagus 3 

Sedang 15 

Jelek 25 

(Sumber : TIPHON TR 101.329 V2.1.1,1999-2006) 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Pengambilan data speedtest dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi Browser, Speedtest, and 

Downloader (BSD) yang telah dirancang untuk 

memperoleh nilai bandwidth download dan upload. 

Pengambilan data performansi dilakukan dengan 

melakukan pengunduhanfile video yang berasal dari 

alamat website yang berbeda menggunakan fitur 

browser pada aplikasi BSD. Selama proses 

pengunduhan file video, alamat website tersebut 

dilakukan pengujian parameter performansi. Parameter 

performansi yang dicatat dalam pengujian ini dilihat 

dari sisi throughput, round trip time (RTT), serta 

packet loss. Ketiga nilai parameter performansi 

tersebut dapat diamati dengan bantuan software 

monitoring network Axence netTools yang terdapat 

disisi user. Pada penelitian ini, pengamatan dan 

analisis dilakukan dalam beberapa skenario, yaitu : 

Analisis bandwidth download serta upload dengan 

waktu pengujian di pagi, siang, serta malam hari yang 

dilakukan di perumahan wilayah Cibinong dan Beji.  

Analisis throughput, round trip time (RTT), serta 

packet lossterhadap pengunduhan file video dengan 

waktu pengujian di pagi, siang, serta malam hari yang 

dilakukan di perumahan wilayah Cibinong dan Beji. 

Alamat website pengunduhan file video menggunakan 

dua alamat website dengan server yang berada pada 

beda wilayah.  
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Data hasil pengujian yang berupa nilai bandwidth 

download serta upload, dan performansi jaringan yang 

terdiri dari throughput, round trip time, serta packet 

loss. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

perangkat modem 4G LTE yang bekerja pada frekuensi 

1800 MHz dan 2300 MHz. Untuk 4G frekuensi 1800 

MHz, pengujian menggunakan dua provider yang 

berbeda yaitu Provider A dan B. Sedangkan untuk 4G 

frekuensi 2300 MHz, pengujian hanya menggunakan 

satu buah provider yaitu provider C. Pengujian 

dilakukan sebanyak tujuh kali untuk setiap tempat 

pengujian.  

3.1. Analisis Speedtest 
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Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa pada saaat 

pengujian speedtest di Cibinong dari seluruh waktu 

pengujian, hasil bandwidth downloadterbesar dari 

jaringan 4G frekuensi 1800 MHz yaitu sebesar 0,34 

Mbps. Sedangkan untuk jaringan 4G frekuensi 2300 

MHz yaitu sebesar 0,35 Mbps.  

Meninjau pada Gambar 2, hasil bandwidth 

uploadterbesar dari jaringan 4G frekuensi 1800 MHz 

yaitu sebesar 0,17 Mbps. Sedangkan untuk jaringan 4G 

2300 MHz yaitu sebesar 0,18 Mbps.  

 

 

 

Gambar 1. Grafik Rata-rata Bandwidth Download di 

Cibinong 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Rata-rata Bandwidth Upload di 

Cibinong 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Rata-rata Bandwidth Download di Beji 

 

Pada Gambar 3, hasil pengujian menunjukkan bahwa 

nilai bandwidth downloadterbesar 4G frekuensi 1800 

MHz yaitu sebesar 0,38 Mbps. Pada saat pengujian 4G 

frekuensi 2300 MHz, nilai bandwidth download 

terbesar pun sama yaitu sebesar 0,38 Mbps.  
 

 
 

Gambar 4. Grafik Rata-rata Bandwidth Upload di Beji 

 

Pada Gambar 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa 

nilai bandwidth downloadterbesar 4G frekuensi 1800 

MHz yaitu sebesar 0,19 Mbps. Pada saat pengujian 4G 

frekuensi 2300 MHz, nilai bandwidth download 

terbesar pun sama yaitu sebesar 0,19 Mbps.  

 

Dari hasil pengujian speedtest bandwidth download 

beserta upload yang telah dilakukan, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai speedtest yang diperoleh dari 

jaringan 4G LTE frekuensi 2300 MHz lebih besar 

dibandingkan jaringan 4G LTE frekuensi 1800 MHz. 

Perbandingan untuk nilai bandwidth download beserta 

upload yaitu nilai yang dihasilkan oleh jaringan 4G 

LTE frekuensi 2300 MHz lebih besar 26,32 % 

dibandingkan jaringan 4G LTE frekuensi 1800 MHz.  

 
 

3.2. Analisis Throughput  

 

 
 

Gambar 5. Grafik Rata-Rata Throughput di Cibinong 

Alamat Website Freemoviesub 

 

Meninjau pada Gambar 5, hasil throughputterbesar dari 

jaringan 4G frekuensi 1800 MHz yaitu sebesar 0,65 

Mbps. Sedangkan untuk jaringan 4G 2300 MHz yaitu 

sebesar 1,13 Mbps.  



44                                  Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 41-47 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Rata-Rata Throughput di Cibinong 

Alamat Website Dramakoreaindo 

 

Dari Gambar 6 di atas, hasil throughputterbesar dari 

jaringan 4G frekuensi 1800 MHz yaitu sebesar 0,56 

Mbps. Sedangkan untuk jaringan 4G 2300 MHz yaitu 

sebesar 0,94 Mbps.  
 

 
 

Gambar 7. Grafik Rata-Rata Throughput di Beji Alamat 

Website Freemoviesub 

 

Pada Gambar 7, hasil throughput terbesar dari jaringan 

4G frekuensi 1800 MHz yaitu sebesar 0,66 Mbps. 

Sedangkan untuk jaringan 4G frekuensi 2300 MHz 

yaitu sebesar 1,14 Mbps. 

 
 

Gambar 8. Grafik Rata-Rata Throughput di Beji Alamat 

Website Dramakoreaindo 

 

Ditinjau dari Gambar 8, hasil throughput terbesar dari 

jaringan 4G frekuensi 1800 MHz yaitu sebesar 0,54 

Mbps. Sedangkan untuk jaringan 4G frekuensi 2300 

MHz yaitu sebesar 0,96 Mbps.  

 

Perbandingan nilai throughput yang dihasilkan oleh 

jaringan 4G LTE frekuensi 2300 MHz adalah lebih 

besar 44,74% dibandingkan dengan 4G LTE frekuensi 

1800 MHz.   
 

1. Analisis Round Trip Time (RTT) 

Berdasarkan pada Gambar 9 sampai dengan Gambar 

12, nilai round trip time terkecil dari 4G frekuensi 

1800 MHz ditinjau dari seluruh aspek pengujian, baik 

waktu, tempat, serta alamat website yaitu sebesar 83,57 

ms. Sedangkan untuk 4G frekuensi 2300 MHz, nilai 

round trip time terkecil yaitu sebesar 43,14 ms. Nilai 

RTT berbanding lurus dengan nilai throughput yang 

diperoleh. Semakin besar nilai throughput, maka 

idealnya nilai RTT yang diperoleh semakin kecil. 

Jaringan akan memiliki performansi yang bagus 

apabila nilai RTT yang dihasilkan kecil. 
 

 
 

Gambar 9. Grafik Rata-rata RTT di Cibinong Alamat 

Website Freemoviesub 

 
 

 
 

Gambar 10. Grafik Rata-rata RTT di Cibinong Alamat 

Website Dramakoreaindo 

 

 
 

Gambar 11. Grafik Rata-rata RTT di Beji Alamat 

Website Freemoviesub 
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Gambar 12. Grafik Rata-rata RTT di Beji Alamat 

Website Dramakoreaindo 

 

Dari hasil pengujian, nilai RTT yang dihasilkan 

dari jaringan 4G frekuensi 2300 MHz lebih rendah 

dibandingkan 4G frekuensi 1800 MHz. Perbandingan 

nilai RTT tersebut yaitu51,03%. Nilai RTT yang 

diperoleh dari alamat website www.freemoviesub.com 

lebih rendah dibandingkan alamat website 

www.dramakoreaindo.com . Hal tersebut karena server 

Freemoviesub letaknya berada di Indonesia sedangkan 

server Dramakoreaindo berada di United States. 

Sehingga, besar kecilnya nilai RTT bukan hanya 

dipengaruhi oleh besarnya throughput, tetapi juga 

dipengaruhi oleh jarakserver.  
 

2. Analisis Packet Loss  

Berdasarkan Gambar 13 sampai dengan Gambar 16, 

hasil packet loss terendah dimiliki oleh provider C. 

Sedangkan nilai packet loss tertinggi yaitu dimiliki 

oleh provider B. Dari seluruh aspek pengujian, nilai 

packet loss terendah untuk 4G frekuensi 1800 MHz 

yaitu sebesar 0,14%. Sedangkan nilai packet loss 

terendah untuk 4G frekuensi 2300 MHz yaitu sebesar 

0%. 

 
 

 
 

Gambar 13. Grafik Rata-rata Packet Loss di Cibinong 

Alamat Website Freemoviesub  

 
 

Gambar 14. Grafik Rata-rata Packet Loss di Cibinong 

Alamat Website Dramakoreaindo 

 
 

 
 

Gambar 15. Grafik Rata-rata Packet Loss di Beji Alamat 

Website Freemoviesub 

 

 
 

Gambar 16. Grafik Rata-rata Packet Loss di Beji Alamat 

Website Dramakoreaindo 

 

Packet loss merupakan kondisi yang menunjukkan 

jumlah total paket yang hilang. Nilai packet loss 

dipengaruhi oleh besarnya nilai RTT yang dihasilkan. 

Semakin besar nilai RTT yang dihasilkan, maka nilai 

packet loss akan semakin tinggi. Packet loss 

dinyatakan dalam bentuk persentase. Penyebab packet 

loss adalah adanya antrian yang melebihi kapasitas 

buffer pada setiap node. Sama halnya dengan RTT, 

packet loss pun berbanding lurus dengan trafik data. 

Apabila trafik data tinggi, maka RTT akan semakin 

besar dan hal tersebut juga berdampak kepada nilai 

packet loss yang dihasilkan.  

 

 

http://www.freemoviesub.com/
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4. Kesimpulan 
 

1. Hasil pengujian speedtest pada jaringan 4G 

frekuensi 1800 MHz diperoleh bahwa nilai 

bandwidth download yaitu 0,38 Mbps, dan nilai 

bandwidth upload yaitu 0,19 Mbps.  

2. Hasil pengujian speedtest diperoleh bahwa nilai 

bandwidth download  yaitu 0,38 Mbps dan nilai 

bandwidth upload yaitu 0,19 Mbps.  

3. Hasil pengujian performansi jaringan 4G LTE 

frekuensi 1800 MHz, nilai throughput yaitu 0,63 

Mbps. Apabila ditinjau dari parameter yang berupa 

round trip time, nilai RTT yaitu  83,57 ms, dan 

nilai packet loss yaitu 0,14%. 

4. Hasil pengujian performansi jaringan 4G LTE 

frekuensi 2300, nilai throughput yaitu 1,14 Mbps. 

Apabila ditinjau dari parameter yang berupa round 

trip time, nilai RTT yaitu  43,14 ms, dan  nilai 

packet loss yaitu 0%. 

5. Hasil pengujian speedtest antara jaringan 4G 

frekuensi 1800 MHz dengan 4G frekuensi 2300 

MHz ditinjau dari bandwidth download dan 

upload adalah nilai yang didapatkan lebih besar 

pada saat penggunaan jaringan 4G frekuensi 2300 

MHz. Besarnya perbandingan untuk nilai 

bandwidth download serta upload yaitu 26,32%. 

Hasil pengujian performansi antara jaringan 4G 

frekuensi 1800 MHz dengan 4G frekuensi 2300 

MHz adalah hasil yang didapatkan bahwa jaringan 

4G frekuensi 2300 MHz memiliki performansi 

yang lebih baik. Perbandingan nilai throughput 

yaitu 44,74%, perbandingan nilai RTT yaitu 

51,03%, dan untuk perbandingan nilai packet loss 

yaitu 100%.  
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Abstrak  
 

Kemajuan  ilmu pengetahuan dan  teknologi (IPTEK) merupakan penopang bagi perkembangan di bidang elektronika 

khususnya instrumentasi. Berkembangnya teknologi digital memberikan kemudahan bagi setiap pelaku industri, salah 

satunya ialah penggunaan rangkaian counter untuk menghitung banyaknya proses yang telah dilakukan. Pengaplikasian 

daripada counter ini sedang dan telah diterapkan di PT. Summit Adyawinsa Indonesia untuk menghitung jumlah titik 

spot welding yang dikerjakan. Namun kadangkala sering terjadi kegagalan ataupun kesalahan pembacaan counter 

sehingga mengakibatkan hasil las spot welding tidak bagus. Penulis bermaksud untuk menganalisa penyebab terjadinya 

kesalahan/kegagalan pembacaan dengan cara mengamati langsung proses spot welding yang dilakukan. Hasil observasi 

yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa kegagalan/kesalahan pembacaan ini dikarenakan kondisi counter yang 

tetap aktif (menghitung)  walaupun tidak ada titik api ketika pengelasan berlangsung. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan 

operator yang sering melakukan trial  dengan menekan switch/tombol yang tanpa disadari counter telah menghitung 

jumlah titik spot welding. Solusi yang disarankan oleh penulis yaitu dengan memasang sensor arus pada mesin spot 

welding yang terkoneksi dengan counter dan ditempatkan pada switch mesin las.  
 

 

Abstract  

 
Advancement of science and technology (Science and Technology) is a support for development in the field of 

electronic, especially instrumentation. Development of digital technology makes it easy for any industrial, one of them 

is the use of counter to count the amount of process that has been conducted. Application of this counter is being and 

has been applied in the PT. Summit Adyawinsa Indonesia to count the amount of spot welding point. But sometimes 

there is a failure or error counter reading so that the result of product is not good. The author intends to analyze the 

cause of the error/failure of reading by observing the process of spot welding. The results of observation that has been 

conducted shows that the failure/error of this reading is due to the condition of the counter are still active (count) 

although there are no fire point when welding takes place. This is because of the habits of the operator who often do the 

trial / experiment by push the switch/button that unwitting counters have counted the number of spot welding point. 
The solution suggested by author is to apply the current sensor on this spot welding machine and connected to the 

counter. 

 
Keywords : Counter circuit, Spot welding, Machine classification 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Rangkaian counter merupakan rangkaian elektronika 

yang berfungsi untuk melakukan perhitungan angka 

secara berurutan baik itu perhitungan maju ataupun 

perhitungan mundur. Perhitungan maju adalah dimana 

rangkaian akan menghitung mulai dari angka yang kecil 

menuju angka yang besar sedangkan perhitungan 

mundur merupakan sebaliknya. [1]. 

 

Banyak sekali kegunaan dari rangkaian counter di dunia 

elektronika maupun di dunia industri. Salah satu 

pengaplikasian counter di dunia industri yaitu proses 

mailto:ghanyheryana@stttexmaco.ac.id
mailto:tosidagama@gmail.com
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perhitungan jumlah titik spot welding yang dilakukan di 

PT. Summit Adyawinsa Indonesia Karawang. 

 

PT. Summit Adyawinsa berdiri pada tanggal 04 agustus 

2014 hasil dari joint venture antara PT. Adyawinsa 

Dinamika Karawang (PT.ADK - Indonesia) dengan PT. 

Summit Auto Body (PT.SAB - Thailand) dan 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur yang memproduksi komponen otomotif 

untuk kendaraan roda dua  maupun roda empat. Dalam 

proses produksinya terdapat salah satu proses 

pengelasan yaitu dengan menggunakan las titik (spot 

welding). 
 

Spot welding ( las titik ) merupakan salah satu metode 

pengelasan yang prinsip kerjanya menggunakan arus 

listrik untuk menyambung plat logam. Proses 

pengelasannya yaitu dengan menjepit plat dengan 

menggunakan elektroda khusus. Siklus pengelasannya 

yaitu dengan memberikan tekanan pada plat kemudian 

mengalirkan arus dalam jumlah yang besar. Akibat 

besarnya arus listrik yang diberikan, maka bagian plat 

yang ditekan dan diberi arus akan memanas dan 

meleleh. Tekanan elektroda yang diberikan pada plat 

akan dilepas sesaat setelah arus dialirkan agar plat yang 

dilas dapat menempel dengan sempurna. [2]. 

 

Untuk menghitung jumlah titik spot welding yang telah 

dilakukan, maka digunakanlah counter yang berfungsi 

sebagai penghitung dan penyimpan total hitungan yang 

telah berjalan. Akan tetapi sering terjadi kendala saat 

counter aktif, yakni kegagalan/kesalahan pembacaan 

jumlah titik dikarenakan ketika tidak ada titik api 

counter tetap dalam posisi menghitung. Pemasangan 

counter ini di integrasikan dengan program yang dibuat 

pada software PLC. 

 

Hal yang diinginkan oleh pihak perusahaan yaitu, 

counter hanya aktif/meghitung ketika ada titik api yang 

terdeteksi untuk meminimalisir jumlah defective yang 

dapat merugikan perusahaan. Solusi secara otomasi 

yang dilakukan  ialah dengan menerapkan penggunaan 

sensor arus/current sensor. Sehingga ketika tidak ada 

arus yang mengalir maka counter tidak akan 

menghitung. Akan tetapi penggunaan sensor arus ini 

masih dalam tahap perancangan dan uji coba. 

 

2. Metodologi Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, yaitu suatu metode yang dilakukan 

dengan cara melakukan kunjungan langsung ke 

perusahaan untuk melihat dan  mengamati cara kerja 

dari mesin spot welding dan mengamati proses 

pembacaan jumlah titik spot welding dengan 

menggunakan  counter. Berikut ini merupakan gambar 

dari mesin spot welding jenis SSW dan panel counter 

yang digunakan.  

 

 
 

Gambar 1. Stationary Spot Welding 

 

 

 
 

Gambar 2. Panel Counter 
 

 

2.1 Klasifikasi Mesin Las Titik 
 

Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah 

logam atau lebih menggunakan panas dan terkadang 

dengan penekanan sehingga satu dengan yang lain 

saling mengait. 

 

Las titik atau biasa disebut dengan  nama resistance 

spot welding merupakan salah satu metode pengelasan 

yang sering digunakan untuk proses penyambungan 

dalam  industri otomotif dimana hampir tiap bagian 

kendaraan khususnya untuk panel body menggunakan 

proses ini. Las titik adalah jenis las resistansi yang 

paling mudah dan banyak digunakan. Biasanya hanya 

menggunakan sepasang elektroda dan tekanan yang 

digunakan berasal dari sumber mekanik ataupun  

pneumatik. [3]. Ada 2 jenis spot welding yang 

umumnya sering digunakan di dunia industri, yaitu 

stationary spot welding dan portable spot welding. 
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2.1.1 Stasionary Spot Welding 
 

Stasionary spot welding adalah suatu mesin yang 

digunakan untuk melakukan pengelasan titik, dimana 

mesin/welding gun dalam kondisi diam sedangkan 

benda kerjanya dapat dipindahkan atau bergerak. 

 

2.1.2 Portable Spot Welding 
 

Portable spot welding merupakan suatu mesin las yang 

digunakan untuk pengelasan titik, dimana welding gun 

dapat digerakkan dan diubah posisinya dan benda kerja 

dalam keadaan dikunci/diam. 

 
 

Gambar 3. Portable Spot Welding 

 

 

2.2 Spesifikasi Alat 
 

Berikut ini merupakan lay out dari counter dan mesin 

las titik yang terdapat di PT. Summit Adyawinsa 

Indonesia 

 
 

Gambar 4. Lay Out Counter & Welding Machine 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi Rangkaian Counter 

 

NO 
NAMA 

ITEM 
Spesifikasi/Type JUMLAH 

1 Panel Box 

p 303 x l 201 x t 

402 (mm); berat 

9kg 

1 Unit 

2 
Power 

Supply 

Input 107-240 

VAC; 

1 Unit 

Output 24VDC/2, 

1A; Cap. 50W; 

Tegangan kerja 220 

VAC 

(Maks.240VAC); 

Temp. 10-40 C 

3 PLC Omron CP1L-20N 1 Unit 

4 

Counter / 

Timer 

Digital 

CT6S-1P2&CT4S-

1P2 AUTONICS 

COUNTER 4 Pcs 

Input /Control 

24VDC 

5 
MCB 

Schneider Electric 

Domae C6 (230 V ) 
2 Pcs 

6 

Switch 

Power 

Supply - 

24v/50 W 

SPA-050-24 

AUTONICS 
1 Pcs 

7 

Push 

Button 

RED A1 

B1 

S2PR-P1RAB 

AUTONICS 
1 Pcs 

8 

Push 

Button 

GREEN A1 

B1 

S2PR-P1GAB 

AUTONICS 
1 Pcs 

9 

Pilot 

Lamp- 

GREEN 

VOLT- DC 

L2RR-L3GD 

AUTONICS 
1 Pcs 

10 

Pilot 

Lamp- 

RED 

VOLT- DC 

L2RR-L3RD 

AUTONICS 
1 Pcs 

11 
Buzzer 12-

24 VDC 

B2NB-BID 

AUTONICS 
1 Pcs 

12 

Stand 

Control 

Box 
 

1 Unit 

13 
Push 

Button 

Push Button Jamur-

Green 
1 Pcs 

14 
Lampu 

Indikator 

Pilot Lamp 10 mm 

24 vdc 
3 Pcs 

 
Gambar 6. Ladder Diagram Counter Spot 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 

Dari hasil pengamatan langsung  yang telah dilakukan, 

maka didapatkanlah beberapa data mengenai kualitas 

hasil spot welding pada 3 kondisi yakni sebelum 

dipasang counter, setelah terpasang counter namun 

triggernya dipasang di handle, dan sesudah dipasang 

counter dengan memasang sensor arus serta data 

mengenai proses troubleshooting  mesin spot welding di 

PT. Summit Adyawinsa Indonesia. 

 

Pengamatan dilakukan sebanyak 10 kali pada setiap 

kondisi pengelasan spot welding, diantaranya sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2. Data hasil spot welding sebelum dipasang 

counter 

 

NO 
JUMLAH 

SPOT 

ACTUAL 

SPOT 
SELISIH 

1 100 60 40 

2 100 60 40 

3 100 65 35 

4 100 60 40 

5 100 55 45 

6 100 62 38 

7 100 58 42 

8 100 45 55 

9 100 65 35 

10 100 65 35 

 
Tabel 3. Data hasil spot welding setelah dipasang counter 

namun triggernya berada di handle 

 

NO 
JUMLAH 

SPOT 

ACTUAL 

SPOT 
SELISIH 

1 100 75 25 

2 100 66 34 

3 100 75 25 

4 100 68 38 

5 100 58 42 

6 100 72 28 

7 100 68 32 

8 100 75 25 

9 100 70 30 

10 100 75 25 

 
 

 

 

 

 

 

Table 4. Data hasil spot welding setelah dipasang counter 

dan sensor arus 

 

NO 
JUMLAH 

SPOT 

ACTUAL 

SPOT 
SELISIH 

1 100 100 0 

2 100 100 0 

3 100 100 0 

4 100 100 0 

5 100 100 0 

6 100 100 0 

7 100 100 0 

8 100 100 0 

9 100 100 0 

10 100 100 0 

 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2, 3, dan 4 

dapat disimpulkan bahwa apabila dirata – ratakan 

kegagalan / kesalahan pembacaan spot welding tertinggi 

terjadi pada saat sebelum menggunakan counter, karena 

sulitnya mengontrol jumlah spot yang banyak serta 

bervariasi dari setiap part dan proses perhitungan 

dilakukan secara manual atau mengandalkan  ingatan 

operator, yang mana operator terkadang sering lupa 

sudah berapa spot welding yang dilakukan. Sedangkan  

ketika telah menggunakan sensor arus, hasil dari proses 

spot welding sepenuhnya bagus tanpa ada yang terlewat 

atau NG (Not Good).  
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Tabel 5. Troubleshooting Mesin Spot Welding 

 

Gejala-gejala 

yang timbul 
A B C D Troubleshooting 

Power 

Supply tidak 

bekerja 

O 
   

Check tegangan 

yang masuk 

pada MCB 1 

(6A) 

Tombol 

power ON 

selector 

switch tidak 

berfungsi 

O 
  

O 

Check tegangan 

input 24 VDC 

Check posisi 

SS1 dalam 

posisi ON 

Counter spot 

welding 

tidak 

bekerja(men

ghitung) 

O O O O 

Check posisi 

power ON (SS1) 

dalamposisi NO 

Ganti komponen 

apabila rusak 

Tombol push 

ON tidak 

bekerja 
 

O 
  

Check kondisi 

switch ON 

Check wiring 

dan output PLC 

Apabila rusak 

ganti 

Control 

switch M/C 

welding 

tidak bekerja 

 
O O 

 

Check wiring 

dan output PLC 

Alarm tidak 

berfungsi(tid

ak berbunyi) 
 

O O 
 

Check wiring 

dan output PLC 

Apabila rusak 

ganti 

Timer 

welding 

tidak 

berfungsi 

O O 
  

Check timer unit 

Check input 

tegangan 

Gun tidak 

berfungsi 
O O O 

 

Check Input 

tegangan 

Check kabel 

dari timer gun 

yang menuju 

box panel 

counter sensor 

Check switch 

yang terpasang 

didalam gun 

 

Keterangan : 

A  : Check Input tegangan 

B  : Check dan penggantian komponen 

C  : Check kabel wiring 

D  : Check posisi elektrikal 

 

Berdasarkan data yang didapatkan dari perusahaan 

mengenai troubleshooting mesin, maka ada beberapa 

gejala ketika mesin spot welding ini bermasalah dan 

penanganannya sesuai dengan instruksi yang tertera 

pada tabel tersebut. Kemudian berdasarkan hasil 

pengamatan  langsung di lapangan menunjukkan bahwa 

kegagalan pembacaan jumlah titik spot welding ini 

diakibatkan karena counter tetap aktif (menghitung) 

yang disebabkan oleh habbit operator yang selalu 

melakukan trial pada mesin spot welding dengan 

menekan  terus menerus switch mesin yang tanpa 

disadari counter dalam proses menghitung. Hal ini 

menyebabkan sering terjadinya defektivitas barang, 

yakni adanya beberapa bagian yang tidak terkena spot 

oleh mesin las sehingga dapat merugikan perusahaan 

karena mahalnya biaya perbaikan barang NG (Not 

Good).  Dari data defektivitas yang telah dikalkulasikan 

oleh perusahaan  menunjukkan bahwa setelah 

dipasangnya counter,  jumlah produk/part yang NG 

berkurang hingga 80% dan  20% masih terjadi 

dikarenakan tidak konsistennya operator. 

 

Solusi yang disarankan untuk permasalahan ini adalah 

dengan memasang sensor arus pada mesin spot welding 

yang terkoneksi dengan counter dan posisi untuk sensor 

arus ini ditempatkan pada switch mesin las, sehingga 

ketika switch mesin on/aktif, maka sensor akan 

mendeteksi ada dan  tidak adanya arus yang mengalir 

pada saat proses pengelasan berlangsung. Jika tidak ada 

arus yang mengalir maka counter tidak akan 

menghitung jumlah spot welding. Saat proses 

pengelasan spot welding berlangsung akan 

menghasilkan arus listrik, sehingga ketika terdeteksi 

adanya arus oleh sensor maka counter akan menghitung 

jumlah titik spot welding yang telah dilakukan.  

 

Selain itu pengaplikasian daripada counter dan sensor 

arus ini diintegrasikan dengan menggunakan software 

PLC, sehingga untuk kontrolnya berdasarkan program 

yang telah dibuat pada software tersebut. Berikut ini 
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merupakan gambar dari rangkaian wiring dan program 

yang dibuat untuk rangkaian counter spot.  

 

 
 

Gambar 5. Rangkaian wiring counter spot 

 

 

 
 

Gambar 6. Ladder diagram untuk counter spot 

 

 

4. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di 

PT. Summit Adyawinsa Indonesia, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Penggunaan counter dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam proses perhitungan jumlah titik 

spot welding. 

2. Kegagalan / kesalahan pembacaan diakibatkan oleh 

counter yang tetap menghitung walaupun tidak 

terdapat titik api ketika pengelasan berlangsung, 

karena habbit dari operator yang sering trial dengan 

menekan switch yang tanpa disadari terjadi proses 

counting. 

3. Solusi untuk masalah tersebut ialah dengan 

memasang sensor arus(current sensor), sehingga 

pembacaan counter berdasarkan arus yang mengalir. 
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Abstrak 
 

Implementasi teknologi berbasis pada Internet of Things (IoT) saat ini sudah banyak digunakan, salah-satunya adalah 

untuk kegiatan monitoring besarnya arus listrik pada kinerja motor AC. Adanya Internet of Things, kegiatan 

pemantauan arus listrik dapat dilakukan secara real time dimanapun dan kapanpun menggunakan perangkat PC, laptop, 

dan smartphone selama terhubung dengan jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan desain dan 

mengimplementasikan sistem monitoring arus listrik pada motor AC menggunakan konsep Internet of Things (IoT). 

Sistem dirancang menggunakan sensor arus ACS712 yang dihubungkan ke I/O analog pada NodeMCU yang dilengkapi 

dengan ESP8266 sebagai modul IoT. Data arus motor listrik AC akan diolah oleh NodeMCU yang selanjutnya akan di 

tampilkan pada sebuah LCD 2x16 dan juga di publikasi ke sebuah broker Thingspeak agar dapat disimpan dan di unduh 

dalam format CSV. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain dan implementasi dari sistem monitoring arus 

listrik pada motor AC menggunakan konsep IoT sudah mampu untuk menampilkan hasil yang mampu untuk 

menampilkan data arus listrik pada LCD dan Thingspeak secara real time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

terdapat selisih sebesar 16% antara pengukruan arus listrik menggunakan amperemeter AC dengan data hasil 

pengukuran arus listrik pada alat. Data arus listrik yang terpublikasi pada broker Thingspeak sudah dapat di unduh 

dalam format CSV dan selanjutnya dapat dibaca pada Excel.  
 

 

Keywords: Internet of Things, AC Current Sensor, NodeMCU, ESP8266, Thingspeak, ACS712  
 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Monitoring atau pemantauan arus listrik pada motor AC 

dapat dilakukan secara real time agar kinerja motor 

tetap berjalan dengan baik dan dapat diketahui secara 

lebih dini jika terjadi ganguan pada motor tersebut. 

Hasil dari pemantauan ini nantinya akan dapat dijadikan 

sebagai bahan analisis apakah motor tersebut 

mengalami gangguan atau tidak sehingga penanganan 

dapat dilakukan secepatnya jika terjadi gangguan.  

 

Internet of Things dapat dilakukan untuk melakukan 

kegiatan pemantauan arus listrik secara real time dan 

dapat diakses dari manapun dan kapanpun selama tetap 

terkoneksi dengan internet. Data yang dihasilkan 

dengan Internet of Things akan dapat diunduh dengan 

mudah dan digunakan untuk analisis berikutnya. 

 

Penelitian ini akan melakukan desain dan implementasi 

dari pemanfaatan konsep IoT pada sistem monitoring 

arus listrik pada motor AC. Desain dilakukan dengan 

menghubungkan perangkat keras seperti sensor arus 

ACS712, NodeMCU yang dilengkapi dengan ESP8266 

untuk IoT, LCD, jaringan intenet, dan WEB service 

berupa broker Thingspeak.  

 

Data yang ditampilkan adalah hasil monitoring arus 

listrik pada motor AC melalui pembacaan sensor yang 

dipasang. Data yang dikirim ke jaringan internet ini 

selanjutnya akan tersimpan dalam cloud (server) dan  

dapat di akses dalam format CSV. Adapun WEB yang 

dipakai untuk mengakses data tersebut adalah 

Thingspeak yang memiliki kemudahan dalam 

menampilkan data pemantauan dan hasilkan juga mudah 

untuk di unduh dalam format CSV. Pengaturan 

perekaman data ini dapat dilakukan dengan pengaturan 

periode tertentu secara real time yang dilakukan 

berdasarkan pemrograman yang dibuat. 

 

Hasil dari desain pemantauan arus listrik pada motor 

AC dengan konsep Internet of Things selanjutnya akan 

diimpelemntasikan untuk mengukur arus listrik pada 

motor AC yang sedang bekerja pada periode tertentu. 
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2. Desain Hardware Sistem 

 
Desain dari sistem pemantau arus listrik pada motor AC 

menggunakan konsep Internet of Things (IoT) dapat 

dilihat pada blok diagram berikut ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Arsitektur Sistem Pemantauan Arus Listrik 

pada Motor AC Menggunakan Konsep IoT 

 

Sensor Arus ACS712 pada Gambar 1 akan 

mengeluarkan tegangan analog hasil dari pembacaan 

arus pada motor AC. Besar kecilnya tegangan keluaran 

dari sensor ini akan sebanding dengan besarnya arus 

yang mengalir pada motor listrik. Sesuai dengan 

spesifikasi sensor ACS712 bahwa sensitifitas keluaran 

dari sensor ini adalah 66-185 mV/A yang artinya setiap 

kenaikan 1A arus yang terbaca maka pada keluarannya 

akan mengalami kenaikan tegangan sebesar 66-185 mV 

atau 0,066-0,185 Volt. Spesifikasi lain yang dimiliki 

oleh sensor ACS712 dengan arus maksimum 5A adalah 

kemampuannya untuk mengukur arus negatif dan positif 

dari -5A dampai +5A sehingga nilai 0 ampere keluaran 

dari sensor ini perlu di seting pada tegangan keluaran 

2,5 Volt.  

 

Sensor arus ACS712 memiliki range pembacaan mulai 

dari 0 – 1024 dengan pada tegangan 5 volt. Sensitifitas 

keluaran 185 mV untuk setiap kenaikan 1A, dengan AC 

offset 2500 mV mengingat hanya digunakan untuk 

mengukur arus positif dan negatif, sehingga besarnya 

arus yang diukur dapat ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut. 

 

 
 

 

Dimana, 

I out = Arus hasil pengukuran yang ditampilkan 

V in = Tegangan keluaran sensor 

1024 = Jangkauan pembacaan maksimum 5 VDC 

5000 = Tegangan VCC dalam satuan mV 

2500 = Tegangan offset dalam satuan mV 

185 = Sensitifitas keluaran 

 

Tegangan keluaran sensor arus ACS712 kemudian 

dihubungkan ke NodeMCU melalui pin I/O analog (A0) 

untuk diolah menjadi data digital yang menghasilkan 

keluaran berupa data arus AC. Hasil data dari 

NodeMCU ini akan ditampilkan pada penampil LCD 

2x16 dan juga akan di publikasikan internet server 

melalui ESP8266 sebagai IoT nya.  

 

Data pada LCD akan ditampilkan berupa nilai dari arus 

listrik yang berasal dari motor AC. Data ke IoT akan 

terhubung ke server Web service Thingspeak dengan 

data berupa besarnya arus listrik AC seperti yang 

terdapat pada LCD 2x16 sebagai monitor. 

 

Data arus listrik dari motor AC yang dipubliskasikan 

oleh Thingspeak melalaui jaringan internet selanjutnya 

dapat diakses baik menggunakan laptop/PC dan 

smartphone dengan mengunjungi alamat Thingsepak 

dan masuk menggunakan akun yang dibuat. Data arus 

listrik pada Thingsepak akan dapat dibaca dan diunduh 

menggunakan format CSV dan kemudian dapat dengan 

mudah di ubah dalam format Excel. 

 

3. Desain Software Sistem 
 

Software yang digunakan dalam pembuatan program 

C++ adalah IDE Arduino yang merupakan freeware 

yang dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi 

Arduino. 

 

Flowchat atau diagram alir untuk perancangan software 

untuk sistem pemantau arus dan tegangan pada motor 

DC berbasis internet of things tampak seperti pada 

Gambar 2 berikut. 

Monitor 

PC/Laptop 

Monitor 

Android 

Smartphone 

Server   

Thingspeak 
Access Point 

(AP) 
Internet Internet 

Sensor Arus 

ACS712 

NodeMCU 

ESP8266 

LCD 
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Gambar 2. Diagram Alir Program Monitoring Arus 

Listrik pada Motor AC Menggunakan Konsep IoT 

Perancangan program untuk monitoring arus listrik pada 

motor AC menggunakan IoT dimulai dengan melakukan 

konfigurasi keluaran sistem atau yang dikenal dengan 

konfigurasi pinout, selanjutnya dilakukan inisialisasi 

variabel untuk perangkat keras maupun perangkat lunak. 

Inisialisasi ini meliputi inisialisasi untuk membaca arus 

AC, penampil LCD melalui i2C, dan inisialisasi 

terhadap perangkat IoT dengan menggunakan MQTT 

Client Thingspeak. 

 

Langkah berikutnya adalah melakukan koneksi ke 

Access Point setelah perangkat semuanya siap. 

Kegunaan dari koneksi access point ini adalah untuk 

melakukan komunikasi berupa pengiriman data 

menggunakan MQTT client. Apabila komunikasi 

dengan MQTT belum tersambung, maka sistem secara 

otomatis akan melakukan penghubungan kembali 

dengan MQTT sampai kondisi terjadi komunikasi. 

Apabila komunikasi antara perangkat dengan MQTT 

client dan broker sudah siap maka sistem akan 

melakukan pembacaan terhadap sensor arus dan 

selanjutnya dihitung besarnya arus yang dihasilkan. 

 

Sistem berikutnya akan menampilkan besarnya arus 

yang dimonitor pada motor AC pada LCD 2 x 16 

setelah dikirim melalui i2C LCD module. Data arus 

listrik juga akan di publikasikan ke MQTT client dan 

broker berupa Thingspeak.  

 

4. Hasil Pengujian Sistem 

 
Hasil pengujian arus listrik pada motor AC pada 

penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1. berikut.  

 

 

Tabel 1. Hasil pengujian arus listrik pada Motor AC 

menggunakan amperemeter dengan 

tampilan Thingspeak. 

 
 

Berdasarkan Tabel 1 hasil pengujian sistem yang 

dilakukan dengan menggunakan alat ukur standard 

amperemeter dan sensor arus yang dipublikasikan pada 

Thingspeak mendapatkan rata-rata selisih sebesar 151 

mA atau  16%. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengambil sample sebanyak 20 kali. Adapun tampilan 

hasil pembacaan arus listrik yang dipublikasikan oleh 

Thingspeak tampak pada Gambar 3 berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Hasil pengujian arus pada Thingspeak 

Pengamatan dilakukan pada data yang ditampilkan pada 

LCD dan data pada Thingspeak terdapat perbedaan jeda 

waktu antara data arus yang ditampilkan, di mana data 

yang ditampilkan pada Thingspeak lebih lambat dari 

data yang ditampilkan pada LCD. Gambar 28 

menunjukkan hasil pengujian arus yang ditampilkan 

oleh Thingspeak untuk setiap interval waktunya. 
 

5. Kesimpulan 
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Sistem monitoring arus listrik pada motor AC dengan 

menggunakan konsep IOT telah berhasil didesain dan 

diimplementasikan untuk mengukur arus listrik pada 

motor AC yang sedang bekerja dengan interval waktu 

tertentu. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

hasil pembacaan arus menggunakan alat ukur 

amperemeter dan hasil pembacaan sensor yang 

tersimpan pada Thingspeak. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa terdapat selisih antara alat ukur 

dengan tampilan data yang tersimpan pada Thingspeak 

sebesar 16%. Hasil lain juga menunjukkan bahwa data 

pada Thingspeak ditampilkan lebih lambat dari data 

yang ditampilkan pada LCD. 
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Abstrak 

 

Blender merupakan alat yang sering difungsikan untuk menghancurkan dan menghaluskan buah/sayur dalam kondisi dingin. Penambahan 

sistem pendingin dapat dilakukan dengan memodifikasi komponen-komponen pada blender. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang 

dan membuat sistem pendingin dengan menggunakan mikrokontroler ATMega328 dalam modul Arduino Uno, merancang algoritma 

perangkat lunak untuk mengkontrol sistem pendingin dan mengaplikasikan Thermoelectric Cooler (TEC) pada blender untuk membuat 

jus dingin tanpa es batu. Prinsip kerja dari alat ini adalah motor DC yang dikoneksikan dengan Arduino Uno dapat ditentukan 

kecepatannya, sehingga dapat menggerakkan pisau blender. TEC dipasang berdampingan dengan Heatsink dan Cooling Fan diberikan 

tegangan sebesar 12 Volt sehingga TEC menghasilkan suhu dingin yang dimanfaatkan sebagai pendingin wadah blender. Suhu hasil 

pendinginan TEC dideteksi oleh Sensor Dallas DS18B20 (Waterproof Sensor) dan ditampilkan pada Liquid Crystal Display (LCD). 

Keseluruhan sistem pendingin pada TEC berbasis mikrokontroler ATMega328 dengan sensor Dallas DS18B20 dapat tersambung dan 

terkoordinasi dengan baik. Minimum sistem Atmega328 bekerja dengan baik sebagai pengolah data. Dallas DS18B20 dapat bekerja 

sesuai dengan fungsinya yaitu mendeteksi suhu cairan, serta LCD dapat menunjukkan informasi berupa teks sesuai dengan yang 

diinginkan. Pada intinya alat ini adalah bentuk dari modifikasi blender dengan memanfaatkan TEC sebagai sistem pendingin.  

 

Abstract 

Blender often functioned to crush and grind fruits / vegetables in cold conditions. The addition of the cooling system can be done by 

modifying the components in the blender. The purpose of this research is to design and create a cooling system with microcontroller 

Arduino Uno ATmega328 module, designing software algorithms (software) to control the cooling system and apply Thermoelectric 

Cooler (TEC) in the blender to make frozen juice without ice cubes. The working principle of this device is a DC motor that is connected 

with the Arduino Uno can be determined speed, so as to move the blender blades and TEC are mounted side by side with Heatsink and 

Cooling Fan is given a voltage of 12 volts so that TEC produces cold temperatures are used as a coolant container of a blender. TEC 

cooling temperature results detected by the sensor Dallas DS18B20 (Waterproof Sensor) and displayed on a Liquid Crystal Display 

(LCD). Overall the cooling system on the TEC-based microcontroller ATmega328 with Dallas DS18B20 sensor can be connected and 

coordinated. Minimum ATmega328 system works well as a data processor. Dallas DS18B20 can work in accordance with its function is 

to detect the temperature of the fluid, and an LCD can show text information such as desired. In essence, this tool is a modified form of 

the blender by utilizing TEC as the cooling system. 

 

Keywords: Blender, Thermoelectric Cooler, Arduino Uno, Dallas D18B20  Sensor, cooling system 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 
Buah/sayur dapat dibuat menjadi minuman dingin, 

segar dan manis, serasa mendinginkan tenggorokan 

yang kering. Juice dibuat dengan cara menghaluskan 

buah/sayur bersama-sama dengan penghancuran 

bongkahan es batu sebagai pendingin, ditambah 

pemanis sampai kekentalan tertentu. Cairan kental 

hasil akhirnya dikenal sebagai juice/jus buah/sayur 

(fruits/vegetables juice). Minuman dingin berbahan 

buah/sayur tersebut sangat digemari semua orang 

tanpa batas usia; anak, remaja, dan sebagian orang 

tua. Sensasi dingin tersebut dapat dinikmati dengan 
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menyertakan es batu saat membuatnya di dalam 

blender. Pembuatan jus buah dingin sering terkendala 

karena bagian pisau blender terhalang oleh 

bongkahan es batu. Akibatnya blender panas pada 

bagian tertentu saat disentuh dari sisi luarnya, 

akhirnya rusak akibat terlalu kencang berputar dan 

motor menjadi over heat. Oleh karenanya muncul 

gagasan untuk memodifikasi blender sebagai 

antisipasi kerusakan blade pada juicer. erusakan  

 

Bahan semikonduktor Thermo Electric Cooler (TEC) 

direkayasa [1] sesuai efek peltier sebagai perangkat 

dan model pendingin. Bahan semikonduktor tersebut 

terdiri dari tipe “N” (negatif) dan tipe “P” (positif) 

yang diposisikan paralel secara termal. Bagian 

ujungnya digabungkan dengan lempeng pendingin 

seperti lempeng tembaga atau aluminium. Dua sisi 

TEC berbeda suhu, yaitu sisi panas dan sisi dingin. 

Efek peltier pada TEC menimbulkan panas disatu sisi 

(disebut sisi panas). Sedangkan di sisi lainnya panas 

terserap hingga terasa dingin (disebut sisi dingin). 

Jika sebuah elemen peltier dialiri arus listrik DC 

maka kedua sisi elemen menjadi panas dan dingin. 

Sisi dingin dapat dimanfaatkan sebagai pendingin 

ruangan dengan bantuan heatsink dan fan [2] . Motor 

Direct Current (DC) dapat difungsikan sebagai 

dengan mengatur kecepatan putaran alat ekstraksinya 

[3]. Sensor Dallas DS18B20  merupakan sensor 

pendeteksi suhu [4], yang memiliki keluaran data 

dalam bentuk digital. Permasalahan penyertaan es 

batu dalam pembuatan jus dingin pada blender dapat 

diatasi dengan modifikasi sistem pendingin pada 

blender. Sebuah sistem yang terdiri dari; hardware 

(model penggerak, modul sensor, TEC, cooling fan, 

heatsink) dan software. Sensor Dallas DS18B20 

dikoneksikan pada mikrokontroler, TEC dan Motor 

DC [5]. Light Emitting Diode (LED) ditambahkan 

sebagai indikator. TEC [6] terhubung ke baterai (12 

Volt), mengakibatkan perubahan suhu pada kedua 

sisinya, yaitu sisi panas dan sisi dingin. Sisi panas 

dilekatkan pada heatsink-cooling fan dan sisi dingin 

dilekatkan pada wadah/mangkuk blender. Sensor 

Dallas DS18B20 yang terkoneksi ke salah satu port 

Arduino [7] mendeteksi suhu cairan. Perubahan suhu 

terdeteksi secara terus menerus dan hasilnya 

ditampilkan di LCD. Hasil deteksi sensor 

mengaktifkan indikator LED pada suhu dingin yang 

telah ditetapkan oleh program. Batas suhu yang 

ditampilkan di LCD tersebut menandakan jus telah 

dingin. untuk pembuat jus yang dingin tanpa es batu.  

 

Permasalahan penyertaan es batu dalam pembuatan 

jus dingin pada blender dapat diatasi dengan 

modifikasi sistem pendingin pada blender. Sebuah 

sistem yang terdiri dari; hardware (model penggerak, 

modul sensor, TEC, coolingfan, heatsink) dan 

software. Sensor Dallas DS18B20 dikoneksikan pada 

mikrokontroler, TEC dan Motor DC. Light Emitting 

Diode (LED) ditambahkan sebagai indikator. TEC 

terhubung ke baterai (12 Volt), mengakibatkan 

perubahan suhu pada kedua sisinya, yaitu sisi panas 

dan sisi dingin. Sisi panas dilekatkan pada heatsink-

cooling fan dan sisi dingin dilekatkan pada 

wadah/mangkuk blender. Sensor Dallas DS18B20 

yang terkoneksi ke salah satu port Arduino 

mendeteksi suhu cairan. Perubahan suhu terdeteksi 

secara terus menerus dan hasilnya ditampilkan di 

LCD. Hasil deteksi sensor mengaktifkan indikator 

LED pada suhu dingin yang telah ditetapkan oleh 

program. Batas suhu yang ditampilkan di LCD 

tersebut menandakan jus telah mencapai suhu yang 

ditargetkan. Tujuan penelitian adalah untuk 

menelusuri menelusuri waktu penuruan suhu dengan 

sebatang peltier pada blender yang difungsikan 

sebagai juicer.. . 

 

2. Metode 
 

Metode penelitian rancangbangun alat/sistem pada 

blender sebagai alat pembuat huice buah tanpa es 

batu. Metode penelitian; perancangan, realisasi alat, 

pengujian alat/sistem, penentuan variabel untuk 

pengambilan data, dan analisa data sebagai realibiliti 

kinerja penggunaan sensor-sensor.  

 

2.1. Perancangan Alat/Sistem 

 

Realisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alir 

atau sesuai Flowchart (Gambar 2), dan perancangan 

atau uji alat sesaui Blok Diagram (Gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1 Blok Diagram Sistem 
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Gambar 1. Flowchart Sistem Keseluruhan 

 

 

Sumber tegangan 12 Volt untuk mengaktifkan driver 

motor DC yang berfungsi sebagai penggerak 

mekanik untuk memutar pisau blender. Pemasangan 

TEC, Heatsink dan Cooling Fan dilakukan untuk 

mendinginkan jus buah/sayur. Suhu dingin jus 

dideteksi oleh Sensor Dallas DS18B20 (waterproof) 

sebagai pendeteksi perubahan suhu cairan.  

 

Hasil deteksi sensor menunjukkan perubahan 

tegangan (volt) berdasarkan suhu yang terdeteksi. 

ADC. Modul ADC, menyatu dengan mikrokontroler 

ATMega2560 mengkonversi sinyal analog menjadi 

digital. Mikrokontroler ATMega2560men-trigger dan 

menginstruksi serta mengaktifkan LCD dan Indikator 

LED.  Liquid Crystal Display (LCD) berfungsi untuk 

menampilkan suhu (ºC) hasil pendinginan oleh TEC. 

Light Emitting Diode (LED) sebagai indikator yang 

menentukan tingkat suhu tertentu.  

 

2.2. Realisasi Mekanik dan Modul Elektr   onik 

 

Bentuk luar blender didesain tegak agar pendinginan 

terpusat di bagian bawah. Blender juga disertai fitur-

fitur tambahan seperti saklar, LED dan LCD dan 

tombol penekan kecepatan.  

 

 
 

Gambar 3 Koneksi Sensor Dallas DS18B20 ke 

Arduino Mega 2560 

 

Sebelum seluruh modul terinstalasi, masing-masing 

diuji koneksinya untuk memastikan performa dan 

fungsi elektriknya. Gambar roler telah terkoneksi ke 

sensor 3, mikrokont Dallas DS18B20 untuk 

medeteksi perubahan suhu, 

 

Motor DC (Gambar 5) diuji putarannya ke kiri/kanan 

sebagai penggerak blade (pisau) sebagai penghancur 

es batu yang bentuknya bongkahan. Guna 

mengurangi beban listrik es batu sudah berukuran 

cukup  kecil sebelum dihaluskan/dihancurkan. Saat 

pengujian penghalisan buah (pembuatan juice) 

dibandingkan performa peltier tanpa/dengan buah. 
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Gambar 5 Pengujian motor DC 

 

 
 

Gambar 6 Pengujian tampilan suhu pada LCD 

 

LCD (Gambar 6) diuji fungsinya,dapat menampilkan 

data berbentuk karakter dan string. Hal tersebut untuk 

penting untuk prepare menampilkan data hasil 

deteksi atau pengukuran. 

 

TEC (Gambar 7) diuji funsinya, semikonduktor ini 

dikoneksikan ke sumber arus, menaikkan suhu satu 

sisinya. Sementara sisi yang lain menurun suhunya.  

Bagian ujung TEC yang suhunya makin turun 

bersamaan dengan waktu terhubung ke lempeng 

pendingin daru tembaga/aluminium.  

 

Elemen peltier dialiri arus listrik DC kedua sisi 

elemen tersebut berefek beda, menjadi panas dan 

dingin. Sisi dingin atau yang suhunya menurun 

dimanfaatkan sebagai pendingin dengan bantuan 

heatsink dan fan. 

 

 
 

Gambar 7 Pengujian TEC pada Botol Minum 

 

2.3. Koneksi Mikrokontroler dan Sensor 

 

Sensor Dallas DS18B20 (Gambar 8) dengan rentang 

pengukuran suhu sebesar -55°C sampai +125°C. 

Rentang suhu ini dipilih dengan mempertimbangkan 

kemungkinan pengaruh suhu luar. Instalasi 

mikrokontroler dan sensor; signal tegangan dari pin 

sensor Dallas DS18B20 (Gambar 8) diinput ke pin 

+5v pada Arduino Mega 2560.  

 

 
Gambar 8. Dallas DS18B20  

 

 

 
 

Gambar 9 Arduino Mega2560 dan Sensor DS18B20 
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Ujung kawat resistor 4.7 kΩ pada pin sensor 

DS18B20 dihubungkan ke pin GND Arduino 

Mega2560. Pin data sensor DS18B20 dihubungkan 

ke pin 33 Arduino Mega2560 (Gambar 9)..  

 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

 

3.1.  Desain Bleni 

 

Pendingin jus tanpa es batu dengan beberapa fitur 

seperti LED, LCD dan 3 buah tombol/saklar. Fungsi 

saklar untuk pemilihan/pengaturan kecepatan 1, 2, 

dan 3. Pemilihan penekanan di nomor tombol besar, 

kecepatan putaran bladenya makin cepat. Konstruksi 

blender sebagai pembuat juice tanpa es (Gambar 10) 

disesuaikan dengan ukuran 1 liter air dan bagian 

dalamnya yang memuat sistem mikrokontroler, 

baterai serta sambun gan TEC, heatsink dan cooling 

fan. 

 

 
 

Gambar 10. Foto Blender Pendingin Jus Buah tanpa Es 

Batu 

 

2.4. Cara Kerja Alat 

 

Secara ringkas cara kerja penghalus, penghancur 

buah tanpa pendingin  

(1). Saklar Biru ditekan, sumber tegangan (baterai) 

memberikan tegangan (5 Volt) pada Arduino 

Mega2560 beserta sensor 

 

(2). TFT LCD aktif dan sistem pengukuran suhu 

berfingsi untuk mendeteksi perubahan, 

(3). Saklar Merah ditekan, sumber tegangan 

memberikan tegangan (12 Volt) pada cooling 

fan 

(4). TEC sehingga sistem pendingin berjalan. LED 

aktif pada kondisi suhu ≤ 15ºC. 

(5). Saklar Hitam ditekan, sumber tegangan 

memberikan tegangan (12 Volt) pada motor DC 

yang dapat menggerakan pisau (blade) blender 

(6). Buah telah menjadi juice dingin tanpa es batu 

 

2.5. Uji Mekanik Koneksi Modul/Komponen 

 

(1). Uji Mekanik 

Pengujian mekanik untuk memastikan fungsi 

motor DC, TEC, Heatsink dan Cooling Fan 

berfungsi.  

(2). Uji Elektrikal 

Kepastian komunikasi antar modul melalui 

berbagai pengukuran elektrikal tegangan/arus. 

Maksud pengujian ini untuk mengantisipasi 

short circuit jika antar modul telah terkoneksi.  

(3). Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi 

(sub program), dan uji program keeluruhan 

setelah modul-modul terkoneksi/teruji secara 

mekanik sesuai fungsinya.  

 

Keseluruhan uji mekanik telah dilaksanakan sehingga 

blender telah siap diuji tanpa dan dengan beban buah-

buahan. Pengujian tanpa beban untuk mengetahui 

performa penurunan suhu afek dari peltier yang 

terkoneksi ke sumber tegangan. 
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Gambar 11. Probabilitas Penggunaan Waktu Pendinginan 

 

 
 

Gambar 12. Pengukuran Suhu dan Waktu Pembuatan Juice 

 

Tabel 1 Perhitungan Prediksi Suhu (oC) dengan Add Ins-Micrososft Excel 

 

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 311.93 14.21 21.95 0.00 282.72 
Suhu 
(ºC) -11.68 0.69 -16.93 0.00 -13.09 
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3.2. Instalasi, Konfigurasi Pengujian Sistem 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja 

dari Blender Pendingin Jus tanpa Es Batu. Pengujian 

dilakukan pada setiap bagian; koneksi antar mekanik, 

modul, antar modul-komponen dan instalasi sistem 

secara keseluruhan. Pengujian pengukuran suhu yang 

dilakukan selama 130 Menit (Gambar 7). Grafik 

tersebut menunjukkan ketika sensor DS18B20 

mendeteksi suhu jus, semakin lama suhu dideteksi 

semakin turun.  

 

Blender Pendingin Jus tanpa Es Batu merupakan alat 

yang tepat guna dan efisien untuk digunakan dalam 

permasalahan pendinginan jus buah/sayur tanpa es 

batu. Alat ini dapat dijadikan sebagai pendingin dan 

mendeteksi suhu, jika suhu terdeteksi < 15ºC maka 

indikator LED aktif, proses selesai. Blender 

Pendingin Jus tanpa Es Batu belum dapat 

mempercepat proses pendinginan namun dapat 

mendinginkan jus buah/sayur dengan baik 

 

 

3.3. Hasil Pengukuran dan Analisa Data 

a. Pemilihan Variabel Pengukuran 

 

Pendinginan blender dipengaruhi oleh waktu 

(detik) untuk menurunkan suhu sejak dari buah 

dimasukkan hingga menjadi juice 

Peltier sebagai sarana pendingin dihubungkan  

ke sumber arus, sehingga dipilih dua variable 

yang dipilih berdasarkan proses turunnya suhu. 

Variabel tersebut adalah waktu (detik) dan suhi 

(
o
C). Hasil pengukuran keduanya dianalisa 

kekuatan hubungan variable, jika > 85 % secara 

statistic menunjukkan kedua variable saling 

berpengaruh. Gambar 11 menunjukkan bahwa 

hasil pengukuran presentasi penggunaan sampel 

uji telah memenuhi syarat (> 85 %) 

 

b. Pengukuran Suhu 

Gambar 12 menunjukkan bahwa suhu turun 

seiring dengan bertambahnya waktu. Penurunan 

suhu linier, dengan persamaan dan koefisien 

regresinya adalah: 

y = -0.078x + 26.17,  

R² = 0.916 

 

Persamaan regresi dengan diperoleh dari data 

menggunakan program Microsoft Excel, dengan 

x adalah suhu (
o
C) dan y adalah waktu (detik). 

Dari koefisien regresinya  sebesar  0.916 (> 

0.85) menunjukkan bahwa hubungan kedua 

variable sangat kuat. Hasil perhitungan ini telah 

terverifikasi dengan program Add Ins di Tabel 

1. Nilai R square sebesar 0.91687083. Selisih 

keduanya tidak signifikan, yaitu 0.00087083 

atau 0.08 %, 311.93 menit,  
 

Tabel 2 Regression Statiscs Hasil Pengukuran 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0.95753372 

R Square 0.91687083 

Adjusted R Square 0.91367355 

Standard Error 13.8154242 

Observations 28 
 

c. Prediksi Suhu Minimum 

Hasil pengukuran seperti pada Gambar 12, 

waktu pendinginan masih cukup lama yaitu 140 

menit. Hal tersebut dikarenakan ketidakleluasan 

penambahan elemen peltier, space sempit/tidak 

memadai. Mekanik yang dibuat model blender 

pendingin menggunakan yang telah dijual di 

pasaran.  

Solusi terhadap permasalahan mekanik dengan 

merekonstruksi mekanik, terutama perluasan 

space untuk pemasangan peltier. Target suhu 

supaya mencapai dingin (< 0 
o
C) teah diprediksi 

(Tabel 2) dari data hasil pengukuran. Metode 

prediksi ini dikerjakan menggunakan program 

Add-Ins yaotu mencapai -11.68 o
C dalam 

waktu . Jika luas permukaan dan masa yang 

didinginkan dapat diprediksi suhu mencapai -
16.93 oC dalam waktu 21.95 menit. 
 

 

4. Kesimpulan 

 
Model blender pendingin jus buah tanpa es batu 

secara mekanik telah berfungi sesuai rencana. Sistem 

pendinginan sebagai efek peltier mencapai 14 
o
C dan 

tergolong sejuk. Pengukuran suhu juice buah dengan 

sensor terealisasi sesuai dengan rancangan sistem. 

Sistem tanpa beban telah sesuai dengan spesifikasi 

peltier, yaitu dingin dengan suhu. Setelah dibebani 

dengan buah performa peltier menurun. Solusinya 
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dengan menambah luas permukaan peltier yang 

mengenai buah bahan juice.  
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Abstrak 

 
Alat pemindah barang (crane) banyak digunakan pada industri kargo. Sebagian besar crane tidak bekerja 

secara otomatis,  namun harus menggunakan operator untuk mengendalikannya. Pekerjaan sebagai 

operator crane sangat menjenuhkan sehingga harus dicarikan alternatif lain untuk memindahkan barang 

dengan mudah namun cepat. Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat sistem otomatisasi pada 

peralatan tersebut. Mekanisme kerja alat tersebut dikendalikan oleh peralatan elektronik berupa PLC  

(programmable logic control). Proses kerjanya dapat dilihat melalui SCADA (supervisory control and 

data acquisition). Dengan menggunakan SCADA, proses pengawasan pemindahan barang dapat 

dilakukan secara jarak jauh melalui PC tanpa harus ke lapangan (field). PLC yang digunakan adalah 

model premium Hot Standby. PLC ini mampu mengatasi permasalahan antara lain pada saat  PLC utama 

mati maka sistem secara otomatis memindahkan ke PLC yang standby sehingga sistem tetap terus 

berjalan. Sehingga proses pemindahan barang tidak terganggu. Crane dibuat dalam bentuk miniatur. 

Hasilnya, otomatisasi crane untuk memindahkan barang dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan 

deskripsi yang telah ditentukan baik secara manual maupun otomatis. 

  

Abstract 

 
A crane is widely used in industrial cargo. Most of crane are does not work automatically, operator should 

to control it. A job as a crane operator is bored so we need found an alternative way to move goods easily 

but faster. One alternative is to create automation systems on crane. PLC (programmable logic control) is 

to control the crane. The work process can be seen from SCADA (supervisory control and data 

acquisition). By using the SCADA, monitoring process of moving goods can be performed remotely via a 

PC without go to field. Type of PLC is premium Hot Standby. Benefit of using this type is able to 

overcome the problems such as when primary PLC OFF, system will automatically move to stanby PLC 

so the system still keeps running. A crane is made in miniature design. The result shows that automation 

cranes work properly to move goods and fits the description that has been determined both of manually 

and automatically. 

     
Keywords: PLC, Hot Premium Standby, miniature crane, SCADA 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Crane merupakan alat yang digunakan 
untuk mempermudah dalam memindahkan dan 

mengangkat suatu barang. Saat ini penggunaan 

crane sebagai material handling sangat penting 

maanfaatnya. Terbukti dengan banyaknya jenis–

jenis crane yang digunakan dalam mengangkat 

suatu beban yang berat. Namun pada 

penggunaannya, sebagian crane tidak bekerja 

secara otomatis, harus menggunakan operator 

untuk mengendalikannya. Pekerjaan sebagai 

operator crane sangat menjenuhkan sehingga 

harus dicarikan alternatif lain untuk 

memindahkan barang dengan mudah namun 

cepat.  

Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat 

sistem otomatisasi pada peralatan tersebut. 

Mekanisme kerja alat tersebut dikendalikan oleh 

PLC  (programmable logic control) dan 
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prosesnya dilihat melalui SCADA (supervisory 

control and data acquisition). Dengan 

menggunakan SCADA, proses pengawasan 

pemindahan barang dapat dilakukan melalui PC 

tanpa harus ke lapangan. 

 

Saat ini, program studi Teknik Listrik - PNJ, 

dirasakan masih kurang peralatan untuk 

mendukung proses pembelajaran sistem kontrol. 

Crane sangat cocok digunakan sebagai media 

pembelajaran karena sistemnya yang kompleks 

dan hampir semua industri menggunakannya. 

sehingga, pada penelitian ini, kami membuat 

crane dalam bentuk miniatur namun 

mempunyai fasilitas sekelas industri. Sistem 

pengendali yang digunakan adalah PLC 

premium Hot Standby. PLC ini mampu 

mengatasi permasalahan antara lain dalam 

kondisi darurat misalnya PLC utama rusak atau 

supply OFF, sistem secara otomatis 

memindahkan pengendaliannya ke PLC yang 

telah standby dan sistem tetap terus berjalan. 

Sehingga proses pemindahan tidak terganggu. 

Diharapkan miniatur crane ini bisa menjadi 

media pembelajaran yang efektif pada mata 

kuliah sistem kontrol.  
 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang dilakukan terdiri dari 

tiga tahap, yaitu tahap perancangan alat, 

pembuatan alat dan terakhir pengujian alat. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Bengkel 

Teknik Listrik. Bagan umum penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa miniatur crane 

dapat dikendalikan melalui PC dan joystik 

dengan komunikasi wireless. Di dalam PC 

terdapat software SCADA Vijeo Citect yang 

dapat memonitor kerja sistem dan 

mengendalikan sistem secara otomatis dengan 

cara menentukan titik koordinat dan level 

ketinggian barang yang diinginkan. Sedangkan 

joystik digunakan untuk mengendalikan crane 

secara manual. 

Ethernet

SCADA

Miniatur Crane

Modem Wifi

Joystik 

PLC Hot Premium Standby 

 
Gambar 1 Bagan Umum penelitian 

 

 

 
 

Gambar 2. Deskripsi crane 
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3. Hasil dan Pembahasan  
 

3.1 Hardware  

 

Pengujian hardware dilakukan untuk 

mensinkronisasikan gerakan motor dengan 

kecepatan motor. Pada miniatur crane 

menggunakan 4 (empat) buah motor DC yang 

mempunyai spesifikasi yang sama. Kecepatan 

putar motor tersebut terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kecepatan putar motor yang 

digunakan pada miniatur crane 
 

No Motor  DC 
Kecepatan Motor 

(Rpm) 

1  Motor 1  38.3  

2  Motor 2  37.4  

3  Motor 3  38.2  

4  Motor 4  37.6  

 
Kegiatan pengujian sinkronisasi gerakan motor 

dengan kecepatan putar motor dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

  

 
 

Gambar 3. Pengujian sinkronisasi gerakan motor 

 
Hasil pengujian kecepatan motor terhadap 

perubahan tegangan tanpa beban dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

  

 
Gambar 4. Grafik kecepatan motor terhadap 

tegangan 

 
Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa kenaikan 

tegangan berbanding lurus dengan kecepatan 

motor.  

 

Jika motor diberi beban berupa capit dan benda, 

hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 2, 3.  

 

Tabel 2. Pengukuran dengan beban seberat 

1,5 Kg 
 

Komponen Tegangan (V)  Arus (A)  

Motor 1  11.83  0.16  

Motor 2  11.83  0.18  

Motor 3  12.03  0.08  

Motor 4  12.19  0.11  

Capit 43.6  1.71  

LED  12.11  0.3  

 
Tabel 3. Pengukuran dengan beban seberat 

1,1 Kg 
 

Komponen Tegangan (V)  Arus (A)  

Motor 1  11.82  0.13  

Motor 2  11.82  0.15  

Motor 3  12.03  0.05  

Motor 4  12.19  0.7  

Capit 43.6  1.68 

LED  12.11  0.3  

 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

multimeter dan 5 buah beban yang masing-

masing beban memiliki berat yang berbeda. 

Pengujian dilakukan dengan cara 

menyambungkan kedua probe pada bagian 
CO di relay secara paralel saat motor diberi 
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tegangan. Pengujian arus juga menggunakan 

multimeter dengan cara menyambungkan kedua 

buah probe yang dihubungkan seri dengan 

bagian CO pada relay yang terhubung langsung 

menuju motor dc saat motor dc diberi arus.  

 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan 

beban dapat dilihat bahwa  semakin berat beban 

yang diangkut crane maka semakin besar arus 

yang mengalir. Sehingga untuk miniatur ini 

diperlukan pembatasan beban yang dibatasin 

sampai 2 A atau maksimal seberat 1.5 kg.  
 

3.2 Pengujian pemrograman PLC 
 

Untuk menentukan posisi barang yang akan 

dipindahkan menggunakan perhitungan titik 

koordinat. Motor DC yang digunakan untuk 

menggerakkan crane diprogram sedemikian  

rupa sehingga mampu bergerak forward dan 

revers mengikuti perintah yang dimasukkan 

melalui PC atau joystik. Program motor ordinat 

X,Y,Z dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 
Gambar 5. Program PLC untuk motor ordinat 

X,Y,Z 

 

Program pada gambar 5 adalah contoh tampilan 

program untuk mengontrol motor X yang 

nantinya akan menentukan apakah motor 

tersebut berputar ke kiri atau ke kanan. Untuk 

menentukan putaran motor dipergunakan 

perintah compare. Compare tersebut akan 

membandingkan nilai SP dengan HASIL. Jika 

nilai HASIL lebih kecil dari SP maka putaran 

motor ke kiri (lihat pada baris bertama) dan jika 

nilai SP lebih kecil dari HASIL maka putaran 

motor ke kanan (liat pada baris ketiga), motor 

akan berhenti berputar jika nilai SP sama 

dengan HASIL. 

 

Pada baris kedua dan keempat memungkinkan 

motor untuk mengkalibrasi posisi motor yang 

nantinya akan di sesuaikan dengan tampilan 

SCADA. Untuk menjalankan mode kalibrasi 

hanya dapat di jalankan dengan menekan 

tombol KALIBRASI pada tampilan SCADA 

dan kalibrasi hanya bisa di jalankan 

menggunakan joystick wireless. 

 

Pada baris lima dan enam digunakan untuk 

menjelasan motor sedang On atau tidak, dan 

alamat STATUS di gunakan pada SCADA. 

Baris ke delapan dan sembilan menggunakan 

kontak spesial dari software unity pro. %S5 

adalah kontak spesial yang naik turun 100 ms 

secara terus menerus (flipflop), dan 

dikombinasikan dengan compare untuk 

mengontrol nilai counter up down. Jika nilai SP 

lebih kecil dari HASIL maka counter akan 

menambahkan nilai SP sampai nilai SP sama 

dengan HASIL, dan jika nilai HASIL lebih kecil 

dari SP maka counter akan mengurangi nilai SP 

sampai nilai SP sama dengan HASIL. 

 

Pada baris ke duabelas adalah konversi nilai 

real menjadi nilai integer. 

 

3.3.1 Program Auto 
 

Program auto dapat dilihat pada Gambar 6. Saat 

tombol start di tekan (tanpa mode manual, 

eksekusi dari SCADA) akan menset S1 dan 

menyalakan lampu LED, dan selanjutnya mesin 

crane akan bergerak sampai titik ordinat kotak 

yang akan di angkat.  
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Gambar 6. Program Auto 

 
Setelah mencapai ordinat akan menset S2, dan 

motor Z akan on untuk mengarahkan capit ke 

bawah sampai ke kotak. Setelah sampai akan 

mereset S1 dan S2 dan akan menset Capit untuk 

mencengkram  kotak. Selanjutnya motor Z akan 

On untuk menaikan kotak pada pada level 

teratas (nilai Z = 0), setelah motor Z mencapai 

level tertinggi maka akan memberikan nilai 1 

kepada NEXT (Program nilai ordinat 

bergantian) selanjutnya akan menset S4. Lalu 

mesin crane akan bergerak menuju ordinat 

tempat pemindahan. Setelah mencapai titik 

ordinat pemindahan akan menset S5 lalu motor 

Z akan On untuk menurunkan kotak ke level 

yang sudah di tentukan. Setelah mencapai level 

yang sudah di tentukan maka akan mereset S4, 

S5, dan Capit. Setelah itu motor Z bergerak 

mencapai level tertinggi lalu lampu LED akan 

mati dan mereset semua tombol-tombol ordinat. 

 

3.3.2 Program Manual 
 

Program manual hanya bisa di jalankan dengan 

joystick. Jika plant sedang beroprasi maka 

kontak NC IOLED akan terbuka dan akan 

membuat eksekusi joystick tidak dapat di 

pergunakan. Untuk menggunakan joystick 

wireless diperlukan eksekusi tombol manual 

pada SCADA, tombol manual pada SCADA 

akan merubah mode auto menjadi mode 

manual. Program manual dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Program manual 

 

4. Pengujian tampilan SCADA 

Software yang digunakan adalah Vijeo Citect 

7.5. Indikator keberhasilan pada pengujian ini 

adalah kesesuaian animasi pada PC dengan 

hardware. Hasil pengujian terlihat pada Gambar 

8 dan 9. 

 

 

 
a. Tampilan pada PC (SCADA) 
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b. Tampilan pada Crane 

 

Gambar 8. Hasil pengujian crane mengambil 

barang 

 

Gambar 8 adalah gambar posisi crane 

mendeteksi benda dan akan mengangkatnya. 

Benda terletak pada titik A. Pada SCADA, 

terlihat kotak pada titik A yang menyala 

menjadi hijau yang menandakan benda sedang 

berada pada titik koordinat tersebut. Ketika titik 

koordinat awal sudah diketahui maka user dapat 

memilih titik koordinat tujuan dengan cara klik 

tombol titik A/B/C/D dalam mode auto.   

 

Sedangkan dalam mode manual user dapat 

mengarahkan sendiri tujuan akhir koordinat 

barang  menggunakan joystick dan tombol 

tekan.  

 

Dalam mode auto, sesaat sesudah menentukan 

titik koordinat akhir, maka kotak titik koordinat 

awal akan kembali off dan digantikan dengan 

kotak-kotak koordinat akhir. Setelah 

menjalankan plant dalam mode auto, user harus 

mengkalibrasi posisi capit agar kembali di 

posisi A dengan cara klik tombol “Kalibrasi”.  

Setelah kalibrasi, user dapat memindahkan 

barang kembali ke tujuan akhir yang lain 

dengan langsung meng-klik titik koordinat akhir 

yang lain. Dalam mode auto, setiap perpindahan 

barang dari satu titik ke titik yang lain harus 

diikuti dengan kalibrasi posisi capit. 

 

Nyala atau matinya motor juga ditandai dengan 

warna yang mencolok sehingga dapat diketahui 

kapan motor telah mencapai titik koordinat yang 

ditujunya. Untuk kondisi mati semua dalam 

posisi warna merah, sedangkan untuk kondisi 

hidup, semua posisi warna hijau ataupun biru. 

Untuk menandakan ke arah mana motor itu 

bergerak, ditandai dengan arah panah di dekat 

motor, yang menandai arah gerak motor saat itu. 

 

 
 

a. Tampilan pada PC (SCADA) 

 

 
 

b. Tampilan pada crane 

 

Gambar 9. Hasil pengujian crane  membawa 

barang 
 

Ketika pencapit sedang mengambil atau 

membawa barang, ditandai dengan perubahan 

warna benda (kotak) dan warna capit menjadi 

hijau. Sehingga user dapat mengetahui kegiatan 

apa yang sedang dilakukan plant saat ini seperti 

terlihat pada Gambar 9. 

5. Kesimpulan 

Miniatur Alat Pemindah Barang (crane) ini telah 

bekerja baik sesuai dengan deskripsi kerja yang 

diinginkan. Beban maksimum yang dapat 

diangkat oleh crane adalah 1,5 kg atau 

maksimum arus 2A.  Sistem monitoring 

menggunakan SCADA dengan komunikasi 

wireless telah berhasil dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan kesesuaian gambar animasi 

pada layar PC (SCADA) dengan real plant.  
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Lampiran : Foto Alat 

 

 
 

Gambar 10. Crane tampak depan 
 

 
 

Gambar 11. Crane tampak atas 

 

 
 

Gambar 12. Crane tampak samping 

 

 
 

Gambar 13. Panel kontrol 
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Abstrak  
 

Tingginya permintaan akan produksi membuat perusahaan-perusahaan manufaktur harus berpikir keras untuk 

meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya. Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan teknologi otomatisasi 

mesin. Otomatisasi mesin merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang elektronika 

khususnya instrumentasi. Penerapan dalam dunia industri ialah penggunaan rangkaian sistem counter berbasis 

Programmable Logic Control (PLC) sebagai pendukung operator dalam menghitung banyaknya proses yang telah 

dikerjakan. Pengaplikasian dari rangkaian sistem counter ini sedang diterapkan di PT. Summit Adyawinsa Indonesia 

untuk menghitung jumlah titik spot welding yang dikerjakan. Perancangan  counter pada mesin Stationery Spot Welding 

(SSW) penting untuk memastikan jumlah titik spot sudah sesuai prosedur standar. Alat ini dirancang mampu 

menghitung dan mengontrol  jumlah titik spot serta dapat merekam jumlah spot yang sudah dilakukan sesuai kebutuhan 

operator produksi. 
 

Abstract  
 

The high demand for production makes the manufacturing company have to think hard to improve their production 

process to get maximum efficiency and high quality product.  One of them can be improve by using utility machine 

with automation technology. Automation machine is the advance of science and technology in electronics field 

especially instrumentation. The application is use of a series of counter system basicly with Progammable Logical 

Control (PLC) as supporting operator in order to calculating finished process. This improvement have been  doing at 

PT. Summit Adyawinsa Indonesia for calculating the number of welding spot after finished process. Design of counter 

system on Stationery Spot Welding (SSW) machine  become important to ensure total spot point is as standard.  This 

tool is designed to be calculate, control, and record total spot that has been done according to production needs. 
 
Keywords : Automation, Control,  Counter, design , Spot welding. 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

PT. Summit Adyawinsa Indonesia merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan roda 

dua maupun roda empat yang berlokasi di daerah 

karawang. Perusahaan ini menggunakan mesin stamping 

dan mesin welding sebagai alat produksinya. Mesin 

stamping digunakan untuk memproduksi plat bentukan 

( sheet metal) dan mesin welding untuk menyambung 

bagian bagian sheet metal menjadi satu kesatuan 

(assy/sub assy) Mesin welding yang dimiliki 

diantaranya: mesin Stationery Spot Welding (SSW), 

Portable Spot Welding (PSW)[1].  

 

Proses spot welding (las titik) adalah proses dimana titik 

permukaan logam dihubungkan dengan panas yang 

berasal dari resistansi terhadap arus listrik[2]. 

 

Proses pengelasan berupa titik-titik spot yang sudah 

ditentukan jumlahnya pada prosedur standar 

pengoperasian (SOP)[1]. Pengecekannya masih secara 

visual sehingga kesalahan perhitungan sering terjadi. 

Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan sensor counter 

spot, sehingga jumlah hasil spot welding dapat 

terkontrol sesuai SOP. Hal yang diinginkan oleh pihak 

mailto:ghanyheryana@stttexmaco.ac.id
mailto:tosidagama@gmail.com
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perusahaan yaitu efisiensi proses dengan menambahkan 

sensor counter spot agar hasil proses dapat terkontrol 

dan sesuai standar. Solusi secara otomasi yang 

dilakukan  ialah dengan menerapkan sensor counter 

spot terintegrasi dengan mesin SSW.    

 

 

2. Perancangan dan Pembuatan Rangkaian 

Sensor Counter Spot 

 

2.1 Klasifikasi Mesin Las Titik 
 

Las titik digunakan dalam industri otomotif untuk 

pengerjaan bodi atau kerangka mobil. Terdapat sekitar 

2000-5000 las titik di kendaraan modern. Las titik 

merupakan metode mutakhir penyambungan yang 

umumnya digunakan untuk menyambung lembaran 

logam. Penyambungan dilakukan dengan cara 

permukaan pelat yang ditekan diantara elektroda dan 

pada saat yang sama arus listrik dialirkan sehingga 

permukaan logam menjadi panas dan mencair karena 

adanya resistansi listrik. Dengan demikian, suatu 

sambungan las dibentuk antara lembaran logam melalui 

peleburan dan mengakibatkan saling terikat kuat antara 

lembaran tanpa zat tambahan. Keunggulan dari 

pengelasan titik dibandingkan dengan pengelasan yang 

lain yaitu prosesnya cepat sehingga cocok untuk 

produksi massal, suplai panas yang diberikan cukup 

akurat dan reguler, sifat mekanik hasil las kompetitif 

dengan logam induk dan tidak memerlukan bahan 

tambah[3]. 

 

 

 
 

Gambar 1. Mesin SSW (Stationary Spot Welding) [1] 

 

2.1.1 Mesin Stasionary Spot Welding (Mesin 

SSW) 

 
Stasionary spot welding adalah suatu mesin yang 

digunakan untuk melakukan pengelasan titik, dimana 

mesin/welding gun dalam kondisi diam sedangkan 

benda kerjanya dapat dipindahkan atau bergerak[1]. 

2.2 Programmable Logic Control (PLC) 
 

PLC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

menggantikan rangkaian sederetan relai yang banyak 

dijumpai pada sistem kontrol konvensional, dirancang 

untuk mengontrol suatu proses permesinan[4]. 

 

PLC jika dibandingkan dengan sistem kontrol 

konvensional memilki banyak kelebihan antara lain : 

1. Butuh waktu yang tidak lama untuk membangun, 

memelihara, memperbaiki dan Mengembangkan 

sistem kendali, pengembangan sistem yang mudah.  

2. Ketahanan PLC jauh lebih baik, Lebih murah.  

3. Konsumsi daya lebih rendah,  

4. Pendeteksian kesalahan yang mudah dan cepat,  

5. Pengkabelan lebih sedikit,  

6. Perawatan yang mudah,  

7. Tidak membutuhkan ruang kontrol yang besar,  

8. Tidak membutuhkan spare part yang banyak, dan 

lain-lain.  

 

Komponen Utama atau perangkat keras penyusun PLC 

adalah (1) Catu Daya / Power Supply, (2) CPU (Central 

Processing Unit) yang didalamnya terdapat prosesor, 

dan memori, (3) Modul Masukan (Input Modul), dan 

Modul Keluaran (Output Modul), dan (4) Perangkat 

Pemrograman[5]. 

  
Gambar 2. Komponen-komponen utama PLC[5] 

Ada beberapa jenis bahasa pemrograman PLC yaitu 

ladder diagram, function block diagram, structure ext, 

sequential function chart, instruction list. Bahasa yang 

paling umum digunakan adalah bahasa ladder diagram. 

Diagram ladder atau diagram tangga adalah skema 

khusus yang biasa digunakan untuk 

mendokumentasikan sistem logika kontrol di 
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lingkungan industri. Disebut tangga karena mereka 

menyerupai tangga, dengan dua rel vertikal kanan - kiri  

(Power supply) dan banyak anak tangga (garis 

horisontal) yang mewakili rangkaian kontrol[6]. 

 
 

Gambar 3. Contoh rangkaian sederhana 

(a) rangkaian ladder motor listrik,  

(b) rangkaian aktual (hasil)[6] 

 

 

2.3. Perancangan sistem counter  
 

Rangkaian counter merupakan rangkaian elektronika 

yang berfungsi untuk melakukan perhitungan angka 

secara berurutan baik itu perhitungan maju ataupun 

perhitungan mundur. Perhitungan maju adalah dimana 

rangkaian akan menghitung mulai dari angka yang kecil 

menuju angka yang besar sedangkan perhitungan 

mundur merupakan sebaliknya. [7].  

 

Penelitian menggunakan metode observasi langsung 

dengan cara melakukan kunjungan ke perusahaan untuk 

melihat dan  mengamati cara kerja dari mesin Stationery 

Spot Welding (SSW) untuk merancang rangkaian sistem 

sensor counter spot yang sesuai.  
 

 
 

Gambar 4. Proses Spot welding Mesin SSW[1] 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, proses spot mulai dari 

persiapan, Pemeriksaan kondisi visual mesin, pastikan 

mesin sudah menyala dan berfungsi baik. Langkah 

selanjutnya menempatkan produk yang akan di spot 

pada jig stationery. Tekan tombol proses spot dan 

posisikan sesuai SOP. Selanjtnya melakukan 

pengecekan dengan menghitung jumlah titik spot pada 

produk. Terakhir pindahkan produk ke palet finished 

proses. 

 

 
 

Gambar 5. Proses analisa pemrograman 

 

 

2.4. Pemilihan komponen 

 
Pemilihan komponen berdasarkan analisa  kebutuhan 

kontrol dari sistem , membuat flowchart secara umum, 

membuat daftar input dan output, masukkan flowchart 

ke dalam program PLC. Kemudian menentukan 

komponen standar yang sesuai dengan kebutuhan 

rangkaian. Berdasarkan hasil analisa pemrograman 

(gambar.4) dipilih CPU PLC Omron CP1L-20N, 

Pembaca sensor digital CT6S-1P2&CT4S-1P2 

AUTONICS DIGITAL COUNTER, Power supply DC 

24V model SPA-050-24 AUTONICS, Push Buton 

S2PR-P1GAB AUTONICS, 2 buah Lampu Indikator 

L2RR-L3GD AUTONICS, dan komponen kecil 

pendukung.  

 

 

 

2.4.1. Perancangan Diagram Ladder 

 



76                                  Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 73-78 

 

 

 
 

Gambar 6a. Diagram Ladder 1-3 

 

 

 

 
 

Gambar 6b. Diagram Ladder 2-3 

 

 

 

 
 

Gambar 6c. Diagram Ladder 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Komponen Rangkaian Sensor 

Counter Spot Mesin SSW 

 

Tabel 1. Spesifikasi Rangkaian Counter 

 

No Item Spesifikasi/Type Jumlah 

1 Panel Box 

p 303 x l 201 x t 

402 (mm); berat 

9kg 

1 Unit 

2 
Power 

Supply 

Input 107-240 

VAC; 

1 Unit 

Output 24VDC/2, 

1A; Cap. 50W; 

Tegangan kerja 

220 VAC 

(Maks.240VAC); 

Temp. 10-40 C 

3 PLC Omron CP1L-20N 1 Unit 

4 

Counter / 

Timer 

Digital 

CT6S-

1P2&CT4S-1P2 

AUTONICS 

COUNTER 
4 Pcs 

Input /Control 

24VDC 

5 MCB 

Schneider Electric 

Domae C6 (230 

V ) 

2 Pcs 

6 

Switch 

Power 

Supply - 

24v/50 W 

SPA-050-24 

AUTONICS 
1 Pcs 

7 
Push Button 

RED A1 B1 

S2PR-P1RAB 

AUTONICS 
1 Pcs 

8 

Push Button 

GREEN  

A1 B1 

S2PR-P1GAB 

AUTONICS 
1 Pcs 

9 

Pilot Lamp- 

GREEN 

VOLT- DC 

L2RR-L3GD 

AUTONICS 
1 Pcs 

10 

Pilot Lamp- 

RED VOLT- 

DC 

L2RR-L3RD 

AUTONICS 
1 Pcs 

11 
Buzzer 12-

24 VDC 

B2NB-BID 

AUTONICS 
1 Pcs 

12 
Stand 

Control Box  
1 Unit 

13 Push Button 
Push Button 

Jamur-Green 
1 Pcs 

14 
Lampu 

Indikator 

Pilot Lamp 10 mm 

24 VDC 
3 Pcs 

 
 

 

2.5. Proses Perakitan 

 
Proses perakitan diawali dengan merakit panel counter , 

pembuatan layout untuk posisi digital counter, lampu-



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 73-78                                  77 

 

 

lampu indikator, CPU, dudukan relay dan tray kabel. 

Proses dilanjutkan dengan menghubungkan tiap tiap 

material dengan kabel NYAF. Setelah semua terhubung 

lakukan pengecekan awal menggunakan alat ukur 

multimeter untuk memastikan hubungan telah 

tersambung sesuai diagram ladder. Setelah pengecekan 

selesai dilanjutkan dengan instalasi di area mesin SSW. 

Pasang  panel pada dudukannya di area mesin, 

hubungkan dengan Power suplai  mesin dan sensor 

hitung di area switch gun spot. Setelah semua unit 

terpasang  lakukan uji coba perhitungan (counter) 

dengan melakukan proses kerja standar. 

 

2.6. Prosedur Penggunaan 

 

 
 

Gambar 7. Proses Spot welding Mesin SSW setelah counter 

terpasang[1] 

 

Proses penggunaan sensor counter pada mesin SSW 

sama dengan prosedur sebelumnya dengan penambahan 

pada persiapan mesin, pastikan panel counter pada 

posisi ON. Kemudian saat proses spot pastikan counter 

menghitung hasil spot. Apabila hasil hitung tidak 

tercapai maka lampu indikator menyala merah dan 

alarm akan menyala. Setelah proses spot selesai lampu 

indikator menyala hijau. Pindahkan produk dan reset 

counter untuk proses berikutnya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

3.1 Layout Counter Spot Pada Mesin SSW 

 
 

Gambar 8. Layout Counter dan Mesin SSW[1] 

 

Rangkaian sistem sensor counter spot  terdiri dari  

bagian panel kontrol, sensor counter dan tombol reset 

spot. Di dalam panel kontrol terdapat catu daya, CPU, 

lampu-lampu indikator dan digital counter. Sensor 

berada di bagian switch gun spot berupa program yang 

dapat mendeteksi proses spot. Tombol reset spot 

dipasang terpisah dekat operator untuk memudahkan 

proses reset. 
 

3.2. Uji Coba Sensor Counter Pada Proses 

Produksi 
 

Uji coba mesin SSW yg telah dipasang sensor counter 

spot dilakukan dalam 100 kali perhitungan total spot. 

Setelah pemakaian sensor counter spot kesalahan 

pengecekan jumlah titik spot  pada proses produksi 

dapat di minimalisir.  

 
Tabel 2. Data hasil spot welding sebelum dipasang counter 

 

No 
Jumlah 

Spot 

Visual 

cek 
Selisih 

OK ratio 

1 100 85 15 85% 

2 100 78 40 78% 

3 100 80 35 80% 

4 100 84 40 84% 

5 100 89 45 89% 

6 100 80 38 80% 

7 100 88 42 88% 

8 100 86 55 86% 

9 100 78 35 78% 

10 100 89 35 89% 

rata-rata OK ratio     84% 
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Tabel 3. Data hasil spot welding setelah dipasang counter  

 

No 
Jumlah 

Spot 

Pembacaan 

counter 
Selisih 

OK ratio 

1 100 80 20 80% 

2 100 75 25 75% 

3 100 90 10 90% 

4 100 100 0 100% 

5 100 98 2 98% 

6 100 100 0 100% 

7 100 100 0 100% 

8 100 101 1 101% 

9 100 102 2 102% 

10 100 100 0 100% 

rata-rata OK ratio     95% 

 
Penggunaan rangkaian sistem sensor spot pada mesin 

SSW meningkatkan mutu kesesuaian jumlah spot 

terhadap SOP yang ada. Rata-rata OK ratio sebelumnya 

84%, sesudah pemakaian sensor counter spot meningkat 

menjadi 95% (tabel.2 dan 3).Hasil ini secara otomatis 

meningkatkan kualitas dan menurunkan lost cost di PT. 

Summit Adyawinsa Indonesia.  

 

 

4. Kesimpulan 

 
Rangkaian sensor counter spot yang terintegrasi dengan 

mesin SSW telah berhasil dibuat dengan spesifikasi 

komponen utama PLC , program sensor dan digital 

counter. Sistem ini dapat menghitung proses spot, 

mengontrol jumlah spot pada produk dan mengkalkulasi 

total spot pada proses mesin SSW. Dalam 

pengoperasiannya sistem ini memiliki OK ratio 

mencapai 95% sehingga dapat menurunkan lost cost 

produksi. Kekurangan dari hasil penggunaan sensor 

counter spot masih ditemukan pada saat uji coba, 

dimana terjadi selisih perhitungan counter lebih besar 

dengan aktual jumlah spot yang dapat dijadikan acuan 

untuk penelitian berikutnya. 
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Abstrak 

 
Pembuatan lubang pad pada PCB biasanya dilakukan secara manual dengan mesin bor tangan ataupun mesin 

bor duduk. Pengeboran secara manual untuk rangkaian yang kompleks dan dalam jumlah banyak akan 

menyebabkan hasil yang kurang maksimal disebabkan oleh kelelahan operator itu sendiri. Selain itu juga waktu 

pengerjaan akan mejadi relatif lebih lama. Pada proyek akhir ini dikembangkanlah proses pengeboran yang 

masih menggunakan metode manual menjadi mesin bor otomatis dengan metode image processing. Mesin bor 

otomatis ini mempunyai tiga sumbu X, Y Z. Sumbu X dan Y digerakkan oleh motor stepper sedangkan sumbu Z 

dan untuk proses pengeboran digunakan motor DC. Proses pengeboran di mesin ini adalah print out dari gambar 

layout PCB akan di capture oleh kamera yang selanjutnya akan diproses dalam image processing oleh PC. 

Dengan proses tersebut, maka akan di olah data-data image processing berupa pixel dikonversikan dalam 

millimeter untuk titik koordinat-koodinat pada sumbu X dan sumbu Y. Data berupa koordinat tersebut akan 

dikirim ke mikrokontroller sehingga dapat diproses untuk mengeksekusi pergerakan pengeboran berdasarkan 

koordinat. 

 

Abstract 

 
Pad holes in the Printed Circuit Board (PCB) is usually constructed manually with machine drilling, both by 

hand or machine sits. Drilling manually for a complex circuit and in mass production will cause low quality 

results. It can be caused by operator. Besides, production time will be relatively longer. In this project, we will 

construct an automatic drilling machine with image processing methods. This automatic drilling machine has 

three axes X, Y, Z. X and Y axis is driven by stepper motor and Z axis for drilling process and using a DC 

motor. The drilling process on this machine is based on the image printout of the PCB layout which is captured 

by a camera. The image would further processed and converted in pixel unit to coordinates in X and Y axis by 

PC. The coordinate’s data will be sent to the microcontroller and will be processed to execute the movement of 

drilling.  

 
Keywords: automatic drilling machines, coordinates , Image processing , PCB.  

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

PCB adalah papan yang digunakan untuk 

menghubungkan komponen-komponen Elektronika 

dengan lapisan jalur konduktornya. Pengeboran pad 

PCB secara manual membutuhkan waktu lebih lama. 

Selain itu juga kualitas hasil akan dipengaruhi oleh 

kondisi fisik dari seorang operator. Faktor kelelahan 

dari operator akan menyebabkan hasil pengeboran 

tidak maksimal.  
Efiseinsi dan efektifitas pengeboran dapat dicapai 

dengan menggunakan pengeboran secara otomatis. 

Selain waktu proses dapat dipercepat, ketepatan titik 

pengeboran menjadi hal penting juga [1]. Salah satu 

metode yang bisa digunakan dalam pengeboran 

otomatis adalah  dengan metode image processing. 

Sistem mekanik yang digunakan  memfungsikan 

kembali mesin bor PCB otomatis serta memodifikasi 

metode sistem elektronikanya dengan pemrosesan 

image processing. Data berupa image diproses menjadi 

data koordinat titik pengeboran pada PCB. Berdasarkan 

uraian tersebut, penulis  mengangkat topik otomatisasi 

sistem pengeboran secara manual dengan sebuah mesin 

bor otomastis dengan metode image processing. 

Sebuah mesin bor melakukan proses secara otomatis 

setelah mendapat data koordinat dari pengolahan 

sebuah image dari print out pad PCB. Pergerakan 

sumbu x, y dan z akan mengikuti koordinat hasil 

mailto:zanusaputra@gmail.com
mailto:teni.tresnawati@gmail.com
mailto:priatnaab@yahoo.com
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pengolahan [2]. Urutan proses pengeboran dari titik 

satu ketitik yang lain adalah dengan memproses 

koordinat terdekat dari titik koordinat sebelumnya. 

 
 
2. Metodologi Penelitian 

 

2.1. Perencanaan sistem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Blok diagram proses kerja sistem 

 
Penjelasan sistem secara umum, seperti pada gambar 1 
adalah sebagai berikut:  
1. Print out PCB di capture oleh kamera, selanjutnya 

image hasil capture diproses dengan image 

processing sehingga didapatkan hasil koordinat dari 
image tersebut. Pengolahan data menggunakan 

software visual basic.  
2. Data koordinat akan dikirmkan ke mikrokontroler 

melalui komunikasi serial. Mikrokontroler 
difungsikan untuk mengontrol pergerakan motor 
stepper sumbu x, sumbu y dan sumbu z sesuai data 
koordinat sampai proses pengeboran selesai [2]. 

 

2.2.  Metode image processing 

 

2.2.1 Capture Image  
Kamera akan mengambil capture print out PCB, 

kemudian hasil capture tersebut selanjutnya disimpan 

di file folder dan juga ditampilkan dalam proses 

capture citra dengan pemrograman visual basic. 

Komponen yang digunakan pada capture kamera 

menggunakan visual basic ini adalah videocx.ocx [3]. 

File captue mempunyai ukuran sebesar 288x288pixel 

dan ukuran sebenarnya adalah 10x10cm. Sehingga 

dapat diketahui bahwa 1cm adalah 29 pixel 

(pembulatan) atau 1mm adalah 3 pixel (pembulatan). 

 

2.2.2 Image Processing Biner  

 

Berikut ini tahapan-tahapan pengolahan image menjadi 

koordinat menggunakan metode scanning RGB:  

a. Penentuan luas scan area Perhitungan luas scan area 

adalah sebagai berikut:  

Diameter pad = 3mm  

1mm = 3 pixel 3mm = 9 pixel  

Dengan toleransi sebesar 1 pixel, maka didapatkan 

luas scan area adalah sebesar 10 x 10 pixel.  

b. Pembacaan nilai RGB dengan luas scan area per 10 

x 10 pixel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Pembacaaan Nilai RGB (10x10pixel) 

 

Pembacaan nilai RGB berdasarkan warna image, dalam 

hal ini image yang diproses adalah image dengan citra 

biner [4]. Image citra biner ini hanya mempunyai dua 

nilai yaitu 0 dan 1 saja. Dalam warna sebenarnya 

menunjujkan warna hitam dan putih. 

 

2.2.3 Penentuan Threshold  

Warna objek yang dideteksi sebagai pad adalah hitam 

dengan RGB = 0 dan begroun berwarna putih dengan 

RGB = 255 [4]. Treshold digunakan untuk 

membedakan antara pad dengan begroun. Besarnya 

nilai dari treshold tersebut adalah diambil berdasarkan 

nilai tengah dari RGB begroun dan RGB pad yaitu 125 

(pembulatan).  Mode scanning dengan metode color 

detection digunakan untuk mendapatkan posisi pad 

pada gambar. Proses ini dilakukan secara berurutan 

dimulai dari koordinat pixel terendah hingga dengan 

koordinat pixel tertinggi. Hasil dari proses scanning 

akan didapatkan hasil data koordinat pixel (x,y) dari 

masing-masing pad. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Flowchart Scanning RGB 
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Berdasarkan flowchart diatas dapat dijelaskan nilai 

batas RGB diambil dari nilai threshold sebesar 125, 

apabila sama dengan atau diatas 125 dianggap sebagai 

warna putih (biner 1). Sebaliknya apabila kurang dari 

125 dianggap sebagai warna hitam (biner 0). Jumlah 

titik maksudnya adalah banyaknya titik hitam yang 

terdapat dalam scan area. Jumlah = (1/4x10x10) 

Jumlah = 25 pixel Dari perhitungan tersebut diatas, 

maka jika pada area tersebut terdapat >=25 titik hitam, 

akan dianggap ada pad di area tersebut. Jarak dari area 

yang dianggap ada pad, dihitung dari jarak terpendek 

antar pad yaitu seperempat (1/4) dari luas area. Jarak = 

(1/4x10x10) Jarak = 25 pixel Dari perhitungan tersebut 

diatas, maka jika pada area yang berdekatan (jarak <= 

25), ternyata dianggap terdapat pad, maka akan 

dianggap sebagai pad yang sama (dijadikan satu pad).  

Pengiriman Data dari PC ke Mikrokontroler Untuk 

mengirimkan data dari PC ke mikrokontroler maka 

ditambahkan instruksi pengiriman pada visual basic-

nya. Komunikasi yang digunakan menggunakan jenis 

interrupt, yaitu suatu pengiriman data jika ada data 

yang masuk baru akan mendapat respon dan begitu 

sebaliknya sehingga komputer tidak terlalu sibuk. 

Pengiriman informasi dari PC menuju mikrokontroler 

menggunakan data serial dengan baudrate 9600 bps 

non parity data bit 8 dan stop bit 1 (9600, n, 8, 1). Dari 

nilai pixel yang didapatkan sebesar 288x288 pixel, 

dimana ukuran aslinya adalah 10x10cm, maka 

perhitungan konversi adalah sebagai berikut: 10(cm) : 

288(pixel) = 0,035 cm (pembulatan) Jadi 1 pixel 

mewakili 0,035cm atau 0,35mm. 

 

1.3. Rancangan kontrol elektronik  

Pengontrolan data koordinat dikirimkan dari hasil 

image processing selanjutnya diolah oleh 

mikrokontroler untuk mengontrol pergerakan actuator 

[5]. Aktuator pada mesin bor PCB ini adalah motor 

stepper untuk sumbu x,y,z dan motor dc pengeboran. 

Data koordinat dikirimkan dari PC ke mikrokontroler 

dengan bantuan protokol untuk menghindari lolosnya 

data melalui komunikasi serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Sistem Minimum ATmega 16 [6] 

 

2.4 Rancangan mekanik 

Sistem mekanis teridri dari 3 sumbu utama yaitu x,y,z 

(tipe sliding) yang digerakkan oleh motor stepper dan 

motor DC 12 volt sebagai motor bor.  Sedangkan 

tambahan lain dari sistem mekanis mesin bor ini adalah 

dengan menambahkan tempat kamera dengan 

menngunakan alumunium batangan. Tempat kamera 

dapat disetting ketinggiannya, tetapi setingan tersebut 

digunakan untuk setting awal ukuran frame tampilan 

kamera dengan ukuran print out pad PCB sebenarnya. 

Berikut adalah konstruksi mekanis mesin bor dan 

tempat kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Konstruksi Mesin Bor PCB 

 

 

3. Pengujian dan Analisa  

 

3.1 Pengujian pemrosesan image menjadi data 

koordinat  

 

3.1.1 Hasil Pengujian 1 (capture kamera)  

 

Print out yang diletakkan pada base tempat kamera dan 

ketinggian kamera disetting sampai didapatkan ukuran 

yang sama. Pengukuran ketinggian kamera dengan 

menggunakan mistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Ketinggian Kamera setelah Setingan 

 

 

Pengujian dilakukan sampai didapatkan ukuran yang 

sesuai dengan ukuran sebenarnya pada print out pad 

PCB 
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Tabel 1. Pengujian Capture Kamera 

 

No Tinggi 

Kamera 

Dimensi Tampilan Capture 

Terhadap print out PCB 

1 26 cm 10,9x10,9 cm 

2 25 cm 10,8x10,8 cm 

3 24 cm 10,7x10,7 cm 

4 23 cm 10,6x10,6 cm 

5 20 cm 10,5x10,5 cm 

6 19 cm 10,4x10,4 cm 

7 18 cm 10,3x10,3 cm 

8 17 cm 10x10 cm 

9 16 cm 10x10 cm 

10 15 cm Kurang dari ukuran sebenarnya 

11 14 cm Kurang dari ukuran sebenarnya 

13 13 cm Kurang dari ukuran sebenarnya 

 

 

Berdasarkan beberapa kali percobaan, maka didapatkan 

hasil dari pengujian capture kamera sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Capture Sesuai Ukuran Setelah Setingan 

  

 

Berdasarakan dari duabelas (12) kali hasil pengujian, 

diketahui bahwa semakin tinggi dudukan kamera maka 

ukuran gambar berbanding dengan ukuran sebenarnya 

semakin menjauh, sehingga ukuran pad semakin kecil.  

 

3.1.2 Pengujian koordinat  

 

Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan titik 

koordinat pengeboran hasil dari image processing. 

Dengan mempersiapkan komponenkomponen yang 

digunakan pada visual basic, maka akan ditampilkan 

seperti pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.9 Tampilan VB (Proses Pengujian Koordinat) 

Tabel 4. Hasil Deteksi Pad 

 

No Jumlah Pad 

Asli 

Jumlah Pad 

Terdeteksi 

% 

Error 

1 2 2 0 

2 3 3 0 

3 5 5 0 

4 7 7 0 

5 9 1 90 

 

Proses dilakukan dengan capture pad PCB yang 

diproses oleh videocx.ocx. Selanjutnya hasil akan 

ditampilkan pada picture Box. Button proses untuk 

proses threshold dan kemudian dilanjutkan dengan 

button scan area untuk men-scan pad-pad hitam, 

sehingga didapatkan hasil dari koordinat hasil scan. 

Proses pengujian titik koordinat seperti ditunjukkan 

tabel 4, maka dapat diketahui bahwa deteksi pad pada 

print out PCB rata-rata kemungkinan pad yang 

terdeteksi didapatkan sesuai dengan pad aslinya. 

 

3.2 Pengujian Motor Stepper  

 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap driver 

motor stepper. Driver motor stepper yang digunakan 

adalah produksi innovative electronics dengan jenis 

EMS 5A H-Bridge yang dibutuhkan dua modul driver 

untuk masing-masing motor tersebut. Driver 

ditunjukkan pada gambar 10. 

Proses pengujian dengan menghubungkan masing-

masing pin pada header dan konektor terminal modul 

driver H-bridge sesuai dengan fungsi masing-masing 

pin. Header pada modul driver HBridge berfungsi 

sebagai input untuk antarmuka dengan input-ouput 

digital serta ouput analog dari modul H-Bridge. 

Sedangkan konektor terminal berfungsi sebagai 

konektor catu daya dan motor. Fungsi dari masing-

masing pin pada header dan konektor terminal H-

Bridge yang digunakan pada proyek akhir ini 

ditunjukkan pada tabel 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10 Driver Motor Stepper 
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Tabel 5. Interface Header 

 

Pin Nama I/O Fungsi 

1 MIN 1 I Pin input untuk menentukan output 

MOUT 1 

2 MIN 2 I Pin input untuk menentukan output 

MOUT 2 

4 MEN I Pin enable untuk ouput H-Bridge 

(MOUT1) dan (MOUT2) 

6 MSLP I Pin input untuk mengatur kerja 

modul H-Bridge. Logika high 

untuk full operation 

7,9 VCC - Terhubung ke catu daya untuk 

input (5 volt) 

8,10 PGND - Tititk referensi untuk catu daya 

input 

 

 

Tabel 6. Logika Input Modul H-Bridge (Stepper 

putaran CW Full Step) 

 

INPUT PUTARAN CW (FULL STEP) 

 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 

MEN(A) H H H H 

MSLP(A) H H H H 

MEN(B) H H H H 

MSLP(B) H H H H 

 

 

 

Tabel 7.Hasil Pengujian Motor Stepper 

 

No Time-

Delay 

(ms) 

Frequensi 

(Hz) 

Step Jarak 

tempuh/step 

(cm) 

1 200 5 200 1 

2 100 10 200 1 

3 90 11 200 1 

4 80 12,5 200 1 

5 70 14,2 200 1 

6 60 16,6 200 1 

7 50 20 200 1 

8 40 25 200 1 

9 30 33 200 1 

10 20 50 200 1 

11 10 100 200 1 

12 9 110 200 1 

13 8 125 200 1 

 

3.3 Pengujian pengiriman data koordinat menjadi 

koordinat pengeboran  

 

Data hasil image processing dikonversikan dari bentuk 

koordinat pixel (x,y) menjadi koordinat titik (x,y) 

dalam millimeter. Data koordinat yang dikirimkan 

adalah paket data dari data koordinat {(x1,y1), (x2,y2), 

(x3,y3)…} hasil image processing yang sudah dalam 

ukuran mm. Mikrokontroler akan menerima data dari 

PC melalui komunikasi serial hingga satu signal 

penutup mengisyaratkan bahwa data sudah terkirim 

semua.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. Paket Data Koordinat 

 

 

Tabel 8. Selisih Koordinat Pengeboran 

 

No Koord. 

Asli 

(mm) 

(x,y) 

Koord. 

Pixel 

(x,y) 

Koord. 

Bor 

(mm) 

(x,y) 

Selisih 

Bor 

(mm) 

(x,y) 

1 20,20 56,56 21,20 1,0 

 2 20,40 56,108 19,42 0,2 

3 20,60 56,115 23,61 0,1 

4 40,20 65,56 41,20 1,0 

5 40,40 65,108 43,39 3,0 

6 40,60 65,115 42,63 0,3 

 

Dari tabel dapat dianalisa bahwa rata-rata hasil 

koordinat pengeboran mempunyai selisih 0,9 mm 

terhadap koordinat aslinya, sehingga pengeboran tidak 

tepat dengan koordinat sebenarnya. 

 

4. Kesimpulan  
 

Setelah melakukan tahap perancangan dan pembuatan 

system serta dilanjutkan dengan tahap pengujian dan 

analisa maka dapat diambil kesimpulan yaitu:  

 Metode yang digunakan untuk image processing 

yang telah dibuat untuk penentuan titik koordinat 

tingkat keberhasilannya masih belum tepat untuk 

jumlah titik yang banyak dan rapat.  

 Ketepatan antara pengeboran dan hasil image 

processing masih bergeser dari koordinat 

sebenarnya. 

 Hasil image processing masih belum maksimal 

sehingga diperlukn algoritma khusus. 

 Diperlukan metode khusus untuk pengiriman data 

agar data yang dikirmkan dari hasil image 

processing dapat diterima dengan baik oleh 

mikrokontroler.  

 Posisi print out PCB pada tempat kamera harus 

sesuai dengan mal yang ada pada tempat kamera, 

karena jika tidak akan menyebabkan koordinat hasil 

proses image akan bergeser. 
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Abstrak 

Depok merupakan kota terpadat yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Populasi di kota 

ini meningkat drastis dari 1.430.190 penduduk pada tahun 2012 menjadi 2.033.508 jiwa pada tahun 2014. 

Dengan meningkatnya populasi penduduk di Depok, terjadi pula peningkatan mortalitas. Oleh karena itu. Depok 

memiliki masalah dalam hal pengurusan pemakaman. Masalah terbesar yang berkaitan dengan pemakaman 

adalah pemesanan dan pemeliharaan. Hingga saat ini, proses pengurusan pemakaman di kota Depok masih 

menggunakan sistem manual sehingga proses perolehan dan pemesanan makam membutuhkan waktu yang 

relatif lama.  Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membuat  inovasi  pemesanan makam yang dilakukan 

secara  online. Peneliti berusaha memberikan solusi dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Makami. Makami 

hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Aplikasi ini bisa diakses tidak hanya dari website, 

tapi juga bisa menggunakan perangkat mobile dimanapun berada, asalkan terhubung ke jaringan internet. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan aplikasi mobile ini adalah Android Studio. Penelitian ini 

menerapkan metode Waterfall. 

 
Keywords:  Depok, Inovasi, Website, Aplikasi Pemakaman, MAKAMI 

 

 

I. Pendahuluan 

 

Teknologi informasi dan komputer berkembang 

sangat pesat. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi 

para penggunanya.Internet juga salah satu revolusi 

terbesar dalam kemajuan teknologi informasi, 

karena internet mampu mengerjakan segala jenis 

pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih akurat. 

Terbukti dengan meningkatnya para pengguna 

internet dari tahun ke tahun tanpa mengenal usia 

maupun strata. Internet banyak dimanfaatkan oleh 

para pelaku bisnis untuk melakukan proses promosi 

atau memberi informasi, sehingga informasi 

tersebut dapat diterima oleh semua pengguna 

internet dimanapun dan kapanpun. 

 

Depok merupakan kota administratif di Provinsi 

Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di 

selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. 

Depok memiliki luas wilayah 200,29 km2dan 

memiliki Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang 

dikelola pemerintah seluas 41,2 hektar. Jumlah 

pemakaman di kota Depok terdiri dari Sembilan 

TPU, yakni TPU Kalimulya I, Kalimulya II, 

Kalimulya III, TPU Pondok Petir, TPU Sawangan, 

TPU Tapos, TPU Cimpaeun, TPU Cilangkap dan 

TPU Tirtajaya. 

 

Proses pemesanan pemakaman di kota Depok 

masih dilakukan secara manual yang membutuhkan 

waktu dan proses pemakaman yang panjang dan 

cukup rumit. Sehingga, dibutuhkan sebuah aplikasi 

pemesanan makam secara online berisi informasi 

terkait keberadaan makam-makam yang ada di 

Kota Depok.Selain informasi, warga masyarakat 

Kota Depok dapat memesan lahan makam tanpa 

lagi mendatangi langsung lokasi Tempat 

Pemakaman Umum (TPU). Aplikasi ini dapat 

diakses bukan hanya dari website, tetapi juga 

menggunakan smartphone dengan teknologi 

Android. 

 

Perancangan sebuah website dan aplikasi 

pemesanan makam secara online khusus untuk 

wilayah Depok ini dibuat dengan tujuan : 

1. Membantu ahli waris dalam mengurus 

pemakaman. 

2. Membantu warga Depok dalam pencarian 

informasi tentang Pemakaman Kota Depok 

3. Memberi kemudahan ahli waris dalam 

melakukan pemesanan makam tanpa harus 

mailto:wibby.praditasari@elektro.pnj.ac.id1
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mendatangi langsung lokasi Tempat Pemakaman 

Umum (TPU). 

 

II. Kajian Literatur 

 

Aldryani, 2017, menyebutkan bahwa 

berkembangnya teknologi memaksa masyarakat 

untuk bisa beradaptasi agar tetap dapat mengikuti 

perubahan zaman. Salah satu teknologi yang 

dimaksud adalah teknologi yang berkaitan dengan 

telekomunikasi dan informasi baik perkembangan 

teknologi di bidang internet maupun mobile 

device.Internet tidak hanya dapat digunakan pada 

komputer saja melainkan sudah merambah ke 

perangkat komunikasi seluler yang saat ini sedang 

meledak perkembangannya yaitu smartphone 

berbasis Android.Pengembangan aplikasi pada 

smartphone Android dapat memudahkan bebagai 

aktivitas seperti tersedianya berbagai macam 

aplikasi. Aplikasi Makami merupakan Aplikasi 

pesan makam secara online melalui smartphone 

Android. Aplikasi ini memudahkan dan 

mempersingkat waktu dalam proses pemesanan 

pemakaman. Makami menyediakan informasi 

mengenai lokasi TPU (Blok dan slot) dan harga. 

Penelitian dilakukan observasi langsung dan 

berdasarkan pengalaman para warga yang tinggal 

di Depok. Penyaringan masalah, informasi, data-

data pendukung, serta keberlanjutan fasilitas yang 

ada di TPU tersebut. Hal administrative yang 

dibutuhkan seperti kelengkapan dokumen, nominal 

pembiayaaan, serta prosedur lainnya dirumuskan 

dalam proses aplikasi dan website tersebut. 

Pembuatan aplikasi dan website dibuat 

menggunakan bahasa pemporgraman menggunakan 

Java, HTML, PHP, dan lainnya.  

 

I. METODE PENELITIAN 

 
Model Water Fall juga dikenal dengan model 

tradisional atau model klasik Herlambang dan 

Haryanto Tanuwijaya (2005:186). Dengan adanya 

model air terjun, dapat membantu mengatasi 

kerumitan yang terjadi akibat proyek- proyek 

pengembangan perangkat lunak. Langkah-langkah 

penting dalam model ini menurut Herlambang dan 

Haryanto Tanuwijaya (2005:186) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan dan analisis spesifikasi  

Jasa, kendala dan tujuan dihasilkan dari 

konsultasi dengan pengguna sistem kemudian 

dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh 

pemakaidan staf pengembang. 

2. Desain sistem dan sistem informasi 

Proses desain sistem membagi kebutuhan-

kebutuhan menjadi sisteminformasi atau perangkat 

keras. Proses tersebut menghasilkan sebuah 

arsitektur sistem secarakeseluruhan. 

3. Implementasi dan uji coba unit 

Selama tahap ini desain system informasi 

didasari sebagai sebuah program lengkap atau unit 

program. 

4. Integrasi dan uji coba sistem 

Unit program diintegrasikan dan diujimenjadi 

sistem yang lengkap untuk meyakinkan bahwa 

persyaratan sistem informasi telah terpenuhi. 

 

1. Perancangan Flowchart 

 
Flowchart atau Bagan alir adalah bagan  

(chart) yang menunjukkan alir  (flow) di dalam 

program atau prosedur sistem secara logika. 

Flowchart menggunakan simbol yang berbeda 

yang berisi informasi tentang langkah-langkah atau 

urutan kejadian. Masing-masing dari simbol-simbol 

ini terkait dengan panah untuk menggambarkan 

arah aliran proses. Bagan alur (flowchart) adalah 

bagan (chart) yang menunjukan hasil (flow) 

didalam program atau prosedur sistem secara 

logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat 

bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 

Flowchart yang kami gunakan adalah flowchart 

proses. Flowchart Proses merupakan teknik 

penggambaran rekayasa industrial yang memecah 

dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya 

dalam suatu prosedur atau sistem. 

 

Gambar 1. Flowchart aplikasi dan website 

Makami 
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II. Hasil dan Pembahasan 
 

1. Perancangan use case diagram 

 
Use Case diagram menggambarkan urutan 

interaksi antara satu atau lebih aktor dan sistem. 

Setiap use case menggambarkan perilaku sejumlah 

aspek sistem, tanpa mengurangi struktur 

internalnya.Customer akan menggunakan sistem 

untuk registrasi, pemesanan makam, input biodata 

jenazah dan konfirmasi pemesanan sedangkan 

Admin bertanggungjawab untuk memverifikasi 

pemesanan  makam pada website atau aplikasi. 

 

Gambar 2. Use Case Diagram antara 

Admin dengan User 

2. Halaman User Index (sebelum LOG IN) 

 
Halaman index pengunjung website merupakan 

halaman utama dari websiteMakami. Pada halaman 

Index ini pengunjung website dapat melihat 

informasi pemesanan makam di kota Depok. 

Halaman Index atau beranda pengunjung website 

berada pada alamat URL: http://makami.esy.es/. 

Berikut tampilan halaman index atau beranda 

pengunjung website: 

 

Gambar 3. Halaman Index 

3. Halaman Home (sesudah LOG IN) 

 
Halaman Home pengunjung website 

merupakan halaman utama dari website makami 

saat user sudah melakukan  LOG IN. Pada halaman 

homeini pengunjung website dapat melihat 

informasi pemesanan makam di kota Depok . 

Halaman Homewebsite berada pada alamat URL: 

http://makami.esy.es/. Berikut tampilan halaman 

home website : 

 

Gambar 4. Halaman Home 

4. Halaman User Cara Pemesanan  

 
Pada halaman cara pemesanan pengunjung 

website dapat melihat cara pemesanan makam di 

wilayah kota Depok. Halaman cara pemesanan 

pengunjung website berada pada alamat URL: 

http://makami.esy.es/pesan.php. Berikut tampilan 

halaman cara pemesanan pengunjung website: 

 

Gambar 5. Halaman User Cara Pemesanan 

 

5. Pembuatan Tampilan Home Aplikasi 
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Pada pembahasan kali ini akan dibuat tampilan 

menu Home dari aplikasi Makami, dimana user 

telah melakukan Login. Langkah pertama yaitu 

dengan membuat rancangan tampilan menu pada 

XML kemudian dilanjutkan dengan pemrograman 

java pada bagian Home.activity. 

 

Gambar 6. Tampilan Pemilihan TPU 

6. Pembuatan Tampilan Daftar Blok pada 

TPU 

 
Pada tampilan daftar blok pada TPU 

menggunakan elemen berupa ImageButton yang 

design sedemikian rupa membentuk petak-petak 

blok makam masing-masing TPU. 

 

Gambar 7. Tampilan Daftar Blok pada 

TPU 

7. Pembuatan Tampilan Daftar Slot pada 

TPU 

 

Pada tampilan daftar slot pada TPU 

menggunakan menggunakan elemen berupa 

ImageButton yang design sedemikian rupa 

membentuk petak-petak slot makam masing-

masing TPU. 

 

Gambar 8. Tampilan Daftar slot pada TPU 

8. Pembuatan Tampilan Input Data 

Jenazah 

 
Pada tampilan daftar slt pada TPU 

menggunakan menggunakan elemen berupa 

TextView, EditText, Spinner, RadioButton, dan 

Button. 

 

Gambar 9. Tampilan Input Data Jenazah 

9. Database MYSQL  

 
Basis data (Database) adalah kumpulan 

informasi yang disimpan dalam komputer secara 
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sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan 

suatu program komputer untuk memperoleh 

informasi dari basis data tersebut 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Database). Database 

digunakan untuk menyimpan informasi atau data 

yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer. 

Adapun database yang digunakan dalam 

pembuatan website dan aplikasi ini adalah 

MYSQL. Terdiri atas dua tabel, yaitu tabel users 

dan saran. Pada tabel users terdapat lima kolom : 

id, name, username, password, dan email. 

Sedangkan, pada tabel saran terdapat lima kolom : 

nama, alamat, email, telepon dan isi pesan. Berikut 

tampilan tabel users pada MYSQL : 

 

Gambar 10. Tabel users pada MYSQL 

 

Gambar 11. Tabel saran pada MYSQL 
 

Aplikasi Makami telah dilakukan pengujian 

dengan menggunakan aplikasi oleh 15 responden. 

Pertama, responden diminta untuk mendaftarkan 

dirinya pada Aplikasi Makami. Daftar responden 

disajikan pada table berikut. 

Table 1. Daftar Responden Aplikasi Makami 

 
id name username password email 

1 
Annisa 
Pratiwi 

Annisa 
$$5sCH 
ef45$67 
erTYuYCh 

annisa.pr@gmail.com  

2 Tiur Nova Tnova 
neGEy 
T64$yCh 
N$BMkL0 

tiur.nova@gmail.com  

3 Zahra Jihad Zahraj 
klwEoR 
g$tyh$u 
iP04$L8K 

zahra.jihad@gmail.com  

4 Ahkmal akhmalj ijnKmi a.jenar@gmail.com 

Jenar No86$lnk 
lhYV56$ 

5 
Arba Abdul 
Syukur 

arbasy 
efdvRk 
lFbiBR$d 
fCyUop4 

arba.@gmail.com 

6 Diva Aldana divakyut 
ewtRHk 
45YKJN 
$kefYUio 

diva.cute@gmail.com  

7 
Ichsan 
Kurniawan 

ichsank 
jrnicEv 
er$545 
DrfeReDrf 

ichsan.kur@gmail.com  

8 
Mochammad 
Fadli 
Rahmadi 

fadli123 
fak$hd 
RkjRykO 
R768Rmi 

fadli.r@gmail.com  

9 
Antika 
Maudi 

antika 
iltxtEvr 
$cr47$jk 
ks$uoUo 

antikam@gmail.com 

10 
Yahya 
Abdurrozaq 

Yahya 
Esgw53 
Cs908xb 
awr$jJK 

yahyaabd@gmail.com  

11 
Habibur 
rahman 

habibur 
afuIKR 
veUkfe5 
68$mmA 

habibur@gmail.com  

12 
Faris Abdul 
Aziz 

farisabd 
grcd56 
$Hks78R 
LddkoLe 

faris.aziz@gmail.com  

13 
Bachtiar 
Pramadi 

Bach 
jkndv7 
6$jvi$ve 
81$nvur 

bachmelody@gmail.com  

14 
Mutia 
Shafira 

Mutia 
Sdgkjc 
$uink78 
Ekjn5ndH 

mutia123@gmail.com  

15 Firman Nuzul firman 
dsv38 
0$nvsR 
nYkf$j768H 

firmann@gmail.com  

 
Dari percobaan dengan 15 responden, aplikasi 

Makami dapat digunakan dengan waktu respons 

15s. 

IV. KESIMPULAN 

Perancangan yang sudah dilakukan menghasilkan 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

 

1. Aplikasi pemesanan makam online 

“MAKAMI” dapat mempersingkat waktu 

yang diperlukan untuk melakukan pemesanan 

makam. 

2. Aplikasi pemesanan makam online dapat 

menampilkan slot makam yang tersedia di 

TPU ketika melakukan proses pemesanan 

makam, sehingga pengguna dapat secara 

langsung memilih TPU beserta blok dan slot 

makam yang di inginkan. 

3. Aplikasi pemesanan makam online ini tidak 

hanya berguna untuk melakukan proses 

pemesanan makam saja tetapi aplikasi ini juga 

dapat menampilkan informasi seperti lokasi 

TPU yang ada di Kota Depok dan harga 

makam untuk setiap slot. Dengan 

ditampilkannya informasi yang lengkap, 

diharapkan ahli waris dapat lebih mudah 

mengurus makam bagi saudara/rekannya yang 

meninggal dunia.  

4. Aplikasi Makami dapat merespon dalam 

waktu 15s dengan menggunakan 15 

responden. 

mailto:annisa.pr@gmail.com
mailto:tiur.nova@gmail.com
mailto:zahra.jihad@gmail.com
mailto:a.jenar@gmail.com
mailto:arba.@gmail.com
mailto:diva.cute@gmail.com
mailto:ichsan.kur@gmail.com
mailto:fadli.r@gmail.com
mailto:antikam@gmail.com
mailto:yahyaabd@gmail.com
mailto:habibur@gmail.com
mailto:faris.aziz@gmail.com
mailto:bachmelody@gmail.com
mailto:mutia123@gmail.com
mailto:firmann@gmail.com
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Abstrak  
 

Energi matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, pemanfaatan energi matahari berasal dari efek 

radiasi cahaya dan panas yang ditimbulkan, sayangnya pemanfaatan energi matahari masih sangat kecil. Pada penelitian 

ini  dilakukan rancang bangun sistem Hybrid panel solar cell dan solar thermal dengan pengendalian berbasis PLC, 

panel solar cell yang digunakan adalah solar cell kapasitas 20 WP, dengan solar cell kontroller kapasitas 10 Ampere 

dengan kapasitas baterai penyimpan energi listrik sebesar 7,5 AH dengan beban berupa lampu LED 5 dan 10 watt,untuk 

menambah keandalan sistem apabila solar cell tidak optimal menerima sinar matahari, maka terdapat cadangan sumber 

daya DC 12 Volt. Untuk sistem solar thermal panel kolektor panas dibuat sendiri dari bahan konversi energi matahari 

dari bahan pipa tembaga 5/8 inchi dengan frame terbuat dari Box panel Alumunium.Tangki air panas dibuat dengan 

material stainless steel tahan karat dengan kapasitas 25 liter, untuk mensirkulasi air dari tangki air panas ke panel 

kolektor panas digunakan pompa sirkulasi dengan daya 150 watt, apabila panel kolektor panas tidak optimal menyerap 

energi matahari makas sistem solar water heater di pasang cadangan pemanas air elektrik dengan daya 350 watt yang 

dikendalikan oleh temperatur kontrol. Pengendalian sistem hybrid di kontrol oleh panel kontrol berbasis PLC yang 

dapat beroperasi secara manual dan automatis. 

 
Keywords: Solar cell, Solar Water Heater, PLC,    

 

 

 

1. Pendahuluan   
 

Energi surya adalah radiasi yang diproduksi oleh reaksi 

fusi nuklir pada inti matahari. Matahari mensuplai 

hampir semua panas dan cahaya yang diterima bumi 

untuk digunakan makhluk hidup. Energi surya sampai 

kebumi dalam bentuk paket-paket energi yang disebut 

foton.  

 

Dalam kaitannya dengan sel surya, perangkat yang 

mengkonversi radiasi sinar matahari menjadi listrik, 

terdapat dua paramater dalam energi surya yang paling 

penting yaitu yang pertama intensitas radiasi, yaitu 

jumlah daya matahari yang datang kepada permukaan 

per luas area, dan karakteristik spektrum cahaya 

matahari. Intensitas radiasi matahari diluar atmosfer 

bumi disebut konstanta surya, yaitu sebesar 1365 W/m2.  

Energi matahari juga menghasilkan panas yang dapat 

dimanfaatkan untuk memanaskan air melalui alat 

konversi penangkap energi panas matahari berupa 

kolektor penangkap panas matahari atau solar water 

heater. Sayangnya energi matahari yang besar tersebut 

sangat minim pemanfaatannya  

berdasarkan fakta diatas peneliti akan membuat system 

control dan mekanik penggerak rekayasa sistem hybrid 

antara solar cell dan solar water heater untuk 

menghasilkan energi listrik dan memanfaatkan energi 

panas matahari untuk pemanas air, sehingga dihasilkan 

sumber energi listrik untuk kemandirian energi dan 

penghematan pemakaian energi listrik dengan 

mengurangi penggunaan elemen pemanas untuk 

memanaskan air untuk kebutuhan sehari hari 

 

Energi surya adalah radiasi yang diproduksi oleh reaksi 

fusi nuklir pada inti matahari. Matahari mensuplai 

hampir semua panas dan cahaya yang diterima bumi 

untuK digunakan makhluk hidup. Energi surya sampai 

kebumi dalam bentuk paket-paket energi yang disebut 

foton.  

 

Sel surya atau fotovoltaik adalah perangkat yang 

mengkonversi radiasi sinar matahari menjadi energi 

listrik. perinsip kerja solar cell terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Prinsip kerja solar cell 

 

Ketika junction disinari, photon yang mempunyai energi 

sama atau lebih besar dari lebar pita energi silicon 

tersebut akan menyebabkan eksitasi silicon dari pita 

valensi ke pita konduksi dan akan meninggalkan hole 

pada pita valensi. Elektron dan hole ini dapat bergerak 

dalam material sehingga menghasilkan pasangan 

silicon-hole. Apabila ditempatkan hambatan pada 

terminal sel surya, maka silicon dari area-n akan 

kembali ke area-p sehingga menyebabkan perbedaan 

potensial dan arus akan mengalir 

 

Solar Thermal 

Energi surya adalah energi yang berupa panas dan 

cahaya yang dipancarkan matahari. Energi surya 

(matahari) merupakan salah satu sumber energi 

terbarukan yang paling penting. Indonesia mempunyai 

potensi energi surya yang melimpah. Namun 

melimpahnya sumber energi surya di Indonesia belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

Salah satu pemanfaatan energi surya adalah radiasi 

panas yang dibawa bersama energi cahaya. Energi panas 

yang dihasilkan energi matahari digunakan untuk 

memanaskan air menjadi air panas yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan sehari hari, alat yang 

digunakan mentransformasi energi cahaya menjadi 

energi panas adalah Solar water heater, seperti pada 

ilustrasi gambar berikut 

 

 
 

Gambar 2. Solar water heater 

 

Pemanas air tenaga surya atau solar water heater 

memiliki berbagai desain dan teknologi, yang pada 

dasarnya menggunakan energi panas matahari untuk 

memanaskan air. Pemanas air tenaga surya terdiri dari 

kolektor surya yang mengumpulkan energi matahari 

yang memanaskan air, dan tangki penyimpanan 

terisolasi tempat menyimpan air panas. Energi surya 

yang menerpa kolektor diserap oleh panel absorber dan 

panas tersebut dipindahkan ke pipa di bawah panel yang 

akan memanaskan air. 

 

Air yang telah dipanaskan dikirim ke tangki 

penyimpanan air panas. Air panas ini kemudian 

diresirkulasi melalui panel penyerap dan dengan cara ini 

suhu air akan naik sampai 176 derajat Fahrenheit (80 

derajat Celcius) pada hari yang cerah. Seluruh sistem 

kolektor surya, tangki penyimpanan air panas dan pipa, 

dikenal sebagai sistem pemanas air tenaga surya . 

 

2. Metode Penelitian 
 

Pada penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah : 

1. Merencanakan lay out plant simulasi system 

hybrid solar cell dan solar thermal berbasis PLC 

2. Menentukan komponen dan peralatan yang 

digunakan untuk system hybrid solar cell dan 

solar thermal berbasis PLC 

3. Mendisain dan membuat rangka system hybrid 

solar cell dan solar thermal berbasis PLC 

4. Membuat frame solar thermal dan material panel 

collector 

5. Mendisain panel control system hybrid solar cell 

dan solar thermal berbasis PLC 

6. Memasang komponen listrik pada panel control 

system hybrid solar cell dan solar thermal 

7. Menginstalasi wiring panel control system hybrid 

solar cell dan solar thermal berbasis PLC 

8. Mendisain tabung kolektor pemanas air lengkap 

dengan heater pemanas sebagai back up apabila 

matahari tidak optimal yang dilengkapi dengan 

temperature control 

9. Pemasangan pompa sirkulasi pada panel solar 

thermal dan tabung kolektor panas 

10. Unjuk kerja sistem kontrol 

11. Pengetesan dan pengujian system control hybrid 

solar cell dan solar thermal berbasis PLC 

 

Lay out plant system hybrid solar cell dan solar thermal 

berbasis PLC dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 3. Lay out prototype sistem hybrid 
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Pada gambar diatas terdapat system solar cell dan solar 

thermal berdampingan pada bagian atas. Panel solar 

thermal terdiri dari panel collector, tangki sirkulasi 

pemanas dan pompa sirkulasi untuk mensirkalisakan air 

menuju kolektor panas Pada solar cell terdiri dari 

komponen solar cell, battery control regulator dan aki 

baterai, seluruh operasi system hybrid di control oleh 

panel control. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
 

Rangka Sistem Hybrid 

Rangka digunakan untuk support komponen komponen 

system hybrid yang dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu bagian atas untuk dudukan penel solar cell dan 

panel solar thermal sedangkan bagian bawah sebagai 

dudukan panel control, dudukan pompa sirkulasi dan 

pompa supply dan tangki hot water, rangka harus dapat 

menahan beban system hybrid 

 

 
 

Gambar 4. Rangka sistem hybrid 

 

Rangka sistem hybrid dilengkapi dengan roda yang 

dapat di pindahkan dengan mudah 

 

Solar Thermal 

Rangka / frame yang digunakan untuk panel kolektor 

solar thermal dibuat dari bahan pelat alumunium yang 

di tekuk, seperti Loyang dengan ukuran panjang 43 cm, 

lebar 64 cm dan tinggi 5 cm seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini 

 

 

Gambar 5. Frame solar thermal 

Frame dibuat dari alumunium karena ringan dan mudah 

menghantarkan panas cukup baik, sehingga 

mempermudah transfer panas. Sedangkan pipa kolektor 

solar thermal yang digunakan adalah menggunakan 

pipa tembaga AC ukuran 8/5 inchi seperti terlihat pada 

gambar dibawahi: 

 

 
 

Gambar 6. Pipa solar thermal 

 

Pipa tembaga digunakan sebagai pipa kolektor solar 

thermal karena mudah menghantarkan panas dan 

konstruksi yang mudah di bengkokkan sesuai dengan 

kebutuhan 

 

Panel Kontrol System Hybrid 

Panel kontrol merupakan pusat pengoperasian dan 

control system hybrid, dimana komponen system 

kelistrikan dan control PLC, BCR dan Temperature 

control ada pada panel control. Disain panel control 

system hybrid seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 7. Panel kontrol system hybrid 

Pada gambar disain box panel control system hybrid, 

terdapat kontrol untuk pengoperasian system solar cell 

dan kontrol solar thermal, dimana kedua system tersebut 

dapat dioperasikan secara sendiri sendiri maupun secara 

bersama sama dan pengoperasian secara manual 

maupun secara automatis. Gambar real panel hybrid 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 8. Fisik panel solar thermal 

 

Penempatan komponen dalam panel control dapat 

terlihat pada gambar dibawah : 

 

 
 

Gambar 9. Komponen Internal Panel 

 

Komponen yang ada pada panel control adalah 

pengaman MCB dan Fuse, kontrol konvensional seperti 

kontaktor dan relay dan kontrol berbasis PLC, serta unit 

power supply 12 Volt DC untuk memback power supply 

 

Tangki Solar Thermal 

Tangki solar thermal digunakan untuk menampung air 

panas dan sebagai media untuk sirkulasi air dari panel 

solar cell, seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 10. Tangki solar thermal 

Material Tangki terbuat dari bahan stainless steel untuk 

menghindari karat dan dilengkapi dengan saluran 

sirkulasi input dan saluran sirkulasi outpur yang akan 

terhubung dengan motor sirkulasi, tangki sirkulasi juga 

dilengkapi dengan heater elektrik seperti terlihat pada 

gambar berikut : 

 

 
 

Gambar 11. Heater elektrik 

 

Dari gambar diatas digunakan heater elektrik dengan 

daya 350 watt untuk memback up panel solar Thermal 

 

4. Kesimpulan 

 

Dari hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan dan 

analisa terhadap system hybrid, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal, yaitu : 

1. Telah dirancang bangun sisten hybrid solar cell 

dan solar thermal 

2. Sistem solar cell dibuat dengan system indirect 

Load yang tediri dari solar cell 20 wp, BCR 

kapasitas 10 Ampere dengan baterai kapasitas 7,5 

AH 

3. Telah dibuat system solar thermal yang terdiri 

dari komponen panel solar thermal yang dibuat 

dari frame alumunium ukuran 43 x 64 x 5 cm dan 

bahan pipa thermal terbuat dari tembaga dengan 

diameter pipa 3/8 inchi 

4. Telah dibuat tangki solar thermal terbuat dari 

material stain less steel tahan karat dengan 

kapasitas 20 liter dengan heater dengan daya 350 

watt untuk memback up panel solar thermal 

apabila lingkungan tidak mendukung 

5. Telah dibuat panel system hybrid untuk 

mengendalikan system solar cell dan solar 

thermal berbasis system konvensional dan PLC 
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Abstrak 
Modul praktikum yang kami buat ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensip 

terhadap sistem proteksi pada motor listrik, dan memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap masing-

masing gangguan dari motor listrik tersebut. Proteksi terhadap motor listrik dilakukan berdasarkan jenis 

gangguan yang  terjadi pada motor tersebut, untuk kasus hubung singkat motot akan diproteksi dengan 

perangkat pengaman lebur (fuse) atau circuit breaker (MCB/MCCB), untuk beban lebih  mengunakan  

Overload Current Relay (OCR) dan untuk kondisi terjadi arus bocor  mengunakan perangkat Earth Leakage 

Circuit Breaker (ELCB., Dalam penelitian ini akan dicoba membuat perangkat untuk  sistem proteksi yang 

menyeluruh terhadap motor listrik (full motor protection) yakni dengan menggunakan bantuan PLC 

Siemens LOGO sebagai perangkat eksekusi. Output PLC akan mengerjakan relay kontaktor sebagai 

pemutus hubungan pada motor listrik dan sebagai instriment pendeteksi gangguan akan menggunakan 

perangkat yang sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Untuk kondisi hubung singkat, ketidak 

seimbangan beban dan kebocoran arus kami menggunakan trafo arus (CT) yang dipasang pada setiap fasa 

motor dan untuk bearing overheating menggunakan sensor suhu (RTD-PT100), instrument pendeteksi 

gangguan ini akan di masukan ke perangkat analog input PLC yang telah di program sebelumnya 

 

Key word: Pengaman motor, Full Motor Protection and PLC 

 

Pendahuluan 
Pada umumnya alat pengaman yang dipakai 

untuk mengamankan motor-motor listrik adalah 

relay arus lebih over current relay OCR, dalam 

kenyataan nya relay ini tidak mampu untuk 

mengamankan motor-motor listrik terhadap jenis 

gangguan yang lain seperti: unbalancing current 

yaitu terjadinya ketidak seimbangan arus yang 

mengalir pada masing-masing fasa yang 

diakibatkan adanya perbedaan impedansi pada 

masing-masing kumparan motor listrik, gangguan 

lain yang mungkin terjadi pada motor listrik adalah 

adanya arus bocor (earth leakage current) yang 

terjadi yang dapat membahayakan manusia. 

Gangguan yang bersifat mekanis seperti kenaikan 

temperatur pada bearing motor yang diakibatkan 

oleh system pelumasan yang tidak sempurna dapat 

di proteksi dengan system ini. Oleh sebab itu kami 

mencoba membuat system proteksi yang 

meyeluruh untuk motor listrik (full motor 

protection) sehingga untuk semua jenis gangguan 

tersebut cukup diproteksi oleh satu alat pemutus 

dengan bantuan satu unit PLC Siemens logo. 

Untuk gangguan over current, 

unbalancing current dan earth leakage current  

perubahan nilai arus akan akan diketahui melalui 

unit trafo arus CT dan nilai CT tersebut akan di 

inputkan ke PLC melalui analog input PLC, setiap 

perubahan nilai arus yang diakibatkan oleh ketiga 

jenis gangguan tersebut akan terbaca pada input 

analog PLC yang sudah di setting dan di program 

untuk mengamankan motor. Untuk gangguan yang 

disebabkan oleh karena kenaikan temperature 

bearing kami membuat simulasi dengan sensor 

suhu PT-100 yang di panaskan dari suhu 20
o
C 

sampai pada suhu tertentu sebagai suhu maximum 

yang izinkan untuk suhu bearing, dalam kondisi ril 

dilapangan maximum suhu bearing yang diizinkan 

adalah 60
o
C, dari output sensor suhu PT-100 ini 

akan di masukankan ke input analog PLC.  

Dalam penelitian ini kami memilih PLC Siemens 

LOGO serie-5 karena PLC type ini memiliki 

fasilitas input analog yang bisa di set secara 

langsung pada input PLC sehingga memudahkan 

kami untuk melakukan setting  nilai parameter 

yang di inginkan. Kalau menggunakan PLC dengan 

input digital disini kita akan membutuhkan 

perangkat tambahan yang mengkonversi nilai 

analog menjadi digital. 
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Metode Penelitian 
Sistem yang dirancang diharapkan dapat 

mengamankan semua jenis gangguan pada motor 

listrik, disini kami membatasi pada empat jenis 

gangguan  yaitu: over current, unbalancing current, 

leakage current dan over temperature bearing 

karena jenis gangguan ini yang paling sering 

terjadi, namun sistem ini bisa dikembangkan untuk 

jenis gangguan lain seperti: vibrasi yang terlalu 

tinggi pada motor, keausan bantalan kopling dan 

juga gangguan lainya dengan catatan kita bisa 

menentukan nilai dan parameter untuk gangguan 

tersebut.  

Metode penelitian disusun sebagai berikut : 

Perancangan Modul Simulasi 

1. Membuat rangkaian untuk men-simulasi 

adanya gangguan yakni untuk kondisi 

Overcurrent, Unbalancecurrent and 

Leakcurrent Current seperti pada gambar 1 

M
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Gambar 1 : Rangkaian simulasi gangguan (Over-

Unbalance-Leak) Current 
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Gambar 2 : Rangkaian simulasi gangguan Bearing 

Over Heat 

 

2. Pada kondisi over current yang berasal dari 

motor compressor disiapkan terminal 3 fasa 

dan masing-masing penghantar fasanya 

dilewatkan pada current transformer CT dan 

nilai tersebut akan terbaca pada input PLC, 

sebelum mencapai tekanan 5 bar motor tidak 

trip, nilai arus kurang dari 2,7 A.pada saat 

motor dijalankan terus sampai mencapai 

tekanan diatas 5 bar, system akan trip karena 

input PLC di set pada nilai 2,75 A. pada nilai 

inilah PLC akan bekerja untuk mengeksekusi 

pemutus/breaker. 

3. Pada kondisi unbalancing current, yakni 

ketidak seimbangan arus yang mengalir pada 

masing-masing fasa yang diakibatkan adanya 

perbedaan impedansi pada masing-masing 

kumparan motor listrik, disini kami melakukan 

simulasi dengan memberi beban tambahan 

berupa lampu 60 watt pada pada salah satu 

fasanya, sehingga ketiga fasanya mengalami 

ketidak seimbangan arus, kondisi inilah yang 

membuat system akan trip 

4. untuk leakage current, sama halnya denga 

kondisi unbalancing current kami melakukan 

simulasi dengan memberi beban tambahan 

pada salah satu fasanya berupa lampu 8 watt. 

Pada kondisi arus bocor, nilai arus pada ketiga 

fasanya akan berbeda tergantung fasa yang 

mana yang mengalami kebocoran tanah karena 

sebagian arus pada fasa tersebut akan mengalir 

ketanah. 

5. Pada kondisi gangguan yang disebabkan 

kenaikan temperatur pada bearing motor, 

digunakan sensor suhu PT-100 yang 

dipanaskan pada suhu 20
o
C sampai pada suhu 

maximum untuk suhu bearing yang di ijinkan 

(60
o
C), nilai 60 ini menjadi set poin untuk 

input analog PLC. 

6. Pengambilan data dan analisa data. 

 Mengukur karakteristik dari trafo arus dan 

menggambarkan diagram kalibrasi daya fungsi 

arus P=P( I ), ini dilakukan untuk jenis 

gangguan over current, unbalancing current 

dan leakage current. 

 Untuk over temperarur bearing, mengukur 

karakteristik dan menggambarkan diagram 

kalibrasi resistansi fungsi temperature R=R(T) 

pada sensor temperature PT-100 dengan cara 

memanaskan batang element sensor temperatu 

pada suhu mulai dari 20
o
C sampai lebih dari 

60
o
C. 

 Set input analog  PLC pada pada nilai 

aktual artinya nilai arus dan nilai suhu yang 

merupakan kondisi normal dan nilai fault 

sistem ( set poin sebagai nilai gangguan). 
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Hasil Dan Pembahasan 

System yang kami buat ini dirancang untuk 

dapat melindungi motor listrk dari semua jenis 

gangguan yaitu: 

1. Over current, yang disebabkan oleh terjadinya 

over load dimana motor diberi beban yang 

melampaui kapasitas motor tersebut 

2. Unbalancing current yaitu terjadinya ketidak 

seimbangan arus yang mengalir pada masing-

masing fasa yang diakibatkan adanya 

perbedaan impedansi pada masing-masing 

kumparan motor listrik 

3. Earth leakage current yaitu terjadinya 

kebocoran arus pada system dan juga pada 

bodi motor yang mengalir ke system 

grounding 

4. Bearing over temperature yaitu kenaikan 

temperatur pada bearing motor yang 

diakibatkan oleh system pelumasan yang tidak 

sempurna 

 

Over current Protection 

Untuk gangguan yang disebabkan karena 

terjadinya over current, disini kami menggunakan 

motor compressor 5 bar, dan motor akan  

dijalankan terus sampai diatas 5 bar sehingga 

terjadi overload dan mengakibatkan arus lebih pada 

motor. Arus nominal In = 2,7 A. Setting input 

analog PLC adalah 2,75 A. untuk percobaan ini 

kami jalankan prosedur sebagai berikut : 

 Membuat diagram pengawatan untuk over 

current protection, seperti pada gambar 

(lampiran-1) 

 Membuat rancangan ladder diagram untuk 

program PLC seperti pada ladder diagram 

(lampiran-2) 

 Membuat block Diagram (lampiran-3) 

 Operasikan Perangkat PLC Siemens LOGO 

dengan menekan tombol tekan S1 dan S2 

 Dari program yang telah dibuat, output Q1 dari 

akan secara langsung ON dan mengoperasikan 

K1 sehingga motor compressor sudah 

mendapat power, 

 Dari program yang telah dibuat, lampu 

indikator L1 akan ON pada saat terjadi over 

current    

 Hubungkan motor compressor dengan socket 3 

fase yang telah tersedia dimana pada system 

tersebut sudah dilengkapi dengan 3 buah tarfo 

arus CT (CT-2, CT-3 dan CT-4) ketiga trafo 

arus ini akan akan mendeteksi nilai arus pada 

masing-masing fasa 

 Nilai pembacaan pada CT-2, CT-3 dan CT-4 

akan di inputkan ke perangkat AM2, yang 

merupakan perangkat input analog PLC 

Siemens LOGO, dimana sebelumnya program 

kita sudah setting untuk nilai 2,75 sebagai nilai 

setting parameter trip 

 Pada kondisi nilai setting parameter tercapai, 

maka output Q1 dari PLC Siemens LOGO 

akan OFF sehingga motor compressor OFF 

karena bekerjanya relay kontaktor K1 

 Display LOGO akan memberikan indikasi 

penyebab tripnya motor (pada display tertulis 

«Over Current ») 

 Langkah selanjutnya kita melakukan reset 

program, karena system tidak bisa 

dioperasikan kembali sebelum kita melakukan 

reset dengan menekan tombol « ESC » 

kemudian « OK » 

 System akan kembali pada kondisi standby 

(ready) dan siap untuk opersi berikutnya. 

Seperti pada gambar 3. 

 
Gambar 3 : Rangkaian Overcurrent  

 

Unbalance Current Protection 

Ketidak seimbangan arus pada motor listrik 

biasanya terjadi karena perbedaan nilai impedansi 

pada masing-masing kumparan, sehingga arus yang 

mengalir pada masing-masing kumparan akan 

terjadi perbedaan, untuk proteksi terhadap ketidak 

seimbangan arus pada motor kami merancang 

system sebagai berikut: 

 Rancangan system seperti pada lampiran 1-2-3 

 Dari program yang telah dibuat, output Q1 dari 

akan secara langsung ON dan mengoperasikan 

K1 sehingga motor sudah mendapat power 

 Disinin kita menggunakan motor induksi 3 

fasa 1,8 kW hubungan delta, dimana salah satu 

fasanya dihubungkan dengan 2 buah beban 

lampu L2 dan L3 dengan tujuan untuk 

menghasilkan ketidak seimbangan arus pada 

salah satu fasanya 
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 Pada kondisi awal sebelum salah satu fasanya 

dihubungkan dengan lampu, arus yang 

mengalir pada ketiga fasa motor yang terbaca 

oleh CT2, CT3 dan CT4 adalah seimbang 

(balance) 

 Pada saat tombol tekan S4 ON maka kondisi 

unbalance current terjadi, disini terjadi 

kenaikan arus yang terbaca oleh CT3 karena 

adanya beban L3 dan L4 

 Dari program yang telah dibuat untuk setting 

parameter CT3 adalah 3,5 sehingga apabila 

setting parameter tercapai maka output Q1 

akan ON dengan demikian motor akan OFF 

karena bekerjanya K1 

 Display LOGO akan memberikan indikasi 

penyebab tripnya motor (pada display tertulis 

«Unbalance Current ») 

 Sebelum melakukan reset program kita harus 

OFF kan Switch unbalance S4 

 Langkah selanjutnya kita melakukan reset 

program, karena system tidak bisa 

dioperasikan kembali sebelum kita melakukan 

reset dengan menekan tombol « ESC » 

kemudian « OK » 

 System akan kembali pada kondisi standby 

(ready) dan siap untuk opersi berikutnya. 

Seperti pada gambar 4. 

 
Gambar 4: Rangkaian Unbalance Current 

 

Leakge Current Protection 

Untuk proteksi terhadap ke bocoran arus 

pada motor dalam hal ini adanya arus yang 

mengalir pada system grounding kami merancang 

system sebagai berikut: 

 Rancangan system seperti pada lampiran 1-2-3 

 Dari program yang telah dibuat, output Q1 dari 

akan secara langsung ON dan mengoperasikan 

K1 sehingga motor sudah mendapat power 

 Disinin kami tetap menggunakan motor 

induksi 3 fasa 1,8 kW hubungan delta 

 Untuk mengindikasikan terjadinya kebocoran 

arus kami hubungkan salah satu fasanya 

dengan netral pada sebuah beban lampu L2 

yang dilewatkan pada salah satu trafo arus 

CT2  

 Pada saat saklar S3 ditekan maka CT2 

disamping membaca arus motor fasa  L1, juga 

membaca arus yang mengalir kebeban lampu 

sehingga nilai pembacaan pada CT2 akan 

menjadi besar, pada kondisi awal arus yang 

terbaca oleh CT1 = 0 karena arus pada ketiga 

fasa seimbang. Kondisi ketidak seimbangan 

terjadi pada saat CT2 membaca arus yang 

mengalir ke beban lampu L2 

 CT1 dihubungkan dengan rangkaian 

pembanding arus fasa, sehingga apabila terjadi 

perbedaan nilai arus pada salah satu fasa, maka 

output rangkaian pembanding fasa akan 

memberikan perintah pada pada PLC untuk 

bekerja dan memutuskan rangkaian, prinsip 

kerja system hampir sama dengan Earth 

Leakage Circuit Breaker (ELCB) dimana 

prinsip kerja ELCB adalah menggunakan 

prisip differential yakni membandingkan 

antara arus fasa dengan arus netral, jika terjadi 

perbedaan antara arus fasa dengan arus nertal 

maka cinci teroidal akan menghasilkan induksi 

medan magnet yang natinya akan membuat 

ELCB bekerja, perbedaan dengan sistem yang 

kami buat adalah arus defferntial terbaca oleh 

rangkaian pembanding tegangan yang 

difungsikan sebagai input PLC  

 Display LOGO akan memberikan indikasi 

penyebab tripnya motor (pada display tertulis 

«Leak Current ») 

 Sebelum melakukan reset program kita harus 

OFF kan Switch leak S3  

 Langkah selanjutnya kita melakukan reset 

program, karena system tidak bisa 

dioperasikan kembali sebelum kita melakukan 

reset dengan menekan tombol « ESC » 

kemudian « OK » 

 System akan kembali pada kondisi standby 

(ready) dan siap untuk opersi berikutnya. 

Seperti pada gambar 5. 
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Gambar 5 : Rangkaian Leakage Current 

 

Bearing Over Heat Protection 

Untuk proteksi terhadap kenaikan temperature 

pada bearing motor kami merancang system 

sebagai berikut: 

 Rancangan system seperti pada lampiran 1-2-3 

 Pada percobaan ini kami menggunakan sensor 

suhu thermocouple RTD PT100 sebagai 

instrumen pendeteksi suhu bearing motor 

 RTD PT100 dicelupkan kedalam air panas 

yang dipanaskan dengan menggunakan heater, 

probe thermocouple cicelupkan kedalam 

media ± ¾ bagian dari probe 

 Apabila setting parameter tercapai suhu 

mencapai 60
o
C sesuai setting program yang 

dibuat, maka output Q1 akan ON dan 

membuka relay kontaktor K1 sehingga motor 

akan OFF dan lampu indicator L1 akan ON 

 Display LOGO akan memberikan indikasi 

penyebab tripnya motor (pada display tertulis 

«Over Heat ») 

 Langkah selanjutnya kita melakukan reset 

program, karena system tidak bisa 

dioperasikan kembali sebelum kita melakukan 

reset dengan menekan tombol « ESC » 

kemudian « OK » 

 System akan kembali pada kondisi standby 

(ready) dan siap untuk opersi berikutnya. 

Seperti pada gambar 6. 

 
Gambar 6: Rangk. Bearing Overheating 

 
Dari 4 gambar rangkaian proteksi tersebut kami 

lakukan percobaan secara terpisah, setelah 

diperoleh datanya maka dibuatlah rangkaian 

pengganti seperti pada gambar7. 

 

 
Gambar 7: Rangk. full motor protection 

 
Sebagai eksekutor dari system ini adalah PLC 

Siemens LOGO yang dibuat programnya seperti 

pada gambar 8. 
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Gambar 8: Diagram ladder full motor protection 

 

Kesimpulan 
1. Dengan bantuan PLC Siemens LOGO system 

dirancang untuk melindungi motor listrik 

terhadap gangguan yang disebabkan oleh : 

Over current, Unbalance current, Leakage 

current dan Bearing overheating, PLC dalam 

hal ini berperan sebagai instrument pendeteksi 

dan juga eksekutor terhadap berbagai jenis 

gangguan tersebut 

2. System proteksi bisa di set untuk lebih sensitif 

terhadap arus gangguan, yakni dengan 

membuat set poin yang mendekati nilai 

nominal beban motor listrik, misalkan untuk 

arus nominal motor 2,7 ampere, kita dapat 

membuat seting input analog PLC 2,75 atau 

sama dengan arus nominal 

3. Untuk proteksi terhadap bearing overheat, 

sebenarnya merupakan proteksi yang terpisah 

secara elektric, tapi dalam hal ini bisa 

disatukan menjadi sistem proteksi motor yang 

menyeluruh (full motor protection) 
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Abstract 

 
Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Seiring perkembangan zaman, alat 

musik angklung mulai dilupakan dikarenakan munculnya alat musik yang modern. Untuk menumbuhkan rasa 

kepeduliaan terhadap budaya bangsa Indonesia, khususnya di bidang seni musik, dibuatlah sebuah inovasi alat musik 

angklung yang dapat memainkan secara otomatis dan dimainkan secara mudah. Alat musik angklung ini diberi nama 

SMARTKLUNG. Teknologi yang digunakan pada SMARTKLUNG ini adalah sistem kontrol otomatis berbasis 

mikrokontroler arduino untuk menggerakkan  motor DC yang terintegrasi oleh smartphone android untuk 

mengoperasikan SMARTKLUNG secara manual ataupun otomatis. Pada operasi manual, pengguna dapat menekan 

tombol-tombol untuk membunyikan salah satu angklung, sedangkan pada operasi otomatis  pengguna hanya memilih 

pilihan lagu yang kemudian akan memainkan lagu tersebut secara otomatis. Smartphone android akan terhubung 

melalui jaringan koneksi bluetooth, sehingga dapat dimainkan secara jarak jauh dan tidak memerlukan kabel untuk 

menghubungkannya. Aplikasi android ini akan mengirimkan teks menuju mikrokontroler arduino apabila tombol-

tombol virtual pada aplikasi tersebut ditekan, yang kemudian teks-teks tersebut menjadi sebuah perintah untuk 

menjalankan SMARTKLUNG. Adanya koneksi bluetooth pada SMARTKLUNG dapat memudahkan pengguna untuk 

memainkannya secara jarak jauh berkisar 23 meter tanpa terhalang sebuah bangunan. Akan tetapi, jika terhalang oleh 

bangunan, maka daya jangkau dari koneksi bluetooth hanya mencapai 12 meter. Aplikasi android ini pun dapat 

dipasang dengan mudah di berbagai macam jenis smartphone, sehingga dapat digunakan oleh siapapun. Dalam 

penggunaannya, perangkat smartphone hanya dapat tehubung oleh satu pengguna, sehingga pengguna lainnya tidak 

dapat menghubungkan melalui smartphone lainnya. Hal tersebut memungkinkan tidak dapatnya orang lain untuk 

mengoperasikan SMARTKLUNG selain dari pengguna pertama yang menghubungkannya terlebih dahulu.. 

 
Keywords : Android, Bluetooth, DC Motor, Mikrokontroler, SMARTKLUNG 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Teknologi dibidang otomasi dan robotika saat ini telah 

berkembang pesat. Hal ini terbukti dengan hadirnya 

berbagai macam mesin yang dilengkapi dengan sistem 

kontrol sebagai pengendalinya. Salah satu alat musik 

kesenian tradisional Indonesia yang dapat 

dikembangkan adalah angklung. Angklung yang 

terbuat dari  batang bambu pertama kali diperkenalkan 

oleh Daeng Soetigna  sekitar tahun 1938 didaerah Jawa 

Barat. Kata Angklung berasal dari Bahasa 

Sunda“angkleung-angkleungan” yaitu gerakan pemain 

Angklung dan suara “klung” yang dihasilkannya. Cara 

memainkan alat musik angklung ini yaitu dengan cara 

digoyang-goyang, sehingga angklung akan 

menghasilkan bunyi. Bunyi pada angklung muncul 

karena bambu-bambu angklung saling berbenturan. 

Bunyi yang dihasilkan dari benturan bambu-bambu 

tersebut membentuk susunan nada
[1]

. Oleh karena 

itu,akan dibuat sebuah sistem pengendali alat musik 

angklung yang dapat otomatis berbunyi jika 

mendapatkan perintah yang  diberi nama 

SMARTKLUNG. Sehingga kemajuan teknologi dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk 

melestarikan alat musik tradisional khususnya 

angklung. 

 

Di zaman modern saat ini sudah banyak perlengkapan 

yang dapat dijalankan secara otomatis misalnya alat 

musik angklung yang digerakkan menggunakan motor 

DC. Motor DC (Direct Current) adalah peralatan 

elektromagnetik dasar yang berfungsi untuk mengubah 

tenaga listrik menjadi tenaga mekanik yang desain 

awalnya diperkenalkan oleh Michael Faraday lebih dari 

seabad yang lalu. Motor DC dikendalikan dengan 

menentukan arah dan kecepatan putarnya. Arah putaran 

motor DC adalah searah dengan arah putaran jarum 

jam (Clock Wise/CW) atau berlawanan arah dengan 

arah putaran jarum jam (Counter Clock Wise/CCW), 

yang bergantung dari hubungan kutub yang diberikan 

pada motor DC. Kecepatan putar motor DC diatur 

dengan besarnya arus yang diberikan. Salah satu cara 
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yang paling mudah untuk membangkitkan sebuah 

tegangan analog dari sebuah nilai digital adalah dengan 

menggunakan Pulse Widh Modulation (PWM). Dalam 

PWM gelombang kotak, frekuensi tinggi dibangkitkan 

sebagai output digital
[2]

. 

 

Teknologi yang digunakan untuk mengendalikan 

putaran motor DC pada SMARTKLUNG 

adalahmikrokontroler Arduino DUE R3 yang 

merupakan papan mikrokontroler berbasis CPU Atmel 

SMA3X8E ARM Cortex-M3. Arduino ini adalah 

papan pertama yang berbasis pada mikrokontroler 

ARM inti 32-bit yang memiliki 54 pin input/ouput 

digital (12 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 

12 input analog, 4 UART port serial perangkat keras), 

clock 84 MHz, koneksi USB OTG, 2 DAC (digital to 

analog), 2 TWI, suplai listrik, header SPI, header 

JTAG, tombol reset dan tombol hapus
[3]

.  

Seiring perkembangan zaman, alat kendali dapat 

memanfaatkan media komunikasi yang sekarang ini 

digunakan pada seluruh smartphone android. Android 

adalah platform paling populer yang memiliki sistem 

operasi berbasis linux yang berbiaya rendah dan 

memiliki sejumlah besar komunitas pengembang 

aplikasi. Salah satu aplikasi yang dikembangkan adalah 

App Inventor, dimanaApp Inventor menggunakan 

antarmuka grafis, yang memungkinkan pengguna 

untuk menciptakan aplikasi yang bisa dijalankan pada 

perangkat android
[4]

. 

 

Media komunikasi yang digunakan untuk 

menghubungkan antara mikrokontroler dengan 

smartphone android adalah bluetooth. Bluetooth adalah 

protokol komunikasi wireless yang bekerja pada 

frekuensi radio 2.4 GHz untuk pertukaran data pada 

perangkat bergerak seperti PDA, laptop, HP, dan 

lainnya. Salah satu hasil contoh modul bluetooth yang 

paling banyak digunakan adalah tipe HC-05. Modul 

bluetooth HC-05 merupakan salah satu modul 

bluetooth yang dapat ditemukan dipasaran dengan 

harga yang relatif murah. Modul bluetooth HC-05 

terdiri dari 6 pin konektor, yang setiap pin konektor 

memiliki fungsi yang berbeda-beda
[5]

. Untuk itu, 

melalui integrasi dari bluetooth pada perangkat 

smartphone android dan hardware serta software yang 

digunakan, dihasilkan ide untuk merancang perangkat 

kendali peralatan elektronik berbasis bluetooth pada 

smartphone android. 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen 

rancang bangun, melalui pembuatan alat sebagai modul 

eksperimen, yang pengamatan kinerja alat tersebut 

didukung dengan beberapa peralatan bantu dan 

instrument ukur.  

Berikut diagram alir dari metode penelitian. 

 
 

Gambar 1. Diagram alir 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
 

Perencanaan sistem angklung otomatis berbasis 

mikrokontroler yang terkoneksi pada smartphone 

meliputi perancangan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Pemrograman 

mikrokontroler dan aplikasi android pada smartphone 

disesuaikan sedemikian rupa sehingga didapatkan 

sistem pengoperasian pada SMARTKLUNG sesuai 

dengan keinginan yang dapat dioperasikan melalui 

aplikasi android pada smartphone yang terkoneksi 

secara jarak jauh oleh bluetooth. 

 
 

Gambar 2. SMARTKLUNG tampak depan 

 

Semua komponen diletakkan didalam panel, dimana 

terdapat 3 output yang menuju ke motor DC, piano, 

dan LED. Tegangan input pada panel tersebut adalah 
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220 VAC yang kemudian dikonversikan melalui power 

supply menjadi 12 VDC untuk memberikan suplai pada 

arduino, motor driver shield, motor DC, dan LED. 

 

Deskripsi alat rancang bangun SMARTKLUNG dapat 

dioperasikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi otomatis 

dan kondisi manual. Kondisi otomatis dan manual ini 

dikontrol menggunakan mikrokontroler dan dapat 

dioperasikan oleh aplikasi android pada smartphone 

yang terkoneksi secara jarak jauh oleh bluetooth. 

 

1. Kondisi Otomatis 

Untuk menjalankan SMARTKLUNG secara otomatis  

dapat menggunakan smartphone android yang 

terhubung melalui bluetooth. Pada smartphone android 

tersebut sudah disediakan aplikasi khusus untuk 

mengoperasikan SMARTKLUNG. Pengguna tinggal 

memilih mode auto pada aplikasi tersebut, dimana 

pada mode auto memiliki pilihan beberapa lagu yang 

telah dibuat. Pengguna dapat memilih pilihan lagu 

yang kemudian akan menjalankan motor-motor DC 

untuk menggerakkan angklung secara otomatis yang 

akan memainkan nada-nada sesuai dengan pilihan lagu 

yang telah dipilih. Dalam kondisi SMARTKLUNG 

bekerja, pengguna tidak dapat mengoperasikan yang 

lainnya ataupun memberhentikan secara paksa kecuali 

dengan memutuskan sumber listrik, sampai lagu yang 

dimainkan oleh SMARTKLUNG tersebut berhenti 

sendiri. 

 

2. Kondisi Manual 

Untuk menjalankan SMARTKLUNG secara manual 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

menggunakan aplikasi yang telah disediakan pada 

smartphone android ataupun menggunakan piano yang 

telah tersedia pada hardware SMARTKLUNG. Pada 

aplikasi yang tersedia pada smartphone android, 

pengguna dapat memilih mode manual, dimana pada 

tampilan mode manual terdapat 18 buah tombol yang 

mewakili 18 nada pada angklung. Dalam memainkan 

angklung secara manual, pengguna hanya dapat 

menekan satu buah tombol yang berarti hanya dapat 

memainkan satu buah angklung. Pada 

SMARTKLUNG telah disediakan sebuah perangkat 

piano, dimana tuts-tuts pada piano tersebut 

mengkonversikan menjadi suara angklung. Dalam 

memainkannya sama dengan memainkan piano secara 

biasa, hanya saja nada yang dikeluarkan berupa nada-

nada angklung. Pengguna dapat memainkan piano 

tersebut dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi 

SMARTKLUNG memainkan secara otomatis ataupun 

tidak, dengan menekan tombol ON/OFF yang ada pada 

piano. 

 

Pengujian koneksi bluetooth dilakukan untuk 

mengetahui jarak transmisi antara bluetooth yang 

terdapat pada smartphone android dengan Bluetooth 

HC-05 yang sudah terintegrasi dengan board Arduino 

Due R3. Pengujian ini dilakukan dengan jarak yang 

tidak terhalang oleh bangunan dan terhalang oleh 

bangunan. Pada Tabel 1. dapat dilihat hasil pengujian 

koneksi bluetooth yang diuji di tempat yang terbuka 

tanpa adanya penghalang antara smartphone dengan 

perangkat SMARTKLUNG. 

 

 

Tabel 1. Pengujian Koneksi Bluetooth  

(Tidak Terhalang Bangunan) 
 

Jarak Delay Keterangan 

10 cm 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

50 cm 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

1 m 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

2 m 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

4 m 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

6 m 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

8 m 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

10 m 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

12 m 0.1 s Lancar Menerima Perintah 

14 m 0.2 s Lancar Menerima Perintah 

16 m 0.3 s Lancar Menerima Perintah 

18 m 0.5 s Lancar Menerima Perintah 

20 m 0.5 s Lancar Menerima Perintah 

22 m 0.7 s Lancar Menerima Perintah 

23 m - Tidak Terhubung 

 

 

Sedangkan pada Tabel 2. merupakan hasil pengujian 

koneksi bluetooth yang diuji di tempat yang tertutup. 

Dalam hal ini dilakukan pengujian dengan berbeda 

ruangan antara smartphone dengan perangkat 

SMARTKLUNG. 
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Tabel 2. Pengujian Koneksi Bluetooth  

(Terhalang Bangunan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 3. merupakan jarak untuk mengkoneksikan 

smartphone android ke modul bluetooth yang 

terpasang dengan board arduino. 

 

Tabel 3. Jarak KoneksiBluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian penerimaan perintah berupa teks pada 

mikrokontroler. Pengiriman perintah berupa teks 

dilakukan dengan menekan tombol pada aplikasi yang 

terpasang pada perangkat smartphone android. Hasil 

dari pengiriman tersebut dapat dilihat pada serial 

monitor IDE Arduino seperti Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Serial monitor 

 

Teks yang dikirimkan dari smartphone android melalui 

bluetooth dapat terbaca dengan benar pada serial 

monitor Arduino. Ini berarti sistem komunikasi 

bluetooth antara smartphone android dan Arduino 

berjalan dengan benar. 

 

 Setiap motor DC memiliki kecepatan yang berbeda-

beda dari nada lagu yang dimainkan, akan tetapi 

penulis hanya memberi contoh satu buah motor DC 

yang diberikan nilai PWM (Pulse Width 

Modulation)dari yang terkecil hingga terbesar, 

sedangkan untuk motor lainnya, hasilnya akan sama 

dikarenakan jenis motor yang dipakai sama. Pada 

Tabel 4. merupakan hasil pengujian kecepatan motor 

DC tanpa beban dan Tabel 5. menggunakan beban 

angklung pada SMARTKLUNG. 

 
Tabel 4. Pengujian Kecepatan Motor DC Tanpa 

Beban Angklung 
 

Nilai 

PWM 

Tegangan 

( V ) 

Kecepatan 

(Rpm) 

50 5,637 336,9 

100 8,44 695,2 

150 9,45 838,3 

200 10,56 1319 

250 11,2 1509 

 

Pada Gambar 4. merupakan hasil grafik kenaikkan nilai 

tegangan berdasarkan Tabel 4. 

Jarak Delay Keterangan 

10 cm 1 s Dapat Terhubung 

50 cm 1 s Dapat Terhubung 

1 m 1 s Dapat Terhubung 

2 m 2 s Dapat Terhubung 

4 m 2 s Dapat Terhubung 

6 m 2.5 s Dapat Terhubung 

8 m 3 s Dapat Terhubung 

10 m 3 s Dapat Terhubung 

12 m 3 s Dapat Terhubung 

14 m - Tidak Dapat Terhubung 

Jarak Delay Keterangan 

10 cm 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

50 cm 0.01 s Lancar Menerima Perintah 

1 m 0.1 s Lancar Menerima Perintah 

2 m 0.1 s Lancar Menerima Perintah 

4 m 0.1 s Lancar Menerima Perintah 

6 m 0.2 s Lancar Menerima Perintah 

8 m 0.3 s Lancar Menerima Perintah 

10 m 0.5 s Lancar Menerima Perintah 

12 m - Tidak Terhubung 
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Gambar 4. Grafik pengujian kecepatan motor DC tanpa 

beban angklung 

 
Berdasarkan Tabel 5, untuk mengetahui banyaknya 

pulsa pada PWM, maka perlu dilakukan perhitungan 

sebagai berikut. 

 

  Kecepatan  

N =   

Tegangan Sumber (12 V) 

 
Tabel 5. Perhitungan Jumlah Pulsa Pada PWM 

Tanpa Beban 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 5 merupakan hasil grafik kenaikkan nilai 

jumlah pulsa berdasarkan Tabel 5. 

 
 

Gambar 5. Grafik perhitungan jumlah pulsa pada PWM 

tanpa beban 

 

4.  Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Jarak untuk mengkoneksikan bluetooth dengan 

smartphone android maksimal 14 meter tanpa 

terhalang bangunan. 

2. Smartphone android dapat mengirim teks ke 

mikrokontroler arduino dengan baik maksimum 

jarak 23 meter tanpa terhalang bangunan. 

3. Smartphone android dapat mengirim teks ke 

mikrokontroler arduino dengan baik maksimum 

jarak 12 meter jika terhalang bangunan. 

4. Hasil perhitungan PWM berbeda dengan hasil 

pengukuran kecepatan motor DC. 
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Abstract 

 
Blood glucose measuring equipment using instrumentation system for non-invasive measurement based on 

Beaglebone microcontroller was constructed. The calculation of the concentration of the solution and refraction 

of light waves by vibrating field was made. Photodiode sensors and LED 1600nm, 1550 nm was used to measure 

the object such as finger with non-invasive methods without hurting the patient. Light waves pass through or 

absorb by the finger from the LED and responded by the photodiode. The testing of the instrumentation systems 

by conducting experiments using phantom of glucose controlled using Beaglebone and display data collection 

with the variation of the concentration of blood sugar levels in LCD 2x16. 

 

Abstrak 

 
Alat ukur kadar gula darah secara non-infasif telah di coba dalam skala laboratorium berbasiskan mikrokontroler 

Beaglebone. Sensor menggunakan dua buah LED pada panjang gelombang yang telah dikarakterisasi yaitu 1550 

nm yang sensitive terhadap air dan pada panjang gelombang 1600 nm yang sensitive terhadap kadar gula. 

Transimisi sinar dari LED kemudian ditangkap oleh photodioda yang mempunyai sensitivitas 1000nm sampai 

1700 nm.. Sistem ini bekerja secara non-infasif artinya tanpa melukai pasien. LED memancarkan sinar infra 

merah melalui media pengukuran dengan sistem absorbsi dan direspon oleh detektor photodiode secara otomatis 

yang dikendalikan oleh mikrokontroller Beaglebone. Transducer melakukan pengambilan data dan di monitor 

dengan variasi nilai konsentrasi larutan kadar gula darah mg/dl. Pengujian dilakukan dengan percobaan tegangan 

masukan analog dari photodiode, ssetelah diproses oleh mikrokontroller kemudian hasilnya ditampilkan dalam 

LCD 2 x 16.  

 

Keywords : Non Invasive, absorbs,  LED 1550 nm, 1600nm, Photodiode, blood glucose  
 

 

1. Pendahuluan 
 

Diabetes atau diabetes mellitus adalah penyakit 

metabolik jangka panjang yang ditunjukkan dengan 

kondisi kadar gula darah berubah – ubah diluar 

batas normal (90-120 mg/dL). Penanganan diabetes 

yang buruk dapat menyebabkan terjadinya penyakit 

komplikasi seperti penyakit jantung, kerusakan 

pembuluh darah, stroke, kebutaan, gagal ginjal 

kronis, gangguan pada sistem saraf dan bahkan 

dalam dapat menyebabkan seorang pasien harus 

mengamputasi kakinya yang disebabkan oleh 

ulserasi. Pemeriksaan kadar gula darah secara 

berkala memiliki peranan penting dalam 

pencegahan resiko penyakit komplikasi yang 

diakibatkan oleh diabetes. Alat ukur gula darah 

yang banyak beredar termasuk kategori invasive 

yang cenderung menyakitkan bagi pasien, 

membawa resiko infeksi, serta efek psikologis pada 

pasien takut jarum. 

Pemantauan kadar gula darah secara non-

invasive dapat menjadi alternatif yang baik untuk 

pemantauan kadar gula darah tanpa rasa sakit. 

Metode non-invasive memantau kadar gula darah 

melalui biofluids seperti air ludah, urine, keringat 

atau air mata dan tidak menggunakan darah, 

sehingga lebih nyaman bagi penderita diabetes. 

Pemantauan kadar gula darah dengan menempatkan 

LED Near-Infrared di atas ujung jari yang akan 

memancarkan sinar inframerah dan akan dideteksi 

oleh sensor photodioda sehingga menghasilkan 

intensitas cahaya yang akan diterima  tergantung 

pada molekul glukosa di dalam darah. Perancangan 

alat pengukur kadar gula darah ditujukan agar 

pengukuran kadar gula darah dalam tubuh dapat 

dilakukan dengan lebih nyaman.  
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Rancangan blok diagram alat ukur kadar gula 

darah seperti gambar 1 dibawah, dimana bagian 

Single Board Computer (SBC) atau Micro 

Controller bisa menggunakan Arduino, Beaglebone 

atau Raspberry. Sedangkan untuk display nya bisa 

menggunakan LCD 2x16, seven segment atau HP 

dengan sistem operasi Android dengan 

komunikasinya menggunakan Bluetooth. Untuk 

bagian Sensor PreAmp dan LowPass Filter untuk 

sementara digunakan simulasi dengan sebuah 

potensiometer agar output tegangannya bisa 

dirubah rubah. 
 

 

Gambar 1. Blok diagaram alat ukur kadar gula 

darah non invasive 

 

 

2. Metoda Penelitian 
 

Sistem intrumentasi alat ukur gula darah secara 

non-invasive dalam rangka mendukung 

peningkatan layanan kesehatan yang memenuhi 

standar keamanan dan keselamatan dengan tahapan 

metodologi perencanaan sensor LED sebagai 

transmiter, perancangan photodiode sebagai 

receiver, perancangan mikrokontroller sebagai 

pengolah data, dan perancangan display sebagai 

tampilan. 

  

 
 

Gambar 2. Diagram blok sistem instrumentasi  

 

 

Rancangan rangkaian pemancar/transmitter 

disesuikan dengan spesifikasi LED infrared  yang 

digunakan yang ditunjukan pada tabel berikut: 

 

Table 1. Spesifikasi LED Infrared 1550nm dan 

1600nm. 

 

 

Rancangan rangkaian penerima/receiver 

disesuikan dengan spesifikasi photodide yang 

digunakan yang ditunjukan pada tabel berikut: 

 

Table 2. Spesifikasi Photodiode. 

 

 
 

 Rancangan mikrokontroller yang digunakan 

untuk pengolah data berfungsi untuk mengakuisisi 

data dari keluaran penerima/receiver yang berupa 

sinyal analog untuk dapat diterjemahkan dalam 

bentuk numerik  dalam tampilan display. 

 Agar diperoleh sinyal yang smoot, 

rancangan penguatan dan pentapisan diperlukan 

untuk menguatkan dan membuang sinyal yang 

tidak diperlukan dengan formula: 

 

                                                     
(1) 

3. Experimental 
Perancangan Sensor Sehingga skema yang 

dikembangkan pada penelitian ini diperlihatkan 

pada gambar 3 di bawah ini: 

 

 

Gambar 3 Tranmitter Inframerah 

Nilai resistansi dari resistor R1 dapat dihitung 

menggunakan formula (2) : 

 

                              (2) 
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Nilai resistor R1 dianggap bernilai 100 Ω. 

 

Skematik photodiode menggunakan spesifikasi 

yang di sarankan oleh ThorLabs seperti pada 

gambar 4 dibawah ini:      

 

 
 

Gambar 4 Receiver photodiode FDGA05 

Sedangkan untuk Penguat digunakan Op-

Amp LM324N dengan low pass filter dan high pass 

filter  

Low pass filter dan high pass filter 

menggunakan frequency cutoff 5 Hz[10] dan 

penguatan op-amp sebesar 100 kali seperti gambar 

10 dibawah ini: 

 

 
Gambar 5  Amplifier dan RC filter 

Sehingga didapat nilai komponen low pass filter 

dari formula(3) sebagai berikut: 

 

  (3) 

 

 
Sedangkan nilai komponen high pass filter dari 

formula(4) sebagai berikut: 

 

  (4) 

 

 
Nilai R5 dan R6 ditentukan dengan 

formula(5) agar nilai penguatan op-amp 100 kali, 

sehingga nilai komponen sebagai berikut: 

 

  (5) 

 

. 

 

3.1 Arduino Uno dengan Display LCD 2x16 

 

Dalam simulasi ini diasumsikan bahwa tegangan 

dari potensiometer sebagai fungsi dari kadar gula 

darah. Output dari potensiometer dimasukkan ke 

ADC yang sudah ada pada mikro controller 

arduino. Dengan memutar potensiometer akan 

mensimulasikan perubahan tegangan dan 

perubahan kadar gula darah, maka nilai yang 

ditampilkan pada LCD juga akan berubah dan hasil 

percobaannya seperti gambar 6. 

 

 
Gambar 6.Simulasi dengan Arduino 

 

3.2 Arduino Uno dengan Display LCD 2x16 dan 

HP Android 

 

Alat ukur kadar gula darah ini dirancang ukurannya 

kecil, maka display LCD nya bisa dihilangkan dan 

diganti dengan HP Android. Komunikasi antara 

Arduino dengan HP Android menggunakan 

Bluetooth, untuk itu perlu dikembangkan aplikasi 

yang diinstall di HP Android dan tambahan 

Bluetooth HC-06 di Arduino. Dengan merubah 

rubah tegangan pada potensiometer maka nilai yang 

keluar pada LCD akan sama dengan yang keluar di 

layar HP seperti gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Tampilan di HP android 

 

3.3 Beaglebone dengan Display LCD 2x16 
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Pada bagian SBC dari gambar-1 bisa juga 

digunakan SBC Beaglebone seperti gambar 4 

dibawah. Pada SBC Beaglebone dengan sistem 

operasi Linux ini sudah dilengkapi dengan ADC 

12-bit dengan tegangan 0 - 1.8 Volt, dan dengan 

memutar potensiometer maka nilai tegangan yang 

ditampilkan pada LCD akan berubah.  

 

 
Gambar 8 SBC Beaglebone dengan tampilan 

LCD 

 

3.4 Raspberry dengan display LCD 2x16 

 

Pada bagian SBC dari gambar-1 bisa juga 

digunakan SBC Raspberry yang juga sudah 

dilengkapi dengan sistem operasi Linux seperti 

gambar 9. Raspberry belum dilengkapi dengan 

ADC, oleh karena itu perlu ada tambahan ADC, 

dan dalam percobaan ini digunakan ADC MCP-

3008. 

 

 
Gambar 9 SBC Raspberry dengan tampila 

SBC 

 

3 Hasil dan Pembahasan 
 

Percobaan yang dilakukan pada beberapa jenis 

prosesor dimaksudkan untuk mengantisipasi 

pemrosesan data sensor gula darah memerlukan 

kemampuan prosesor dan memori yang cukup 

tinggi. Pemrosesan data sensor dilakukan penelitian 

tersendiri, yang sampai tulisan ini dibuat belum 

menghasilkan data yang valid. Sementara 

rancangan elektronik untuk menampilkan hasil dari 

pengukuran kadar gula darah sudah selesai dan 

sudah dilakukan simulai dengan menggunakan 

potensiometer. Beberapa perbedaan untuk ketiga 

jenis prosesor yang digunakan adalah sbb : 

 

Table 3. Perbandingan Single Board Computer 

 

Prosesor 
Arduino 

Uno 

Raspberry 

Model B 

Beaglebone 

Black 

Memory 
 

0.002 MB 
 

512 MB 
 

 

Clock 

speed 
 

16 MHz 

 

700 MHz 

 
1 GHz 

Multi 

tasking 
Tidak 

Ya 

 
Ya 

On Board 

Network 
Tidak Ya Ya 

Sistem 
Operasi 

Tidak Distro Linux Distro Linux 
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Ketiga prosesor yang digunakan dalam simulasi ini 

dapat digunakan untuk memproses data dari sensor 

dan nemampilkan hasilnya ke LCD, seven segmen 

dan HP Android. Prosesor yang mana akan dipilih 

sangat ditentukan dari kebutuhan kemampuan 

prosesor terhadap pemrosesan data sensor, dan 

biaya. Harga board beaglebone sedikit lebih mahal 

dibandingkan raspberry dan raspberry lebih mahal 

dari arduino uno. 

 

5. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil perancangan dan simulasi 

terhadap tiga prosesor Arduino Uno, Raspberry PI 

2 dan Beaglebone Black didapatkan output yang 

sesuai dengan masukan dan menampilkan hasil 

pengukuran gula darah secara simulasi. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

kebutuhan komputasi dan kelayakan harga, SBC 

raspberry relatif lebih baik dari SBC Arduino dan 

SBC Beaglebone. 
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Abstrak 
  

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah sebuah mesin terbang berfungsi untuk kendali jarak jauh oleh pilot. Pilot UAV 

memberikan perintah terbang dan melakukan pemantauan pada satu station yang disebut Ground Control Station 

(GCS). UAV dan GCS melakukan komunikasi menggunakan antena. Kelemahan pada sisi GCS adalah antena 

omnidirectional tidak dapat menjangkau area lebih jauh sehingga dibuat antena dengan sistem diversity. Antena 

menjadi salah satu perangkat pendukung yang penting dalam membangun komunikasi yang baik antara UAV ke GCS. 

Antena yang digunakan pada UAV adalah omnidirectional, sedangkan yang digunakan pada GCS bisa berupa 

omnidirectional dan unidirectional. Pada alat ini dirancang 2 buah antena yaitu antena quadrifiliar dan mikrostrip yagi 

biquad berupa omnidirectional dan unidirectional pada sisi GCS. Simulasi perancangan menggunakan Software CST. 

Hasil pengujian antena quadrifiliar diperoleh nilai Return Loss -38,46 dB, VSWR 1,024, Gain 25,55 dB, dan pola 

radiasi Omnidirectional. Pengujian antena mikrostrip yagi biquad diperoleh nilai Return Loss -28,84 dB, VSWR 1,074, 

Gain 5,23 dB dan pola radiasi unidirectional. Hasil pengujian tanpa menggunakan sistem diversity, antena default dapat 

menangkap gambar sejauh 250 m, sedangkan antena hasil perancangan mampu menangkap gambar sejauh 400-450 m. 

Hasil pengujian menggunakan sistem diversity, antena default menangkap gambar sejauh 450 m dan antena hasil 

perancangan mampu menangkap gambar sejauh 550 m. 

 

Keywords : Antena Quadrifiliar, Antena Mikrostrip Yagi Biquad, Sistem Diversity, VSWR, Gain, dan Pola Radiasi 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Pesawat Tanpa Awak atau Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV)  adalah  sebuah mesin terbang yang berfungsi 

untuk kendali jarak jauh oleh  pilot atau mampu 

mengendalikan dirinya sendiri, bisa digunakan untuk 

membawa muatan baik barang, kamera, maupun muatan 

lainnya. Seorang pilot UAV memberikan perintah 

terbang dan melakukan pemantaun pada satu station yang 

disebut Ground Control Station (GCS). 

 

UAV dan GCS melakukan komunikasi melalui media 

transmisi udara yaitu gelombang radio. Dalam melakukan 

misi terbang dibutuhkan komunikasi yang baik dan stabil 

agar tidak terjadi loss signal selama proses komunikasi 

berlangsung. Salah satu alat yang diperlukan  untuk 

transmisi komunikasi adalah antena. 

 

Antena menjadi salah satu perangkat pendukung yang 

penting dalam membangun komunikasi yang baik antara 

UAV ke GCS, karena bentuk komunikasi yang digunakan 

adalah komunikas nirkabel. Antena diperlukan pada 

kedua sisi UAV dan di sisi GCS. Jenis antena yang 

digunakan UAV adalah omnidirectional  karena dimensi 

UAV yang terbatas dan bergerak secara dinamis. 

Sedangkan antena yang digunakan pada GCS bisa berupa 

omnidirectional dan unidirectional. Antena 

omnidirectional memiliki pola radiasi melingkar 

sehingga dapat mencangkup area yang luas. Namun 

kelemahannya antena jenis omnidirectional tidak dapat 

menjangkau area jauh, karena daya disebar ke segala arah 

dan mudah terkena interferensi jika ada UAV lain yang 

sedang terbang disekitarnya. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kelemahan pada sisi GCS diperlukan antena 

yang mempunyai pola radiasi omnidirectional dan 

unidirectional dengan menggunakan sistem diversity 

ruang. Pada penelitian ini dibuat dua buah jenis antena 

dengan sistem diversity ruang sehingga coverage area 

yang dijangkau lebih luas serta mendapatkan hasil 

gambar yang lebih baik. Sistem Diversity adalah 

penggabungan dua buah antena pada sisi receiver yang 

dipasang dengan jarak yang terpisah.  

 

2.   Metode Penelitian 

Rancang bangun antena sebagai antena receiver pada 

drone ini memiliki beberapa komponen utama yaitu 

mailto:anikpnj1961@gmail.com1
mailto:sdanaryani@gmail.com2
mailto:angganuraris1@gmail.com3
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antena, rangkaian transmitter, dan rangkaian receiver 

pada ground control station. Antena digunakan sebagai 

media transmisi antara drone dengan ground control 

station yang berupa Remote Control (RC). Frekuensi 

antena yang digunakan untuk transmitter ataupun 

receiver yaitu 5,8 GHz. Pada drone akan dipasang 

kamera dan pada ground plane station akan dipasang 

LCD sebagai alat monitoring. Tipe transmitter yang 

digunakan adalah TX5816 dan tipe receiver yang 

digunakan adalah RC305. 

 

Pada drone akan dipasang kamera yang bertujuan sebagai 

alat untuk pengambilan gambar. Sinyal pada kamera akan 

dikirim oleh transmitter dan akan diterima oleh receiver 

yang mempunyai sistem diversity. Pada transmitter 

menggunakan antena default (dipole) dan receiver 

menggunakan antena mikrostrip yagi biquad dan 

quadrifiliar dengan sistem diversity. Proses pengiriman 

dan penerimaan sinyal video akan ditampilkan secara 

realtime pada groundstation yang berupa RC yang 

terdapat  di LCD, sehingga dapat memantau hasil 

pengambilan gambar secara langsung. 

 

 Diagram blok penggunaan antena mikrostrip yagi biquad 

dan quadrifiliar pada frekuensi 5,8 GHz untuk 

pengaplikasian sistem diversity antena pada drone 

diperlihatkan pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Diagram blok sistem kerja diversity 

Rancangan dari antena quadlifiliar dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Desain Antena Quadlifiliar 

 

Antena quadrifilar adalah kombinasi dua bifilar heliks 

yang diatur dalam hubungan saling orthogonal. 

Komponen quadrifilar yang berupa kawat/lempengan. 

Untuk menentukan Diameter (D) dan Tinggi Antena 

(LenP) menggunakan rumus sebagai berkut : 

D = 0,173 x                  (2.1) 

 LenP = 0,260 x                 (2.2) 

Dimana : 

D = Diameter (D) 

LenP = Tinggi Antena (mm) 

 

Perancangan dari antena mikrostrip yagi biquad dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Desain Antena Mikrostip Yagi Biquad 

 

Antena Mikrostrip Yagi Biquad adalah antena 

direktional, artinya dia hanya dapat mengambil atau 

menerima sinyal pada satu arah (yaitu depan), oleh 

karena itu antena ini berbeda dengan antena dipole 

standar yang dapat mengambil sinyal sama baiknya 

dalam setiap arah. Antena mikrostrip ini memiliki bentuk 

yang kompleks sehingga perhitungan matematis untuk 

mendapatkannya tidak mudah. Untuk mendapatkan 

perhitungan matematis dibutuhkan persamaan sebagai 

berikut: 

Sisi biquad = 
4

1
                (2.3) 

Spasi antar patch  = 0.25 x                (2.4) 

Panjang elemen= Ld  =  0,916 x Lds                     (2.5) 
Lebar elemen= Wd  =  0,916 x Wds                     (2.6) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

a. VSWR 
Pengujian VSWR dilakukan untuk mengetahui tingkat 

ketidaksesuaian antara impedansi beban dan impedansi 

saluran transmisi pada antena. Hasil pengujian VSWR 

antena quadrifiliar adalah 1,024 dan hasil VSWR 

pengujian antena mikrostrip yagi biquad 1,078.Secara 

ideal VSWR yang baik adalah 1, dengan demikian 

rancangan mendekati nilai ideal. 

 

b. Return Loss  
Pengujian return loss dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui besar daya yang hilang pada antena. Hasil 

pengujian return loss antena quadrifiliar sebesar -38,433 

dB dan hasil pengujian return loss antena mikrostrip yagi 

biquad sebesar -28,321 dB. 

 

c. Pola Radiasi 
Pengujian pola radiasi bertujuan untuk mengetahui 

bentuk Pancaran suatu antenna. Bentuk Pola Radiasi dari 

antena quadrifiliat terlihat pada Gambar 4.  

Modul  

Diversity 
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Gambar 4. Pola Radiasi Antena Quadrifiliar 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa antena quadrifiliar 

memiliki pola radiasi omnidirectional. Bentuk Pola 

Radiasi dari antena mikrostrip yagi biquad terlihat pada 

Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Pola Radiasi Antena Mikrostrip Yagi Biquad 

 

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa antena 

mikrostrip yagi biaquad memiliki pola radiasi 

uniidirectional. 

 

d. Gain 
Pengujian Gain bertujuan untuk mengetahui besar 

penguatan daya antenna. Pengujian dilakukan dengan 

antena referensi horn dengan gain sebesar 12 dB. Besar 

nilai daya dari antena quadrifiliar saat menjadi receiver 

adalah -39,41 dBm dan saat menjadi transmitter -52.79. 

Gain yang diperoleh antena adalah sebesar 25,38 dB. 

Sedangkan untuk antena mikrostrip yagi biaquad 
besar nilai daya saat menjadi receiver adalah -33,45 dBm 

dan saat menjadi transmitter -27,69. Gain yang diperoleh 

antena adalah sebesar 6,24 dB. 
  

e. Hasil Pengujian Level Sinyal RSSI Tanpa 

Diversity 

Hasil pengujian level sinyal RSSI antena dipole dan 

antena quadrifiliar tanpa menggunakan sistem diversity 

diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Level Sinyal RSSI Tanpa 

Diversity Antena Quadrifiliar 
 

Jarak 

(M) 

Level Sinyal RSSI (dBm) 

Antena Quadrifiliar  Antena Dipole 

50   -68,41  -71,91  

100  -75,41  -76,91  

150  -77,91  -81,91  

200  -79,41  -83,91  

250  -80,41  -86,91  

300  -81,91  No Signal 

350  -83,91  No Signal 

400  -86,91  No Signal 

 

Tabel 1 memperlihatkan hasil percobaan antara antena 

quadrifiliar dengan antena dipole. Antena dipole pada 

jarak 250 m sudah tidak mampu menerima sinyal dan 

tidak dapat menerima transmisi video. Sedangkan antena 

quadrifiliar baru mengalami hilang sinyal dan tidak 

menerima transmisi video pada jarak 400 m. Sedangkan 

hasil pengujian level sinyal RSSI antara antena dipole 

dan mikrostrip agi biquad tanpa menggunakan sistem 

diversity diperlihatkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Level Sinyal RSSI Tanpa 

Diversity Antena Mikrostrip Yagi Biquad 
 

Jarak 

(M) 

Level Sinyal RSSI (dBm) 

Antena Mikrostrip 

Yagi Biquad 
Antena Dipole 

50   -48,45 -65,95 

100  -48.45 -70,95 

150  -60,9 -75,95 

200  -60,95 -77,95 

250  -63,45 -80,95 

300  -65,95 No Signal 

350  -70,95 No Signal 

400  -75,95 No Signal 

450 -80,95 No Signal 

 

Tabel 2 memperlihatkan hasil percobaan antara antena 

mikrostrip yagi biquad dengan antena dipole. Antena 

dipole pada jarak 250 m sudah tidak mampu menerima 

sinyal dan tidak dapat menerima transmisi video. 

Sedangkan antena mikrostrip yagi biquad baru 

mengalami hilang sinyal dan tidak menerima transmisi 

video pada jarak 450 m. 

 

f. Hasil Pengujian Level Sinyal RSSI 

Dengan Diversity  

 
Hasil pengujian level sinyal RSSI anatar antena dipole 

dengan antenna antena quadrifiliar dan antena mikrostrip 

agi biquad dengan menggunakan sistem diversity 

diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Level Sinyal RRSI  

dengan Diversity 
 

Jarak 

(M) 

Level Sinyal RSSI (dBm) 

Antena Quadrifiliar dan 

Antena Mikrostip Yagi 

Biquad 

Antena Dipole  

 

50  -56,91  -69,41  

100  -66,91  -73,41  

150 -73,41  -77,91  

200 -76,41  -79,41  

250 -77,91  -81,91  

300 -78,91  -82,91  

350 -80,41  -84,41  

400 -81,91  -85,41  

450 -85,41  -86,41  

500 -85,41 No Signal 

550 -86,91 No Signal 

 

Tabel 3 memperlihatkan hasil percobaan antara antena 

mikrostrip yagi biquad dan antena quadrifiliar dengan 

antena dipole. Antena dipole pada jarak 450 m sudah 

tidak mampu menerima sinyal dan tidak dapat menerima 

transmisi video. Sedangkan antena mikrostrip yagi 

biquad dan antena quadrifiliar baru mengalami hilang 

sinyal dan tidak menerima transmisi video pada jarak 550 

m. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pada kedua antena 

menunjukkan semakin kecil nilai dBmnya semakin tidak 

baik/jelas hasil gambarnya. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan alat “Rancang 

Bangun Antena pada sisi Receiver sebagai Sistem 

Diversity Ruang pada Komunikasi Data UAV” dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tanpa sistem diversity antena quadrifiliar dan 

antena mikrostrip yagi biquad mampu menghasilkan 

kualitas level sinyal dan kualitas gambar lebih baik 

yaitu sejauh 400 - 450 m. Sedangkan antena dipole 

sejauh 250 m. 

2. Dengan menggunakan sistem diversity antena 

quadrifiliar dan antena mikrostrip yagi biquad 

mampu menghasilkan kualitas level sinyal dan 

kualitas gambar lebih baik yaitu sejauh 550 m. 

Sedangkan antena dipole sejauh 250 m. 

3. Antena Quadrifiliar bekerja baik pada frekuensi 

kerja 5,8 GHz dengan nilai return loss -38,433 dB, 

VSWR 1,024, gain 25,38 dB dan pola radiasi 

omnidirectional.  

4. Antena mikrostrip yagi Biquad bekerja dengan baik 

pada frekuensi kerja 5,8 GHz dengan nilai return 

loss -28,312 dB, VSWR 1,078, Gain 6,21 dB dan 

pola radiasi unidirectional. 

5. Antena yang direalisasikan pada alat ini telah sesuai 

dengan fungsinya, yaitu sebagai receiver dengan 

sistem diversity ruang untuk penerimaan 

komunikasi data UAV.  
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Abstrak  
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mendorong semakin meningkatnya minat manusia 

untuk menggunakan teknologi. Salah satu produk teknologi tersebut yaitu Portable Document Format (PDF). PDF 

memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertukar informasi. Kemudahan yang diberikan oleh PDF dapat 

menyebabkan kerawanan apabila data yang dipertukarkan merupakan data yang berklasifikasi rahasia. Kerawanan 

tersebut adalah pemalsuan yang dilakukan dengan cara melakukan modifikasi terhadap konten atau struktur data dari 

file PDF. Modifikasi struktur data pada file PDF dapat berupa penghapusan dan penyisipan string tertentu bahkan string 

tersebut dapat berupa script malware. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk menjamin integritas data dan 

keautentikan dari PDF tersebut. Pada tulisan ini akan diajukan suatu teknik watermarking untuk  mengamankan PDF. 

Teknik ini bertujuan untuk menjamin integritas data dan keautentikan dari PDF.  

The rapid development of technology encourages people to take advantage from the latest technology in their daily 

lives. Portable Document Format (PDF) is a popular document technology that allowing people to exchange document 

easily. On the other hand, it has main issue regarding to integrity and source authentication of the document. One can 

modify the content or data structure of the PDF file by deleting or inserting bogus string, even a malware script. In this 

paper we develop a desktop application that provides integrity by using SHA-3 and implementing LSB watermarking to 

provide source authentication of the colored-PDF document. 

 
Keywords: colored-PDF, LSB watermarking, SHA-3, dekstop application  

 

 

 

1.  Pendahuluan  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) yang begitu pesat mendorong semakin 
meningkatnya minat manusia untuk menggunakan 
produk teknologi. Internet merupakan salah satu produk 
teknologi yang saat ini banyak digunakan sebagai media 
pertukaran informasi baik dalam bentuk suara, video, 
gambar, maupun teks. Pertukaran informasi 
menggunakan teknologi internet menyebabkan proses 
komunikasi data menjadi lebih efisien [4]. Selain itu, 
internet juga mempermudah proses pertukaran informasi. 
Di sisi lain, pengguna internet juga dapat memberikan 
dampak negatif, salah satu dampak negatif dari 
penggunaan internet sebagai media pertukaran informasi 
adalah pemalsuan terhadap informasi tersebut. 

Portable Document Format (PDF) merupakan salah 
satu format dokumen elektronik yang dikembangkan 
oleh Adobe Systems Incorporated sejak tahun 1993. PDF 
telah ditetapkan menjadi sebuah standar oleh 
International Organization for Standarization (ISO) 

dalam ISO 32000-1 pada tahun 2008 [12]. Dokumen 
PDF memungkinkan pengguna untuk bertukar dan 
melihat dokumen elektronik dengan mudah. Namun 
dengan kemudahan ini dapat menimbulkan kerawanan 
bagi pengguna apabila dokumen PDF tersebut berisi 
informasi yang penting. Salah satu kerawanan yang 
dapat ditimbulkan yaitu pemalsuan dokumen PDF. 
Pemalsuan dokumen PDF dilakukan dengan cara 
memodifikasi dokumen PDF tersebut sehingga 
menyebabkan hilangnya unsur integritas (keutuhan data) 
dari dokumen PDF tersebut [4]. Pemalsuan file PDF 
dapat dilakukan dengan cara melakukan modifikasi 
terhadap konten atau struktur data dari file PDF. 
Modifikasi stuktur data pada file PDF dapat berupa 
penghapusan dan penyisipan string tertentu bahkan 
string tersebut dapat berupa script malware. Menurut 
[9], pada bulan Juli 2011 ditemukan sebuah dokumen 
PDF berisi malware. Malware tersebut digunakan untuk 
mengakses suatu sistem. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh [14], dokumen PDF menjadi target untuk 

mailto:davidsitorus1203@gmail.com
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menyisipkan virus hingga mencapai 65.000 kasus pada 
tahun 2008 dan terus meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan permasalahan di atas terdapat beberapa 
penelitian yang mengajukan penggunaan teknik digital 
watermarking untuk menjamin autentikasi dan keutuhan 
data pada file PDF tersebut. Digital watermarking adalah 
suatu teknik untuk menyisipkan informasi spesifik yang 
disebut watermark ke dalam media digital sehingga 
watermark dapat dideteksi untuk tujuan autentikasi, 
keutuhan data dan kepemilikan hak media digital [4]. 
Penyisipan watermark dapat dilakukan pada bagian 
domain transform ataupun domain spatial. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh [5] dijelaskan bahwa 
teknik domain transform jauh lebih baik dan dapat 
bertahan dari serangan yang berbeda. Sebaliknya teknik 
domain spatial lebih sensitif dan mudah dipecah serta 
dapat digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap 
konten dari file watermark [2]. 

Pada penelitian ini dibuat sebuah aplikasi dekstop 
yang menerapkan teknik Least Significant Bit (LSB) dan 
SHA-3 pada file PDF hasil pemindaian dokumen 
berwarna. Terdapat dua jenis watermark yang akan 
disisipkan ke dalam file PDF. Yang pertama digunakan 
untuk memberikan layanan autentikasi dan yang kedua 
digunakan untuk memberikan layanan integritas pada file 
PDF hasil pemindaian dokumen berwarna. Penelitian 
yang dilakukan oleh [6] menggunakan algoritma 
Discrete Wavelet Transform (DWT) dan fungsi hash 
SHA-256. Selain menggunakan DWT, teknik 
watermarking lain yang dapat digunakan yaitu 
menggunakan teknik Least Significant Bit (LSB). 
Menurut [1] dijelaskan bahwa LSB mudah untuk 
dimplementasikan dan memiliki kapasitas penyimpanan 
yang besar. Selain itu LSB juga menghasilkan kualitas 
citra yang baik dan terlihat seperti citra asli. 

Algoritma fungsi hash yang digunakan yaitu SHA-3. 

SHA-3 dipublikasi oleh Federal Information Processing 

Standard (FIPS) pada tanggal 5 Agustus 2015 dan 

merupakan algoritma secure hash standard [13]. 

Penelitian yang dilakukan oleh [7] mengatakan bahwa 

SHA-3 tidak memiliki kerawanan keamanan 

berdasarkan serangan generik yaitu collision resistance, 

pre-image dan second pre-image. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh [3] mengatakan bahwa SHA-3 dapat 

memberikan layanan integritas dan mendukung layanan 

autentikasi serta nir penyangkalan yang lebih efisien. 

Selain kedua penelitian tentang SHA-3 di atas, 

penelitian yang dilakukan oleh [8] mengatakan bahwa 

SHA-3 memberikan performa implementasi yang lebih 

cepat. Dengan menerapkan teknik watermarking dan 

fungsi hash pada penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan layanan autentikasi dan integritas pada file 

PDF hasil pemindaian dokumen berwarna. 

 

2. Eksperimental 
2.1.  Digital Watermarking 

Digital watermarking adalah suatu teknik untuk 

menyisipkan informasi spesifik yang disebut watermark 

ke dalam media digital sehingga watermark dapat 

dideteksi untuk tujuan autentikasi [4]. Digital 

watermarking dapat dibagi menjadi dua tahapan. 

Tahapan yang pertama adalah penyisipan watermark 

(watermark embedding) dan tahapan yang kedua adalah 

ekstraksi atau pendeteksian watermark (watermark 

detection) [11]. 

 

2.2. Portable Document Format (PDF) 

Portable Document Format (PDF) merupakan 

salah satu format dokumen elektronik yang 

dikembangkan oleh Adobe Systems Incorporated sejak 

tahun 1993. PDF telah ditetapkan menjadi sebuah 

standar oleh International Organization for 

Standarization (ISO) dalam ISO 32000-1 pada tahun 

2008 [12]. Struktur utama dari PDF dapat dilihat pada 

Gambar 1. PDF memiliki empat struktur utama yaitu: 

• Header, berisi informasi mengenai versi dari PDF. 

Bagian ini terletak pada bagian awal dari struktur data 

PDF. Bagian ini ditunjukkan dengan tanda “PDF 

Version Number” pada struktur PDF.  

• Body, berisi objek yang membangun PDF yang akan 

merepresentasikan PDF untuk ditampilkan kepada 

user. Bagian ini ditunjukkan dengan tanda “Object 

Streams” pada struktur PDF. 

• Cross-Reference Tabel, berisi informasi yang 

mengizinkan akses secara tidak langsung kepada suatu 

objek. Bagian ini ditunjukkan dengan tanda “xref” 

pada struktur PDF. 

• Trailer, berisi berisi lokasi dari cross-reference table 

PDF. Bagian ini terletak pada bagian akhir dari 

struktur PDF. Bagian ini ditunjukkan dengan tanda 

“startxref” pada struktur data PDF.  

 

2.3. Least Significant Bit (LSB) 

Least Significant Bit (LSB) merupakan metode 

steganografi dan digital watermarking yang paling 

mudah dan sederhana untuk diimplementasikan [10]. 

Teknik penyisipan watermark yaitu dengan mengganti 

bit-bit LSB pada citra digital dengan bit-bit watermark. 

Secara komputasi, bit LSB adalah bit yang paling kanan 

dari bilangan biner dan juga menjelaskan apakah 

jumlahnya genap atau ganjil. Hal tersebut sama dengan 

digit least significat dari sebuah angka desimal yang 

berada pada posisi paling kanan [1]. Gambar 1 

menjelaskan bilangan biner dari angka desimal 181. 

 

 

 

Gambar 1. Representasi angka 181 dalam bentuk biner 

 

2.4. SHA-3 

Pada tahun 2007 NIST membuka kompetisi untuk 

mengembangkan fungsi hash baru yang disebut SHA-3 

untuk ditetapkan sebagai secure hash standard [13]. 

Fungsi hash SHA-3 menggunakan permutasi dasar yang 

sama seperti komponen utama pada konstruksi sponge. 

Aplikasi dari fungsi hash juga membutuhkan sifat 

1 0 1 1 0 1 0 1 
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collision resistance, preimage resistance, second 

preimage resistance. Fungsi pada SHA-3 juga didesain 

agar tahan terhadap serangan lainnya, seperti length-

extension attack yang dapat ditahan dengan fungsi acak 

dengan panjang output yang sama. Fungsi acak dengan 

panjang output d bit tidak dapat menyediakan keamanan 

terhadap serangan kolisi lebih dari d/2 bit dan d bit pada 

keamanan terhadap serangan preimage dan second 

preimage, dan juga pada SHAKE-128 dan SHAKE-256 

menyediakan keamanan kurang dari 128 dan 256 bit 

[13]. 

 

2.5. Proses Embedding 

Proses embedding berfungsi untuk menyisipkan 

watermark ke dalam file PDF. Terdapat dua watermark 

yang akan disisipkan. Yang pertama berfungsi untuk 

memberikan layanan autentikasi dan yeng kedua 

berfungsi untuk memberikan layanan integritas pada file 

PDF. 

 

 
Gambar 2. Proses Embedding 

 

Proses embedding dimulai dengan melakukan 

konversi file  PDF ke dalam bentuk gambar, kemudian  

menyisipkan logo ke dalam gambar menggunakan 

teknik Least Significant Bit. Setelah menyisipkan logo, 

kemudia menghitung nilai hash  dari gambar yang telah 

disisipkan logo menggunakan fungsi hash  SHA-3. Nilai 

hash  yang dihasilkan kemudian disisipkan ke dalam 

gambar. Setelah menyisipkan logo dan nilai hash,  maka 

gambar dikonversi kembali ke dalam bentuk file PDF. 

Proses embedding  ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

2.6. Proses Ekstraksi 

Proses ekstraksi dimulai dengan melakukan 

konversi file PDF ter-watermark ke dalam gambar, 

kemudian melakukan ekstraksi nilai hash  yang 

disisipkan. Setelah melakukan ekstraksi nilai hash, 

maka dilakukan ekstraksi dari logo yang disisipkan dan 

melakukan hash dari dari gambar. Nilai hash yang 

dihasilkan dari proses ekstraksi dan nilai hash yang 

dibangkitkan dari gambar akan di bandingkan. Apabila 

bernilai sama maka  file  PDF masih utuh dan belum 

terjadi perubahan, namun apabila nilai hash berbeda, 

maka file PDF sudah mengalami perubahan. Proses 

ekstraksi ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Proses Decoding 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Implementasi 

Aplikasi SECURE-PDF diimplementasikan 

berbasis desktop application pada platform Java. 

Tampilan implementasi dari aplikasi SECURE-PDF 

ditunjukkan pada Gambar 4 sampai Gambar 8. 

 

3.2. Pengujian 

Hasil implementasi dari aplikasi SECURE-PDF 

diuji menggunakan dua pengujian yaitu recovery testing 

dan  fragility testing. Recovery testing  bertujuan untuk 

mengetahui apakah logo dan nilai  hash  dapat 

diekstraksi. Sedangkan fragility testing bertujuan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi apabila file  PDF 

dimodifikasi. Berdasarkan hasil pengujian recovery 

testing  diperoleh bahwa logo dan nilai hash dapat 

diekstrak kembali. Pengujian dilakukan menggunakan 

empat file PDF berbeda dan dua logo berbeda.  Hasil 

pengujian recovery testing ditunjukkan pada Tabel 1. 



120                            Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 117-121 

 

 

Berdasarkan pengujian fragility testing diperoleh 

bahwa pada saat terjadi modifikasi pada bagian struktur 

data file PDF, maka akan terjadi perubahan nilai hash 

yang disisipkan. Sehingga dapat diketahui bahwa file 

PDF telah mengalami modifikasi. Hasil pengujian 

fragility testing ditunjukkan pada Tabel 2.  

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Recovery Testing 

 

4. Kesimpulan 
Aplikasi SECURE-PDF yang dibangun dapat 

memberikan layanan integritas dengan 

mengimplementasikan fungsi hash SHA-3 untuk 

mendeteksi modifikasi dan LSB watermarking yang 

mendukung layanan autentikasi sumber dokumen PDF 

hasil pemindaian dokumen berwarna. Pengujian yang 

telah dilakukan pada aplikasi SECURE-PDF yaitu 

recovery testing yang menunjukkan bahwa aplikasi 

SECURE-PDF mampu mengekstraksi logo dan nilai 

hash dengan baik. Selain itu, dilakukan fragility testing  

yang menunjukkan bahwa aplikasi SECURE-PDF dapat 

mendeteksi modifikasi pada file PDF berwarna dengan 

baik. 

 

 

 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Fragility Testing 

 

 
Gambar 4. Halaman Registrasi Aplikasi SECURE-PDF 

No 
Nama 

File 

Nilai 

Hash 

Awal 

Logo 

Input 

Nilai 

Hash 

Hasil 

Ekstraksi 

Logo 

Hasil 

Ekstraksi 

1 Sertifik

at 

Satu.pd

f 

8b26c1c

ece7126

d93a03f

1e1ab8e

bf67f87
ddf93cc

1de6c89

4603a0
d6205b

1f1 

 

8b26c1ce

ce7126d9

3a03f1e1a

b8ebf67f8

7ddf93cc1
de6c8946

03a0d620

5b1f1 

 

2 Sertifik
at 

Dua.pd

f 

265a76
385598

9013fd5

3f737df
eb9a306

33a136

d9e618f
9ff705c

89aeb9b

c6b7 

 

265a7638
55989013

fd53f737d

feb9a3063
3a136d9e

618f9ff70

5c89aeb9
bc6b7 

 

3 Sertifik
at 

Tiga.p

df 

65ca275
d59632

e414f5c

651273
0d0bd9

aa8b706
7c53bb

687b17

9fef159
d985a6 

 

65ca275d
59632e41

4f5c6512

730d0bd9
aa8b7067

c53bb687
b179fef15

9d985a6 

 

4 Sertifik

at 

Empat.
pdf 

2bfa4ff

6e5504a

96ec880
ec8d265

179cc08

452038
c67847

366ce2e

aa4e8ef
034 

 

2bfa4ff6e

5504a96e

c880ec8d
265179cc

08452038

c6784736
6ce2eaa4e

8ef034 

 

No 

Nama File 

PDF Ter-

watermark 

Asli 

Nilai 

Watermark 

(Hash) 

Ekstraksi 

Sebelum 

Modifikasi 

Nama 

File 

PDF 

Modifik

asi 

Nilai 

Watermark 

(Hash) 

Ekstraksi 

Sesudah 

Modifikasi 

Hasil 
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Gambar 5. Halaman Login Aplikasi SECURE-PDF 

 
Gambar 6. Halaman Utama Aplikasi SECURE-PDF 

 
Gambar 7. Halaman Encoding Aplikasi SECURE-PDF 

 
Gambar 8. Halaman Decoding Aplikasi SECURE-PDF 
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Abstract 
 

Pretty Good Privacy (PGP) is an e-mail security service that implements a Sign-then-Encrypt scheme that performs the 

authentication process prior to the encryption process. There is another scheme that is more efficient than the Sign-then-

Encrypt scheme i.e. signcryption, which performs authentication and encryption processes in one process. In this 

research, we developed an e-mail client application that implemented schemes of both sign-then-encryp and 

signcryption schemes, then compared the performance of both schemes. Comparative results have proven that 

signcryption schemes are faster than Sign-then-Encrypt schemes. For data containing 10 bytes, the signcryption scheme 

takes 7.6 ms and in the Sign-then-Encrypt scheme takes 146.4 ms.  

 

Keywords: E-mail, encryption, Pretty Good Privacy (PGP), signcryption 

 

1. Introduction 

 

Social media like Facebook, Instagram, WhatsApp, 

Line, Telegram, and Youtube make humans very easy to 

communicate. However, amid the mushrooming of this 

social media application, e-mail application remains one 

of the internet services that are in research [1] and much 

in demand to communicate remotely. This is due to its 

easy, cheap, and convenient usage. To security 

objectives [2] which include confidentiality, integrity, 

authentication, and non-repudiation services, an e-mail 

system can use Pretty Good Privacy (PGP) [3, 4] or 

Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/ 

MIME) [5], both of which are capable of securing e-

mail by implementing cryptographic algorithms. PGP 

uses public key with trust model while S / MIME uses 

public key with certificate to guarantee user trust. One 

of the advantages of PGP schemes versus S / MIME is 

cheaper because it does not use a certificate (Stanley, 

2007).  

 

In this research, we developed a PGP-based e-mail 

client application called Nuri. The Nuri application 

applies two confidentiality and authentication schemes: 

the signcryption and the Sign-then-Encrypt schemes. 

This research contributes: 1. an e-mail client application 

that implements sign-then-encrypt and signcryption 

schemes, 2. Comparison of performance between two 

security schemes that can be considered in 

confidentiality and authentication services in e-mail 

applications. 

 

The remainder of this paper is structured as follows. 

Section 2 presents related research. Section 3 describes 

in detail the research methodology. Section 4 presents 

the design phase. Section 5 presents the implementation 

and result. Section 6 concludes the paper. 

 

2. Related Works 
 

In this section, we present a brief description of related 

works include e-mail architecture, e-mail protocols, 

signcryption. 

 

2.1 E-mail Architecture  

 

An e-mail system has the following architecture 

components: 

 

 Sender, is the person who compose and send e-

mail. 

 Mail agent, is the software used by the sender to do 

the preparation of e-mail. 

 Message, is a computer representation of what the 

sender wants to deliver. 

 E-mail transport subsystem, is a system that 

handles e-mail transport. 

 Receiver, is the destination or person receiving the 

e-mail. 

 E-mail agent software, is a software used to read e-

mail. 

 E-mail address, is a set of characters used to 

identify senders and recipients. 

  

2.2 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)  
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SMTP is the standard protocol for transferring mail 

between hosts using the TCP / IP protocol [6]. SMTP is 

a fairly simple and text-based protocol, and can send to 

one or more e-mail recipients. SMTP begins with an 

ASCII text-based protocol, so SMTP does not work 

well enough in sending binary files. SMTP only does 

"push", meaning it can only retrieve e-mail from the 

client but cannot do "pull", which serves to retrieve e-

mail on the server by the client. The retrieval of 

messages or e-mail is done by using Post Office 

Protocol (POP3) protocol or Internet Message Access 

Protocol (IMAP). 

 

2.3 Internet Message Access Protocol (IMAP)  

 

IMAP is a protocol designed to allow users to access e-

mail on mailboxes and can interact with mail servers 

[7]. The port used by this protocol in TCP /IP is port 

number 143. IMAP connection sessions consist of: 

client-server connection, welcome message, and client-

server interaction. IMAP allows e-mail client to access 

any e-mail that is in the mail server. IMAP allows users 

to select messages to be retrieved, create folders in the 

mail server, search for specific e-mails, or delete the e-

mail from the mail server.  

 

IMAP is able to retrieve / download e-mail selected by 

the user without having to download all e-mails that are 

in the mail server. IMAP is often used by dynamic users 

which expect they can read the e-mail without having to 

store their e-mail to local memory on devices owned by 

the user. The Internet Message Access Protocol was 

originally referred to as the Internet Mail Access 

Protocol in the first IMAP version created in 1986. 

IMAP then got the revision up to the fourth version and 

became the IMAP standard so that IMAP changed into 

the Internet Message Access Protocol, and published on 

RFC-3501 in 2003. IMAP has advantages over POP 

(Post Office Protocol) to download some e-mail without 

having to download all e-mail. 

 

2.4 Pretty Good Privacy (PGP)  

 

PGP [6] was developed by Phillip Zimmerman to 

provide secure communications in an electronic 

communication environment. PGP has five common 

services: authentication, confidentiality, compression, e-

mail compatibility, and segmentation. 

 

2.4.1 Authentication 

 

Authentication service on PGP uses digital signature. 

The sender provides an additional digital signature to 

the e-mail message and the recipient verifies it using 

public key cryptography. 

 

2.4.2 Confidentiality 

 

The confidentiality function in PGP uses a symmetric 

encryption algorithm. To provide this service, PGP 

implements several encryption algorithms namely 

CAST, Blowfish, IDEA and 3DES. 

 

 

 

2.4.3 Compression 
 

PGP compresses the e-mail after the digital signature 

process but before the encryption process. Compression 

is used for long-term storage of an uncompressed 

message along with its signature. Compression is also 

used to separate the encryption algorithm from the 

message verification procedure. Compression process is 

done by using ZIP algorithm. 
 

2.4.4 E-mail compatibility 
 

PGP uses radix 64 encoding for the conversion of e-

mail delivery that only allows the use of ASCII 

characters. 
 

2.4.5 Segmentation 
 

For long e-mail messages, many e-mail systems place 

restrictions on how many messages will be sent as units. 

Some e-mail systems break e-mail messages to 50,000 

bytes per segment and send segments separately. PGP 

has an integrated facility for segmenting and re-merging 

messages. 
 

2.5 Signcryption 
 

Signcryption [8, 9] is a cryptographic scheme that 

performs two functions: encryption and digital 

signatures in an undivided process. Signcryption 

consists of two pairs of algorithms (𝑆, 𝑈), with 𝑆 called 

the signcryption algorithm and 𝑈 as an unsigncryption 

algorithm. In general, S is probabilistic, while 𝑈 is 

deterministic. (𝑆, 𝑈) satisfies the following conditions: 

 Unsigncryptability is unique. Given an m message, 

the algorithm 𝑆 signcrypts 𝑚 and produces a 

signcrypt text output, ie c. The 𝑈 algorithm uses 𝑐 as 

input, then performs unsigncrypt against 𝑐 and 

obtains the original message. 

 Security. This property is met from secure 

encryption schemes and digital signatures. This 

property meets confidentiality, unforgeability, and 

non-repudiation. 

 Efficiency. Computational costs, including 

computation time in signcryption and 

unsigncryption, are less than using a Sign-then-

Encrypt scheme. 
 

Table 1 Pablic Key elements 

 

Public Key Elements 
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Symbols Meaning 

𝑝 

𝑞 

𝑔 

A large prime number 

A large prime factor of p-1 

A random integer in {1,…,p-1} with 

order q mod p 

 

 

Signcryption algorithms consist of public key elements 

(as in Table 1), key generation at sender and receiver 

side (Table 2 and Table 3), encryption (Table 4), and 

decryption (Table 5). 

 

Table 2 Key generation algorithm at sender’s side 

 

Key Generation by Alice 

Select private Xa 

Calculate Ya 

Public Key 

Private Key 

Xa < q-1 

Ya = g 
Xa

 mod p 

PU = {p, q, g,Ya} 

Xa 

 

Table 3 Key generation algorithm at receiver’s side 

 
Key Generation by Bob 

Select private Xb 

Calculate Yb 

Public Key 

Private Key 

Xb < q-1 

Yb = g 
Xb

 mod p 

PU = {p, q, g,Yb} 

Xb 

 
Table 4 Encryption at sender’s side 

 
Encryption by Alice with Bob’s Public Key 

Plaintext: 

Select random integer x 

Calculate k 

Split k to k1, k2 

Calculate r 

Calculate s 

Calculate c 

 

Ciphertext: 

M  

K < q-1 

k = hash((Yb)
x
 mod p) 

k1 and k2 

r = hash(k2, M) 

s = x/(r+Xa)mod q 

c = Ek1(M) ; Encrypt 

M with key k1 

(c, r, s) 

 
Table 5 Decryption at receiver’s side 

 
Decryption with Bob’s Private Key 

Ciphertext: 

Calculate k 

Split k to k1, k2 

Plaintext: 

 

Verify Message 

M 

(c, r, s) 

k = hash((Ya . g
r
)

s .
 
Xb

 mod p) 

k1 and k2 

M = Dk1(c) ; Decrypt c with key 

k1 

If hash(k2,M) = r , Message 

Valid; 

 If hash(k2,M) ≠ r, Message 

NotValid 

 
2.6 Advanced Encryption Standard (AES) 

 

In 1997, the National Institute of Standards and 

Technology (NIST) held a call of proposals for the 

encryption algorithm in lieu of the Data Encryption 

Standard (DES) algorithm called the Advanced 

Encryption Standard (AES) [10] algorithm. The process 

of selecting AES is openly administered by NIST. In 

2001, NIST selected and published Rijndael block 

cipher as AES and became the final standard (FIPS 

PUB 197). Rijndael was designed by two young Belgian 

cryptographers. The blocks and key sizes of Rijndael 

vary between 128, 192 and 256 bits. However, AES 

standard only for processing block size of 128 bits. 

3. Research Methodology 

 

3.1 Literature Studies 

 

The literature study phase was conducted by searching 

and reviewing various e-mail literature, e-mail security 

using Signcryption and PGP, Java programming 

languages, and other supporting research literature. 

 

3.2 Requirement Analysis 

 

Requirements analysis was done to find out what was 

needed for the application to work. 

 

3.3 Design 

 

The design phase of Nuri e-mail client application uses 

ICONIX process software development approach. In 

brief, the steps taken in the process of ICONIX process 

are Requirements, Analysis/Preliminary Design, 

Detailed Design, and Implemetation. 

 

3.4 Implementation 

 

The implementation of Nuri e-mail client application 

used Java programming language in accordance with 

the system design. The application was designed and 

implemented to be used only on the desktop. The 

implementation used other supporting softwares/tools 

include NetBeans IDE, JDK Platform, Windows 7. 

 

3.5 Testing and performance comparison 

 

Tests on the Nuri e-mail client application is done to 

determine the suitability of the function of the 

application with the expected system requirements. 

Speed performance test was done by comparing 

processing speed between Signcryption scheme and 

Sign-then-Encrypt scheme. The test was done several 
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times with different length e-mail sent through the 

developed application. 

 

4. Design 
 

The architecture of Nuri can be seen in Figure 1. Nuri 

implements two e-mail protocols i.e. SMTP for sending 

e-mail and IMAP to receive e-mail. Before it is sent via 

the SMTP protocol, e-mail passed through the Signcrypt 

or Encrypt and Sign process to hide and protect 

messages from tapping, spinning, and modifying 

attacks. Before the user can read, e-mail passed through 

Unsigncrypt or Decrypt and Verify process to open the 

original message and check the authenticity of the 

message. 

 

 
Figure 1 Architecture of Nuri 

 

4.1 Signcrypt Scheme 

 

The Signcrypt process as given in Figure 2 requires a 

public key pair and private key to generate AES-256 

session keys and signatures. The output of the signcrypt 

process is a cipher (c) that is concatenated with digital 

signature (r, s). The Nuri application uses a static public 

key in the process of signcrypt. Users only enter the e-

mail message with the destination e-mail address 

without entering the key, then the Nuri e-mail client 

application performs a signcrypt process using the 

Signcryption scheme with the static public key owned 

by the system. The encryption algorithm used by the 

Nuri e-mail client application to signcrypt is AES-256. 

The hash functions used are SHA-512 and HMAC 

SHA1. E-mails that are ASCII-based text instead of 

MIME. 

 

4.2 Unsigncrypt Scheme 

 

The Unsigncrypt process of a received e-mail as given 

in Figure 3 is to discover the original message and to 

verify its authenticity. E-mail received consists of a 

combination of cipher (𝑐) and digital signature (𝑟, 𝑠). 

The digital signature (𝑟, 𝑠) part undergoes an 

Unsigncrypt process to verify the original message and 

get the AES-256 session key. The AES-256 session key 

is used to decrypt the cipher (𝑐) to generate the original 

message readable by the user. The Unsigncrypt message 

(𝑟) and the decrypted message are matched to verify the 

received message. If the result is the same then the 

message is verified, otherwise, the message is 

unverified. 

 

 
 

Figure 2 Signcrypt scheme 

 

 
 

Figure 3 Unsigncrypt scheme 
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Figure 4 PGP’s sign-then-encrypt scheme 

 

4.3 PGP Scheme 

 

The NURI e-mail client, in addition to implementing the 

Signcryption scheme, is also designed to implement the 

Sign-then-Encrypt scheme as a security option. The 

scheme used by PGP is Sign-then-Encrypt as given in 

Figure 4. In the scheme, the message that was hashed 

using SHA-512 is signed using El-Gamal algorithm. 

The signing result is then concatenated with the original 

message and then encrypted using AES-256. 

 

4.4 Use Case 

 

Nuri application has 13 use cases: Login, Encryption, 

Decryption, Signcrypt, Unsigncrypt, Encrypt and sign 

PGP, Decrypt and verify PGP, Retrieve e-mail, View e-

mail, Delete e-mail, Send email, Reply e-mail, and 

Forward e-mail as given in Figure 5. 

 

 
 

Figure 5 Use cases diagram 

 

5. Implementation and Results 

 

5.1 Environmental Setup  

 

Implementation and testing of our application used the 

following environmental setup.  

 

Hardware specifications: Laptop  ASUS / A43SJ- 

VX400D; Processor Intel ® Core™ i3–2330M 

Processor @2.20 GHz; Memory 4 GB DDR3; HardDisk 

capacity of 500 GB; Operating system Windows 7 

Ultimate 64 bit; Graphical Processor nVidia GeForce 

Cuda GT520M-2GB.  

 

Software Specifications: NetBeans IDE 6.9.1.; Java 

Development Kit (JDK) 1.6.; Library Java-mail and 

Bouncy-Castle; Enterprise Architect Version 7.5.844; 

Java SE Runtime Environment 7. 

 

 
 

Figure 6. Login Page 

 

For example of pages of Nuri implementation, we give 

some screenshots of the application in this section. The 

Login page of Nuri is given in Figure 6. A user has to 

enter his/her username and password and press Login 

button to log in to the application. Figure 7 shows the 

Main page that consist of three columns i.e. Sender, 

Objects, and Date of e-mail messages. 

 

 
 

Figure 7 Main Page 
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Figure 8 shows the use case of Retrieve e-mail that 

shows in detailed the content of selected e-mail 

messages. 

 

 
 

Figure 8 Retrieve e-mail message from server 

 

5.2 Performance Comparison  

 

Processing time of the signcryption scheme is given in 

Table 6, while the processing time for the PGP’s Sign-

then-Encrypt scheme is given in Table 7. Some of the 

length of e-mail messages used in the tests were 10, 

100, 1000, and 10000 Bytes.  

 

Table 6 Processing time of Signcryption scheme by 

varying e-mail message sizes. 

 

E-mail 

Sizes 

(Bytes) 

Average Processing Time (ms) 

Signcrypt  Unsigncrypt 

10 7.6 36 

100 8.5 36.5 

1000 9.3 41 

10000 13.2 46.1 

Table 7 Processing time of Sign-then-Encrypt scheme 

by varying e-mail message sizes. 

 

E-mail 

Sizes 

(Bytes) 

Average Processing Time (ms) 

Encrypt and 

Sign  

Decrypt and 

Verify  

10 146.4 266.5 

100 155.1 267.8 

1000 165.2 270.3 

10000 168.1 277.6 

 

 

 
 

Figure 9 Processing time comparison of encryption 

process 

 

Processing time comparison of encryption process 

between Signcryption and Sign-the-Encrypt scheme is 

given on Figure 9. It is shown that the processing time 

of encryption using Signcryption sheme is relatively 

stable around 10 ms for different message sizes of 10, 

100, 1000, and 10.000 Bytes. Meanwhile, processing 

time of encryption using the Sign-then-Encrypt scheme 

is increasing from around 150 up to around 270 ms for 

the same message used in Signcryption. 

 

 
 

Figure 10 Processing time comparison of decryption 

 

Figure 10 shows the processing time comparison of 

decryption process between Signcryption and Sign-the-

Encrypt scheme. It is shown that the processing time of 

decryption using Signcryption sheme is relatively stable 

below 50 ms for different message sizes of 10, 100, 

1000, and 10.000 Bytes, while processing time of 

decryption using the Sign-then-Encrypt scheme is 

relatively stable between 270  up to 290 ms for the same 

message used in Signcryption. 

 

The test results show that the speed performance of 

Signcryption scheme is faster compared to PGP’s 

Signe-then-Encrypt scheme on all variations of message 

length. 
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6. Conclusion 
 

In this work, we have developed an e-mail client 

application that implements both Sign-then-Encrypt and 

Signcrypt shcemes for securing e-mail messages 

transmitted between users. Based on the results of the 

study we conclude the following. The application of 

signcryption scheme and PGP’s Sign-then-Encrypt 

scheme can work well on the developed application, 

Nuri. Signcryption scheme is able to provide 

confidentiality and authentication services to e-mail by 

implementing AES-256, SHA-512, and HMAC-SHA1 

algorithms. c. PGP’s Sign-then-Encrypt scheme is able 

to provide confidentiality and authentication services to 

e-mail by implementing AES-256, SHA-512, and El-

Gamal algorithms The speed performance of the 

signcryption scheme on Nuri e-mail clients is faster than 

the PGP’s sign-then-encrypt scheme. In a 10-character 

e-mail message, the results showed that the signcryption 

scheme required 7.6 ms while PGP’s sign-then-encrypt 

scheme required 146.4 ms for processing the e-mail 

message. 
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Abstract  
   

Information technology continues to grow rapidly and its application has entered various spaces of human life, one of 

which is to exchange messages online. However, online messaging via public channels may be vulnerable, for example, 

intercepts or modifications, which may harm certain parties. The common method used for protection on the exchange 

of messages online is the use of cryptographic techniques in the form of message encryption before it is sent. However, 

encrypted messages may arouse suspicion due to the resulted random text. In this work, we developed an application, 

DS-Cony, which applies the Brickell-DeLaurentis digital signature scheme, to exchange messages securely without 

arousing suspicion through public channels. The proposed application is built with Java programming and it 

accommodates text messages with up to 256 characters long. Scenario of Man-In-The-Middle attack has been 

conducted to prove that sent messages do not arouse suspicion.  

 

 
Keywords: digital signature, modified Brickell-DeLaurentis, subliminal channel, text messages 

  

 

 

1. Introduction  
 
Information technology continues to grow rapidly and 

its application has entered various spaces of human life; 

one of which is to exchange messages online. The 

information security should be taking into account while 

communicating such messages, especially for sensitive 

information which should or must be known only by the 

authorized persons. General method commonly used to 

information security is cryptographic technique [1, 2].  

 

Cryptography [3, 4] is the art and science that is used to 

maintain the security of information or messages. The 

goal of cryptography is to satisfy the confidentiality, 

integrity, authentication, and non-repudiation [2, 3]. 

Cryptography ensures the confidentiality of the message 

by encrypting the message. Encryption [5] is the process 

of disguising a message in such a way with the purpose 

to hide its substance. Messages that have been 

encrypted is called cipher text and cannot be understood 

due to its human-unreadable form. Cipher text can be 

sent through either the public or private 

communications channels. However, when sent over the 

public communication channels, the cipher texts have 

the risk of arousing suspicion of unauthorized parties 

since they are not in the human-readable forms. The 

dangers that can arise from this are when a person 

knows or assumes that the message sent is a cipher text, 

then he/she will try to get the original message (plain 

text) through various efforts. 

 

For securing cipher text delivery through public 

communication channels without introducing suspicion, 

subliminal channel [6] approach can be used. 

Subliminal channel is a confidential communication 

channel that can be used to communicate securely 

through a public communication channel. In 1985,  

Simmons introduced a new idea on how a subliminal 

message inserted into a digital signature to make it 

disguised [7]. Thus, digital signatures [8] can be used as 

a subliminal channel to send a secret message through 

the public communication channel. 

 

In this work, we developed an application, DS-Cony, 

which applies the modified Brickell-DeLaurentis 

signature scheme to secure sensitive message sent over 

public communication channel. The proposed  

application can be used to messages with a length up to 

256 characters. The main contribution of this work is a 

proposed method of securing messages sent through 

public communication channels and its software as well 
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as analysis including performance, scenario, and 

security testing. 

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 

describes the background and related works. Section 3 

describes the research methodology, while Section 4 

presents the design, implementation, and testing the 

proposed application. Analysis of the proposed 

application is given in Section 5. Section 6 concludes 

the paper. 
 

2. Background and related work 
 

In this section, we briefly describe the background and 

the related work i.e. subliminal channel and the 

modified Brickell-DeLaurentis digital signature scheme. 

 

2.1 Subliminal channel 

The vulnerability against cipher text delivery using 

public or insecure channels can be overcome with the 

proper use of subliminal channel. Subliminal channels 

are covert channels that can be used to communicate 

secretly in normal looking communication over a public 

and  insecure channel. Subliminal channels in digital 

signature crypto systems were found in 1985 by 

Gustavus Simmons when trying to solve the Prisoner’s 

Problem [6]. The Priosner’s Problem describes that 

Alice and Bob are arrested and then imprisoned in the 

different jails. Walter is a jailer which allows Alice and 

Bob to communicate each other using text message 

exchange with the requirements are that the 

communication has to be inspected by Walter and that 

the messages must not be in encrypted form. In this 

case, Walter assumes that Alice and Bob are planning to 

escape, thus, he needs to read all their exchanged 

messages.  

 

In general sense, the subliminal channel protocol steps 

[1] are as follows. 

1. Alice creates secret message. 

2. By using secret key which is shared with Bob, 

Alice signs the secret message and inserts it into the 

digital signature.  

3. Alice sends the signed message to Bob via Walter. 

4. Walter reads the signed message and inspects the 

digital signature. While not finding it suspicious, 

Walter forwards the message to Bob.  

5. Bob checks the digital signature in the secret 

message and ensures it is sent by Alice.  

6. Bob ignores the secret message and uses the shared 

secret key to extract the subliminal message. 

 

Subliminal channel is a secret communication channel 

that can be used to communicate securely using public 

communication channels. In this case, the existence of 

secret message is not known by unintended parties. 

Each person knowing the public key of the sender can 

verify the digital signature, but only those who have the 

secret parameters of the sender can decrypt the secret 

message inserted in the digital signature. 

 

Research on subliminal channels can be found in some 

literature such as in [9] which proposed methods for 

constructing subliminal channel combined with 

steganography; [10] which used subliminal channel for 

online payment system; [11] which implemented 

subliminal channel for function concealment and 

authentication; [12] which used multiple subliminal 

channel; [13] which proposed a threshold-based 

subliminal channel for the ad hoc environment; and in a 

series of research conducted by Simmons in [6, 7, 14, 

15]. However, there are also studies that try to detect the 

use of subliminal channels as in [16] does in VoIP-

based communications. 

 

2.2 The modified Brickell-DeLaurentis signature 

scheme 

In subliminal channel, in which a secret message is 

inserted into digital signature, the receiver can 

impersonate the sender, due to the same parameters 

needed by the receiver to open the subliminal message 

and those used by sender to create the subliminal 

communication. Simmons introduced an extension of 

subliminal broadband channel called the modified 

Brickell-DeLaurentis signature scheme [15]. In this 

extension, private key is not shared with the receiver to 

prevent the impersonation of the sender. However, the 

sender published n as authentication key between the 

sender and the receiver.  

 

For generating digital signature for the scheme, firstly 

the users have to generate the parameters needed as 

follows [17]: 

1. 𝑝, 𝑞 and 𝑟 are large prime numbers where 𝑝 > 𝑞 >

𝑟 , and 𝑝2𝑞  are computationally difficult to be 

factorized. 

2. Exponent value 𝑘 where 𝑘 ≥ 4 

3. u where 𝑢 ∈𝑅 𝑍𝑝𝑞
∗  

4. Public key of the sender is n and is calculated using 

generated parameters,  𝑛 = 𝑝2𝑞𝑟. Parameter 𝑝 and 

𝑞 are private, while 𝑟 is send by the sender to the 

receiver privately. 
 

The scheme is dependent to the difficulty of guessing 

the value of k, where k is element of  𝑘 𝑍𝑛 , and n is 
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composite number. The advantage of the scheme is 

when signing the same message repeatedly, it will result 

in different digital signature. This is realised by random 

parameter 𝑢  which changes each time the digital 

signature is created.  

 

The modifications made on the Brickell-DeLaurentis 

signature scheme [17] occured in four phases, i.e. key 

generation, signature generation, subliminal message 

decode, and signature verification, as described as 

follows. 

 

2.2.1 Key generation algorithm 

 

Key is generated through the following steps; 

a. The sender chooses three large prime numbers 

𝑝, 𝑞, 𝑟  where 𝑝 > 𝑞 > 𝑟 , such that 𝑝2𝑞  is 

computationally hard to be factorized. 

b. The sender calculates his authentication key, 

𝑛 = 𝑝2𝑞𝑟 and then publishes it. 

c. The sender and the receiver agree on a hash 

function and exponent value 𝑘 ≥ 4, 𝑘 ∈ 𝑍𝑛  and 𝑛 

is composite number. 
 

2.2.2 Signature generation algorithm 

 

The signed subliminal message is 𝑚 where 𝑚 ∈ 𝑍𝑛 and 

𝑚′ is subliminal message, 𝑚′ ∈ 𝑍𝑟. 

a. The sender chooses a random 𝑢 ∈ 𝑅𝑍𝑝𝑞
∗  then 

calculates 𝑥′ from this equation: 𝑥′ = 𝑚′ + 𝑢𝑟. 

b. The sender calculates hash of subliminal message 

ℎ(𝑚) then calculates signature 𝑠  of 𝑚  as follows: 

𝑤′ = [
ℎ(𝑚)−𝑥′𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑛

𝑝𝑞𝑟
] , 𝑦′ =  

𝑤′

𝑘𝑥′𝑘−1
(𝑚𝑜𝑑 𝑝) , 

𝑠′ = 𝑥′ + 𝑦′𝑝𝑞𝑟  

c. The couple of (𝑚; 𝑠′) is signed message to be sent 

to the receiver using public channel. 

 

2.2.3 Subliminal message decode 

 

If the receiver know the value of 𝑟 and receive (𝑚; 𝑠′) 

then he can compute the value of   𝑠′ = 𝑥′ + 𝑦′𝑝𝑞𝑟 =

𝑚′ + 𝑢𝑟 + 𝑦′𝑝𝑞𝑟 ≡ 𝑚′𝑚𝑜𝑑 𝑟 and        and finally get 

𝑚′. 

 

2.2.4 Signature verification algorithm 

 

The signature verification is done following this step: 

a. The receiver gets (𝑚; 𝑠′) 

b. The receiver computes hash ℎ(𝑚) 

c. If  ℎ(𝑚) ≤ 𝑠′𝑘
(𝑚𝑜𝑑 𝑛) < ℎ(𝑚) + 𝛿  where 𝛿  is 

limited to 𝛰 (𝑛
2

3⁄ ) , the message signature is 

verified, otherwise message is not verified. 

 

3. Research Methodology 

Methodology used in this research is as follows. 

3.1  Literature review 

The literature study is used to identify problems and 

determine the solutions to the problems. Literature 

studies conducted during the study, including theories 

used, namely: digital signature, subliminal channel, the 

modified Brickell-DeLaurentis signature scheme, 

Secure Hash Algorithm 256-bit, related research, 

Unified Modeling Language (UML), flowchart and Java 

programming language. 

3.2  Design 

 

At the design stage of the application, we use a 

flowchart to describe the application and its functions. 

UML is also used to facilitate the presentation of the 

application design that will be implemented with object-

oriented model. We used use case diagram to show all 

the function of the application and the linkage among 

the use cases and the user interaction to the use case. In 

addition, use case description was used to detail the use 

case e.g. the user actions and the system responses. 

Sequence diagram and class diagram were also used to 

detail the interaction among the user, page, controller, 

and storage. 

 

3.3 Implementation, testing, and analysis 

The previous design is implemented using Java 

programming language. Application testing is done after 

the coding process is complete. Tests conducted are 

scenario testing, performance testing and simulation 

attacks man in the middle by using tools ie wireshark 

and email server locsalhost to indicate that the packet of 

messages sent is a normal message that is not encrypted 

so that it can be read and does not cause suspicion. 

Performance testing is done by measuring the time the 

process of making a digital signature in which there is a 

hidden secret message. The performance testing results 

are compared with the application performance testing 

application DS-Channel with the same pseudonym file 

size. 

 

4. Design, Implementation, and Testing 

This section describes in detail the proposed subliminal 

channel design, implementation, and testing. 

 

4.1 Design 
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DS-Cony is desktop application which implements the 

modified Brickell-DeLaurentis signature scheme for 

subliminal channel protocol. This application is 

intended to hide secret message using public channel 

without arousing suspicion. The secret message is 

inserted into the digital signature of subliminal message, 

but it is unknown except by those who have the secret 

parameters sent by the sender. The secret parameters are 

generated during the key generation by the sender and 

then send to the receiver privately. Verifier can only 

verify the digital signature using the application. 

 

The subliminal message will not be known by the 

verifier which has only the public key. Otherwise, it will 

be known by those who have been given the secret 

parameter 𝑟  by the sender.  In the modified Brickell-

DeLaurentis signature scheme, parameter 𝑛  is public 

(public key) and parameters 𝑝, 𝑞 are private (privet key) 

and known olny by the sender. This private key is used 

to create subliminal channel. 

 

Subliminal message sent using public channel such as e-

mail system to the receiver is the digital signature which 

secret message is inserted to it. The application DS-

Cony can be used by those who have access to it by 

using their password.  
 

 
 

Figure 1 Use case diagram 
 

The application was designed using Unified Modeling 

Language (UML) [18]. The application use cases as 

summarized in Figure 1 include Login, Change 

Password, Generate Key, Create SubliminalChannel, 

Decode SubliminalChannel, Verify DigitalSignature, 

and Logout. Example of sequence diagram, Login, is 

given in Figure 2. 

 

4.2 Implementation 
 

Implementation of the application using specification as 

follows. Hardware specifications: Computers with HP 

Compaq Presario CQ42; Processor Intel (R) Pentium 

(R) CPU P6300 2.27GHz 2); Hard drive: 320 GB; 

RAM: 4 GB. Software specification: Operating system: 

Windows 7 Ultimate 64-bit; IDE: Netbeans IDE 7.2; 

SDK: Java Development Kit 7 U5. Code programming 

language: Java. 

 

Example screens of the implemented application are 

given in Figure 3, Figure4 and Figure5.  
 

 
 

Figure 2 Sequence diagram: Login 
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Figure 3 The CreateSubliminalChannel page 

4.3 Testing 
 

 

The developed application has been tested usinf 

scenario, performance, and security testing as described 

in the following. 

 

 
 

Figure 4 The KeyGeneration page 

 

 
 

Figure 5 The DecodeSubliminalChannel page 
 

4.3.1 Scenario testing 

Scenario testing is a test based on the scenario of how 

the application is used. This test is included in the 

category of black box testing or functional testing, ie 

testing done by ignoring the internal mechanism of the 

system and focusing only on the output generated in 

response to a given input given without testing the 

design and program code. This test is performed on 

every use case in the DS-Cony application i.e. Login, 

Change Password, Generate Key, Create 

SubliminalChannel, Decode SubliminalChannel, Verify 

DigitalSignature, and Logout. Example for scenario 

testing result for Login use case is given in Table 1. 

There were total 49 test cases have been tested for all 

the use cases. 

 

Table 1 Scenario testing of Use Case Login 

 

Scenario Test cases Expected Result Result 

Display 

Login page 

User runs the 

application 

System displays 

Login page 

√ 

Password is 

correct 

User enters 

correct 

password 

System displays 

success 

notification 

√ 

Password 

field empty 

User lets the 

password 

empty 

System displays 

warning 

notification 

√ 

Password is 

incorrect 

User enters 

incorrect 

password 

System displays  

warning 

notification and 

closes the app. 

√ 
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Figure 6 Sending e-mail 
 

 

 
 

Figure 7 Choosing captured data 
 

4.3.2 Security testing 

 

We simulated the man in the middle attack (MITM) 

attack on our application DS-Cony by using 

unauthorized party to capture the information sent 

through the public channel. Since the subliminal 

channel did not encrypt the message sent, the message 

remained in human-readable format and can be verified 

by each of those who have the public key of the sender. 

This testing is intended to prove that the message sent is 

not suspicious and can be verified. The following are 

the screen captures of the MITM simulation using our 

application, utilizing localhost mail server and client 

mail Mozilla Thunderbird and monitored by Wireshark 

application. The screen-capture for this testing are given 

in Figure6. Figure 7, Figure 8, and Figure 9. 
 

 

 
 

Figure 8 The content of captured e-mail 

 

4.3.3 Performance testing 

In our case, performance test is used to measure the 

processing time of the generation of digital signature. 

The performance result is given in Figure10. 
 

5. Analysis 
 

This section provides analysis based on the testing 

results that have been described in the previous section 

and also a cryptographical theory. 
 

5.1 Scenario testing 

 
As described in 4.3.1, there were total 49 test cases have 

been tested for all the use cases. The results obtained 

from the scenario testing of DS-Cony application show 

that the whole function has been running as desired. The 

application has provided output according to the given 

input. This result is shown through test cases that have 

been fulfilled in each use case tested. 
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Figure 9 The content of file attachment 
 

 
 

Figure 10 Processing time of digital signature 

generation 
 

 

5.2 Security testing 

 
In the simulation of capturing message sent by e-mail, it 

is shown that the subliminal e-mail can be read clearly 

and the digital signature can be acceptedly verified. This 

means that no parts of the e-mail is suspicious and this  

proved that the subliminal channel works as espected. 
 

5.3 Performance testing 

 
As described in 4.3.2, the performance testing has been 

conducted to measure the processing time of the 

generation of digital signature by varying the file size, 

while the other variables remained fixed. The results of 

the experiments show that the processing time of the 

signature generation increases as the file size increases 

over 2000 KB. As for the file size below 2000 KB is 

relatively stable.  
 
 

5.4 Cryptographical analysis 

 
 

Cryptographical analysis is based on the cryptograhy 

goals i.e. data condientiality, authnetication, integrity, 

and non-repudiation. 
 

5.4.1 Data confidentiality 

 
 

The DS-Cony application does not provide encryption 

function since encryption process will create random 

messages that will arouse the suspicions of others when 

sent through public communication channel. DS-Cony 

hides a secret message inside a digital signature by 

following a digital signature generation algorithm so 

that the signature can still be verified by anyone since 

the message or subliminal message remains readable. 
 

5.4.2 Data authentication 

 
 

Authentication is fulfilled by the DS-Cony application 

in the presence of a public key digital signature to verify 

the digital signature. Digital signatures can be verified 

using the verification algorithm of the same scheme. If 

the result is valid, the recipient or verifier can trust that 

the message is from the intended sender. If the 

verification process fails then there is a possibility that 

the signature or the public key is invalid so it does not 

meet the range specified by the scheme. 
 

5.4.3 Data integrity 

 

The DS-Cony application uses the SHA-256 hash 

function to generate digital signatures. However, the 

sender does not give the hash value to the recipient so 

the recipient does not know what the value is. The use 

of hash functions in DS-Cony applications is also to 

verify digital signatures. Thus, the integrity or data 

integrity services are not provided by the DS-Cony 

application through the use of hash functions. 
 

5.4.4 Non-repudiation 

 
 

Non-repudiation is an attempt to prevent denial of any 

transmitted data. The DS-Cony application provides a 

shared secret to the recipient so that the recipient can 

decode the subliminal channel and publish the public 

key. The party who obtained the public key can verify 

the digital signature. With a digital signature, the sender 

can not deny that he or she has signed the message. For 

the subliminal channel recipients, a shared secret that 

can be used to decode subliminal channels also makes 

the sender unable to deny that he or she is sending the 

message along with the signature. 
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6. Conclusion 

 
In this work, we developed an application DS-Cony to 

secure message exchange done on public and insecure 

communication channel such as e-mail system. The 

application used the modified Brickell-DeLaurentis 

signature scheme and can accomodate text message 

with a length of up to 256 characters. The secret 

message is inserted into the digital signature. We tested 

the application through scenarion, performance, and 

security testing, as well as cryptogaphic analysis. The 

security testing showed that the captured message can 

be read clearly and do not arouse suspicion. Thus, the 

application proved the subliminal channel. 
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ABSTRACT 

 
Voice over Internet Protocol (VoIP) is a mean for low-cost communication. However, there are 

some emerging security threats that require protection. The use of signing-then-

encrypting/decrypting approach in VoIP application takes much time. To that end, researchers 

proposed signcryption, a more lighweight method, which applies signing and encrypting at one 

time. In this work, we have developed and analyzed a secure VoIP application, hereinafter called 

SVOIP-SS, that implements Schnorr signcryption scheme for the key distribution and the login 

process. The testing results showed that SVOIP-SS outperformed the other VoiP application in term 

of processing time and bandwidth use both for authentication and key exchange process. 
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1. Introduction 
 

Communication or information exchange is one 

of the main needs of each human being and 

happens almost every time. Information 

exchange can be done  through the Public 

Switched Telephone Network (PSTN) for 

landline communications or Global System for 

Mobile Communications (GSM) for mobile 

communications. The problem that comes up 

then is the price of telephone conversation, 

using either the PSTN or GSM. As an 

alternative, the Voice-over-Internet-Protocol 

(VoIP) [1] technologies emerge and become 

one of the solutions to these problems. The 

costs incurred for communication using VoIP 

is lower than the previous two. Nevertheless, 

the security factor in the evolution of VoIP 

application does not appear to be the primary 

focal point of the development, even though 

there are threats that may come up [2, 3]. One 

of the threats to VoIP communications is what 

is called Man- in-the-Middle (MITM) attacks 

[4, 5]. In such attack, the adversary can read 

and even modify the data packets transferred 

between two parties who are communicating 

without the parties knowing it. The common 

technique to overcome such attacks are to use 

encryption and digital signature [6]. Encryption 

techniques can provide data confidentiality and 

detect data modification, while digital 

signatures can provide data or identity 

authentication. The encryption-then-signature 

approach has long been used to provide data 
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confidentiality and authentication simulta-

neously. However, there is a newer paradigm to 

providing data confidentiality and 

authentication simul-taneously and faster 

computation time i.e. signature-and-encryption-

at-one-time method widely known and 

shortened as signcryption [7]. 
 

Signcryption is used, inter alia, to provide 

security and share session key between the two 

communicating parties, to ensure the identity of 

the sender to be more efficient than the public 

key encryption and digital signature do, to 

provide confidentiality and authentication 

services with smaller computing, to provide 

improved bandwidth efficiency in the 

authentication process for key establishment, 

and can be applied to several security protocol-

based applications, such as Secure VoIP. One 

method of signcryption is Schnorr-based 

signcryption [8] scheme that is built using a 

combination of public key encryption and 

digital signature schemes. This scheme is based 

on Schnorr digital signature, which has 

advantages in terms of efficiency and 

producing short signatures. With these 

advantages, Schnorr Signcryption scheme can 

be effectively used in VoIP scheme that 

requires a quick process. 
 

In this work, we have designed and constructed 

a secure VoIP application, SVOIP-SS, by 

utilizing Schnorr signcryption for securing the 

key distribution and login process. 

Contribution of this work is SVOIP-SS 

application applying Schnorr signcryption 

method that has been implemented and 

analysed, in which the result showed that our 

application outperformed other VoIP protocol 

in term of processing time and bandwidth use, 

both for the authentication and key exchange 

processes. 
 

The rest part of this paper is structured as 

follows. Section 2 presents related works. 

Section 3 describes in detail the research 

methodology. In Section 4 we discuss the 

research result and Section 4 concludes the 

works. 

2. Related Works 
 

2.1 Voice Over Internet Protocol (VoIP) 

Voice over Internet Protocol (VoIP) technology 

attracts more attention and interest in the field 

of industry and academic research. VoIP is 

actually a link between the nodes which 

communicate with each other through VoIP 

link [9]. Some VoIP applications offer all the 

features available on Private Private Branch 

eXchange (PBX) solutions [10]. To be able to 

communicate using VoIP some supporting 

components are needed such as protocol, 

server, switch, software, and gateway. In 

general, VoIP technology uses a set of 

protocols including data control and transfer 

protocols such as Transmission Control 

Protocol (TCP) [11], Real-Time Transport 

Protocol (RTP) [12], User Datagram Protocol 

(UDP), and Internet Protocol (IP). VoIP also 

uses signaling protocols such as Session 

Initiation Protocol (SIP) [13]. VoIP 

applications can transmit traffic of voice, 

video, and data packets over IP networks. 

However, security issues are always a major 

barrier that prevents many businesses from 

using VoIP technology [4, 10, 12]. Thus, 

security on VoIP technology and application is 

still an open issue to investigate. 

 

2.2 Schnorr Signcryption 
 

Signcryption is a new paradigm in public key 

cryptography primitive that simultaneously 

performs both the digital signature and public 

key encryption in a logically single step, and 

with a significantly lower cost than that 

required by the traditional signing-then-

encrypting approach [7]. An example of 

signcryption scheme is Schnorr signcryption 

that combines public key encryption and digital 

signature schemes. This signcryption scheme is 

based on Schnorr's digital signature, which is 

produced using Schnorr's signature algorithm. 

The security of the signature scheme is based 

on discrete logarithmic problems. This digital 

signature scheme prioritizes simple, efficient 

signatures and produces short signatures. 
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Below below describes the stages of Schnorr 

Signcryption. 
 

2.2.1 Setup 
 

At this stage, the selection of parameters is 

conducted. All users agree on parameters and 

algorithms that have been specified for use in 

the next process. These parameters are 

summarized in following Table 1. 
 

Table 1 Schnorr signcryption symbols 

 

Symbol Meaning 

𝒑 large prime number, public. 

𝒒 prime number of major factor of p-

1, public. 

𝒈 integer with the order q modulo p in 

[1, ..., p-1], public. 

𝑯𝒂𝒔𝒉 one-way hash function. 

𝑲𝑯 keyed one-way hash function = 

KHk (m) = hash (k, m) 

𝑬, 𝑫 algorithm used for encryption and 

decryption using secret key. 

 

2.2.2 Sender’s Key Generation 
 

Alice generates a key pair (𝑋𝑎, 𝑌𝑎) using the 

specified 𝑝 and 𝑞 parameters, where 𝑋𝑎 and 𝑌𝑎 

are Alices’ private key and public key, 

respectively. Alice selects a random number in 

the range of (1, 𝑞-1) and generates her public 

key using Eq. (1). 
 

𝑌𝑎 = g
-Xa

 mod 𝑝            (1) 
 

2.2.3 Receiver’s Key Generation 

Bob generates a key pair (𝑋𝑏, 𝑌𝑏) using the 

specified 𝑝 and 𝑞 parameters, where 𝑋𝑏 and 𝑌𝑏 

are Bob’s private key and public key, 

respectively. Bob selects a random number in 

the range of [1, ..., 𝑞-1] and generate his public 

key using Eq. (2). 

𝑌𝑏 = g
-Xb

 mod 𝑝                  (2) 

2.2.4 Signcryption 

 

To perform a signcryption process in message 

𝑚 for Bob, Alice must complete the following 

process: 

 Calculate 𝑘  

 𝑘 = hash (𝑌𝑏X
) mod 𝑝                 (3) 

 Divide 𝑘 into 𝑘1 and 𝑘2 of corresponding 

length, and calculate 𝑟 

 𝑟 = 𝐾𝐻𝑘2 (𝑚) = hash (𝑘2, 𝑚)          (4) 

 Calculate 𝑠 

 𝑠 = 𝑥 + (𝑟 ∗  𝑋𝑎) mod 𝑞             (5) 

 Calculate message encryption, 𝑐, using key 

𝑘1 

 𝑐 = 𝐸𝑘1 (𝑚)                (6) 

 Alice sends the value (𝑟, 𝑠, 𝑐) to Bob. 

 

2.2.5 Unsigncryption 

 

To perform an unsigncrypt process on a 

message from Alice, Bob must complete the 

following process: 

 Calculate 𝑘 

𝑘 = hash ((𝑔s
 * 𝑌𝑎r

) 
-Xb

 mod 𝑝)            (7) 

 Divide 𝑘 into 𝑘1 and 𝑘2 of corresponding 

length, and calculate message decryption 

𝑚  

𝑚 = 𝐷𝑘1 (𝑐)                            (8) 

 Message 𝑚 is valid if 𝐾𝐻𝑘2 (𝑚) = 𝑟 

2.3 SVoIP 
 

Prakarsa in [14] has conducted research on 

securing of VoIP by developing  Secure VoIP 

(called SVoIP), an application that implements 

authentication protocol and key exchange 

based on RSA [15] for its security. The process 

of signing and encryption /decryption are done 

in different step, which takes much time. The 

purpose of this application is to secure voice 

communications through Internet Protocol (IP) 

i.e. preventing a malicious party obtain the 

actual data. The SVoIP protocol is designed to 

be resistant to replay attack by implementing 

timestamp in the key exchange and random 

number in the authentication process. The 

authentication protocol uses a challenge-
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response approach and the authentication 

process is performed by the client and the 

server.  

 

 
Figure 1 SVoIP authentication protocol 

 

In the key exchange process, the server 

generates random seed that will be used by the 

client to generate session key that will be used 

in the next communication. The most important 

part of SVoIP is the authentication (as given in 

Figure 1) and key exchange protocol (as given 

in Figure 2), since the two parts were to be 

compared against the same parts of our 

application. 

 

3. Methodology 
 

Methods used in this work include literature 

review and Iconix Process software 

development steps e.g. requirement analysis, 

design, implementation, testing, and result 

analysis. 

 

3.1 Literature review 
 

We conducted literature studies on VoIP and 

SVoIP protocols, Schnorr Signcryption, and 

application development. 
 

3.2 Requirement analysis 
 

Requirements analysis is done by interview and 

field observation. The result of the requirement 

analysis is a general overview of the 

application covering the system architecture 

and protocols used, as well as the design 

requirements and features to be designed and 

built. 

 
Figure 2 SVoIP key exhange protocol 

 

3.3 Design 
 

The development of the application SVoIP-SS 

was design using ICONIX Process [16]. In 

general, the steps taken in ICONIX Process 

consists of Requirements, Preliminary Design, 

Detail Design, and Implemetation.  
 

3.4 Implementation 
 

Implementation of the application SVoIP-SS 

used Java programming language in 

accordance with the previously done design. 

 

3.5 Testing and analysis 
 

The test includes integration and scenario 

testing as well as processing time and 

bandwidth use comparison on key exchange 

protocol and authentication between SVoIP and 

SVoIP-SS protocol. After the test, an analysis 

of the test results is performed. 

 

4.  Result and Discussion 
 

4.1 SVOIP-SS overview 

 

SVOIP-SS is a client-server application, that 

we built two applications, for the client and 

server side, respectively. These applications 

imple-mented cryptographic algorithms i.e. 

HMAC, RSA, SHA, and AES to realize the 

Schnorr signcryption scheme for security in 

thekey distribution and login. The application 

also implements the Real-time Protocol (RTP) 
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to perform VoIP communication process. To 

secure RTP voice transmissions, AES 

algorithm with CTR mode  of operation is used 

to carry out the process of voice encryption 

before being transmitted. The system 

architecture of SVOIP-SS is given in Figure 1. 

 

 
Figure 3 SVOIP-SS architecture 

 

 
 

Figure 4 SVOIP-SS use case diagram 

 

 
Figure 5 SVOIP-SS authentication protocol 

 

 
 

Figure 6 SVOIP-SS key exchange protocol 

 

4.2 Implementation 
 

The implementation is done in accordance with 

the detailed design using Java programming 

language. Below is the display of SVOIP-SS 

application. 

 

 
 

Figure 7 Main Page Display 

 

4.3 Testing 
 

4.3.1 Environment Setup 

 

SVoIP-SS application testing performed on two 

laptops, one as a client and one as server, using 

a LAN network. The following is a hardware 

and software-software specification used in 

testing SVoIP-SS applications. Hardware 

Specifications: Server: HP laptop / Pavilion 

g4 1003-TX; Processsor Intel® Core ™ i5-

2410M; 2 GB DDR3 Memory; Operating 

System Windows 7 Ultimate 64 bit; ATI 

Radeon Graphics 1 GB graphics processor. 
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Client: ASUS / X45C laptop; Processsor 

Intel® Core ™ i3-2370M; 2 GB DDR3 

Memory; Operating System Windows 7 

Ultimate 64 bit; Graphics processor Intel (R) 

HD Graphics 3000. Software Specifications: 

Netbeans IDE 7.3 for source code; XAMPP 

1.8.0 for web server, database and PHP 

programming; Connectify for access point 

program; Bandwidth Monitor to monitor the 

use of bandwidth; Wireshark for network 

packet analysis simulation. 

 

4.3.2 Integration and Scenario Testing  
 

We used integration and scenario testing to 

demonstrate the conformity of the implemen-

tation to the design. Based on the results of the 

integration and testing scenario, a user can only 

choose once in the online users list, so that 

users can only do VoIP communication for one 

session. Users can perform VoIP communica-

tion back if the user exits the application first 

and then log-in again. This occurs because the 

usernames in the online users list selected on 

the second occasion was not readable by the 

system. 

 

4.4 Performance Comparison 
 

4.4.1 Authentication Process 
 

For authentication process, the performance 

comparison data i.e. time and bandwidth used, 

between SVoIP and SVOIP-SS is given in 

Table 2, Figure 8, and Figure 9. We can see 

that SVOIP-SS has a better use of time and 

bandwidth in the authentication process 

compared to SVoIP. 
 

Table 2 Comparison on authentication process 

 

SVOIP-SS SVoIP 

Processing 

time (s) 

Bandwidth 

(Kbps) 

Processing 

time (s) 

Bandwidth 

(Kbps) 

0,19436  5,0372 0,27016 6,7906 

 

 
Figure 8 Time comparison in the authentication 

process 

 

 
 

Figure 9 Bandwidth comparison in the 

authentication process 

 

4.4.2 Key Exchange Process 

 

For key exchange process, the performance 

comparison data i.e. time and bandwidth used, 

between SVoIP and SVOIP-SS is given in 

Table 3, Figure 10, and Figure 11. We can see 

that SVOIP-SS has a better use of time and 

bandwidth in the key exchange process 

compared to SVoIP. 

 

Table 3 Comparison on key exchange process 

 

SVOIP-SS SVoIP 

Processing 

time (s) 

Bandwidth 

(Kbps) 

Processing 

time (s) 

Bandwidth 

(Kbps) 

0,16598  3,2356 0,31164 5,487 
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Figure 10 Time comparison in the 

authentication process 

 

 
 

Figure 11 Bandwidth comparison in the key 

exchange process 

 

4.5 Analysis 
 

The following describes the results of 

comparison testing which is calculated based 

on the average of the measurement unit. 

 

The authentication process of SVOIP-SS was 

28.06 % faster than that of the SVoIP. SVOIP-

SS used 25.82 % less bandwidth than SvoIP in 

the authentication process. The key exchange 

process of SVOIP-SS was 46.74 % faster than 

that of SVoIP. SVOIP-SS uses bandwidth 

41.03 % smaller than SvoIP in the key 

exchange process. From the abovementioned 

comparisons, it can be seen that the 

authentication and key exchange protocols of 

SVOIP-SS has advantages over those of SVoIP 

in terms of processing time and bandwidth 

usage during the protocol process. 

 

5 Conclusion 
 

In this work, we have developed and analyzed 

a VoIP application that applies Schnorr 

signcryption for securing the key distribution 

and login process. For authentication and key 

exchange protocol, the processing time is faster 

and bandwidth used is smaller in our 

application, SVOIP-SS compared to an existing 

application, SvoIP. The test result showed that  

SVOIP-SS authentication protocol was 28.06% 

faster and bandwidth used was 25.82% smaller 

compared to SVoIP. In the key exchange 

protocol, SVOIP-SS was 46.74% faster and 

bandwidth use was 41.03% compared to 

SVoIP. 
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Abstract 

 

The house serves as a place to live, enjoy life, rest and enjoy the family. However, most of the time the house 

is often only used as a place to sleep at night and left by the owner in the morning so as to make the house 

empty or uninhabited. With the state of the house always left by the owner, making the house becomes 

vulnerable to danger. To overcome this it is necessary to automate the system in a house so that the house can 

function properly. The system is called Smart Home System, a PLC-assisted system that will provide all 

comforts, security, safety and automatic and programmable efficiencies in a home. To ensure theft security, 

the system is designed to turn on the alarms and lights automatically when theft is detected inside the house 

left by the owner and the garage door can be opened by pressing the push button. 

 

Keywords : Smart Home System , PLC , automation 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Rumah adalah suatu tempat untuk tinggal, 

menikmati kehidupan, beristirahat dan 

bersukaria bersama keluarga. Sebuah rumah 

harus menjamin keamanan dan kenyamanan 

bagi orang-orang yang tinggal di rumah 

tersebut.   

Namun kenyataannya kenyamanan yang 

diinginkan oleh pemilik rumah tidak 

didapatkan. Hal ini terlihat dari kebanyakan 

rumah yang hanya dijadikan tempat untuk 

tidur. Sibuknya pemilik rumah yang bekerja 

setiap hari dan pergi berlibur disaat tidak 

bekerja membuat fasilitas yang terdapat di 

dalam rumah menjadi sia-sia dengan keadaan 

rumah yang selalu ditinggal oleh pemiliknya 

membuat rumah menjadi rentan terhadap 

bahaya, baik itu bahaya keamanan maupun 

keselamatan terhadap barang-barang yang 

terdapat didalam rumah tersebut.  

Smart home system adalah sistem rumah 

pintar yang dikendalikan secara otomatis 

dengan tujuan untuk mendapatkan 

kenyamanan dan keamanan bagi orang yang 

tinggal di rumah tersebut. Kenyamanan yang 

diberikan oleh sistem ini adalah berupa 

kemudahan dalam mengoperasikan peralatan 

listrik sehingga penggunaan listrik dalam 

sebuah rumah menjadi efisien, selain itu 

sistem yang terprogram ini akan membuat 

pemilik rumah tidak perlu lagi khawatir 

karena sistem ini juga memberikan keamanan 

dari bahaya pencurian dan terintegrasi pada 

pos keamanan. Sistem rumah pintar(smart 

homesystem ) ini menggunakan teknologi 

yang mengintergrasikan keseluruhan sistem 

dengan memanfaatkan sensor-sensor yang 

terpasang di rumah dan terpusat disuatu alat 

pengendali atau pengontrol PLC 

(Programmable Logic Controller ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Smart Home System 

Programmable Logic Controller atau 

PLC pada awalnya dikenal sebagai 
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Programmable Controller (PC) yang lahir 

sebagai produk yang kompak, dapat 

deprogram seperti komputer, tidak memakan 

tempat dan energi yang besar, berbasiskan 

teknologi digital, yang dapat menggantikan 

rangkaian relay dan hardware. PLC serupa 

dengan komputer namun, bedanya komputer 

dioptimalkan untuk tugas-tugas perhitungan 

dan penyajian data, sedangkan PLC 

dioptimalkan untuk tugas-tugas pengontrolan 

dan pengoperasian di dalam lingkungan 

industri. 

 

 

 
 

Gambar 2 Sistem PLC (Programmable Logic 

Controller) 

 

2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Pengetahuan dan pemahaman didalam 

merancang, memproses dan memprogram dan 

mengoperasikan kontrol Smart Home System 

diperlukan Prototipe/Miniatur rumah tinggal 

yang berguna untuk dijadikan model rumah 

tinggal yang smart dari segi kemudahan 

pengoperasian peralatan penerangan listrik, 

peralatan elektronik dan konrolnya, serta 

peralatan peringatan dini untuk keamanan 

manusia dan rumah. 

Hal-hal yang ingin dicapai dalam 

pembuatan penelitian  ini adalah : 

a. Untuk mengetahui perancangan sistem 

otomatisasi pada rumah tinggal sehingga 

rumah dapat memberikan kenyamanan, 

keamanan dan penghematan energi.  

b. Mengetahui prinsip kerja dari Smart Home 

System menggunakan PLC sebagai input 

untuk menghidupkan dan mematikan 

sistem. 

c. Untuk mengetahui rancangan sistem 

keamanan yang terintegrasi dengan pos 

keamanan sehingga penghuni yang 

terdapat di dalam rumah terlindungi dari 

ancaman bahaya. 

 

3. METODELOGI PELAKSANAAN 

 

Metode pelaksanaan penelitian terdiri dari 

beberapa tahapan :                                                

Tahap pertama, metode perancangan dan 

pembuatan alat, Untuk sistem perancangan 

ini, dimulai dengan pengumpulan data, 

referensi dan sumber – sumber lain yang 

mendukung pembuatan miniatur alat. 

Merancang sistem pada program PLC 

(Programmable Logic Controller). Kemudian 

apabila rancangan sistem sesuai keingginan 

penulis maka selanjutnya  menyiapkan alat 

dan bahan untuk pembuatan rancangan yang 

akan dibangun.                                                    

Setelah semua  yang dibutuhkan telah tersedia 

dan lengkap maka penulis mulai merancang 

alat. Rancang bangun alat yang telah selesai 

kemudian diuji apabila miniatur alat bekerja 

sesuai rancangan, maka dapat diambil data 

dan penulisan laporan. Akan tetapi jika 

miniatur alat tidak berfungsi sesuai dengan 

rancangan, maka penulis kembali ke tahap 

merangkai komponen alat untuk mengubah 

dan memperbaiki rancangan alat tersebut. 

Metode  ini dapat dilihat pada flowchart 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai

Pengumpulan Data 
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Perancangan Program Pada 
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Rancangan Program 
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Gambar 3 Flowchart Perancangan dan 

Pembuatan Alat 

Pembuatan miniatur berupa rumah tinggal 

dengan ukuran 62,5x 76 cm  yang mengunakan 

skala 1:25 dari ukuran sebenarnya yaitu  15,6 x 

19 meter.  

Bahan-bahan untuk pembuatan miniatur 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1 Daftar Bahan-Bahan Pembuatan  

   Miniatur 
No. Nama Peralatan Jumlah 

1. Lem Kertas FOX 1 Buah 

2. Lem Alteco 10 Buah 

3. Plewood 6 mm 1 Keping 

4. Kayu Balok 4 Meter 

5. Acrylic 4 Keping 

6. Karton Padi 3 Lembar 

7. Paku 1 Kotak 

8. Skrup 1 Kotak 

9. Kertas Warna 10 Lembar 

10. Pipa PVC 3 Meter 

11. Cat semprot 5 Buah 

12. Kertas Amplas  2 Lembar 

13. Rantai klep motor 1 Buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Miniatur desain rumah 

 

Tahap kedua, Pemasangan  Bahan dan 

Komponen Listrik meliputi : 

a. Menentukan titik pemasangan komponen 

yang ingin di pasang. 

b. Membuat diagram pengawatan instalasi 

pemasangan komponen listrik yang 

digunakan. 

c. Pemasangan Komponen disisi bawah alas 

miniatur, seperti tataletak MCB, Relay, 

PLC, Tombol Tekan dll. 

d. Melakukan penginstalasian antar 

komponen listrik. 

 

Tahap ketiga, Metode yang digunakan pada 

tahap ini adalah tahap pengujian. Langkah-

langkah untuk tahap ini meliputi :                       

a.Pengujian sistem penerangan lampu luar 

 semi otomatis                          

b.Pengujian sistem penerangan lampu luar 

 manual.                                                                           

c.Pengujian Sistem penerangan lampu kamar.         

d.Pengujian Sistem penerangan lampu dapur, 

 WC, Ruang keluarga dan Ruang 

 Tamu.                     

e.Pengujian Sistem Keamanan mode 

 pencurian.                                     

f. Pengujian Pintu Pagar. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Diagram blok merupakan langkah paling 

dasar dalam suatu perancangan. Adapun 

diagram blok ditunjukkan untuk penjelasan 

suatu sistem secara dasar sehingga dengan 

adanya diagram blok, kita dapat mengontrol 

sistem untuk mewujudkan kenyamanan, 

A

Pembuatan 

Miniatur Rumah 

Tinggal 

Jumlah komponen titik 

pemasangan sesuai ?

Perancangan

Elektrik

Menentukan Titik 

Pemasangan 

Komponen 

Membuat diagram 

pengawatan

Penyambungan 

Instalasi Ke komponen 

Elektrik

Pengujian dan Sistem 

Kerja

Berhasil ?

Menyiapkan 

Komponen Elektrik

Selesai

TIDAK

TIDAK

YA

YA

Miniatur Rumah

Tinggal

 

Smart Home 

System
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Selektor 

Switch 

PLC

Tombol 

Tekan NO

Tombol 

Tekan NC

Limit 

Switch

Relay

Buzzer

Relay

Motor DC

Relay

Relay

Relay

Relay

Relay

Lampu

Luar 1

Lampu

Kamar

Lampu Dapur, WC, 

R . Tamu, R. Keluarga

Lampu

Luar 2

Lampu

Tanda

LDR

Saklar

keamanan dan efesiensi serta mengetahui 

sistem kerja alat yang akan dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Diagram Blok Perancangan Sistem 

Pembuatan program PLC merupakan otak 

pengendalian dari keselurahan system, tipe 

PLC (Programmable Logic Controller) ialah 

CP1E-E40 SDR-A dengan I/0 40 buah. 

Adapun program yang dibuat pada rancang 

bangun ini meliputi : 

a. Program PLC Sistem Penerangan Lampu 

Luar 

b. Program PLC Sistem Penerangan Lampu 

Kamar  

c. Program PLC sistem Penerangan Lampu 

R.Tamu , R. Keluarga, Dapur dan WC 

d. Program PLC Sistem Keamanan Mode 

Pencurian  

e. Program PLC Pintu Pagar  

f. Program PLC END 

 

Pembuatan program pada PLC tersebut di 

atas (a  s.d  f  dalam bentuk Ladder Diagram). 

Sebagai contoh pembahasan diambil contoh 

untuk program PLC sistem penerangan lampu 

kamar, yakni sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Ladder Diagram Program Lampu 

Kamar 

 

Pengujian kontrol sistem penerangan lampu 

kamar manual terlihat berkerja sesuai dengan 

langkah-langkah pengujian dan tidak terjadi 

kesalahan. Adapun deskripsi hasil pengujian 

adalah sebagai berikut ini : 

Apabila S3 ( I : 0.03 ) atau S4 ( I : 0.04 ) 

ditekan maka lampu kamar (Q: 100.02 aktif ). 

Untuk mematikanya dengan cara menekan  

S3 atau S4 selama 2 detik maka waktu tunda 

pada TIM 002 tercapai sehingga kontak NC 

membuka untuk mematikan lampu kamar ( Q 

: 100.02 non aktif) dapat dilihat  program 

pada gambar 6 di atas.                         

Dalam keadaan beroperasi dapat dilihat pada 

gambar 7 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 7 Lampu kamar dalam 

keadaan beroperasi 
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Pengalamatan I/O dari perancangan Smart 

Home System ini terbagi menjadi tiga bagian 

kerja. Bagian pertama yaitu pengalamatan 

input dan output berdasarkan sistem 

penerangan seperti terlihat pada tabel 2  

kemudian bagian kedua sistem kerja 

keamanan mode pencurian dan pada bagian 

ketiga pengalamatan input dan output pintu 

pagar. Berikut contoh pengalamatan I/O : 

Tabel 2 Pengalamatan I/O Sistem Penerangan 

 

Seteleh merancang bangun di atas selesai 

dibentuk sehingga secara keseluruhan 

miniatur rumah berbentuk seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Bentuk Miniatur Smart Home 

System 

5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengembangan 

perancangan dari pembahasan yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan :  

a.Sistem penerangan terdapat empat  jenis 

pengoperasian yang  berbeda yaitusistem 

penerangan lampu luar otomatis, Lampu 

Luar Manual,Lampu kamar dan lampu 

ruang tamu   ruang keluarga, WC. 

b.Pintu pagar terdapat dua pengoperasianyang 

berbeda ketika membukanya  yaitu dengan 

tertutup otomatis dan  tidak tertutup 

otomatis. Untuk  menutup pintu pagar 

hanya dengan  menekan tombol 

tekan maka pagar  tertutup. 
c.Sistem pemrograman kontrol  pengendalian 

smart home  system menggunakan 

software program CX-Programmer  9.0. 
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INPUT 

Perangkat Alamat Keterangan 

1. LDR 0.00 saklar Otomatis 
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2. S1 ( Selector) 0.01 Switch Manual / 

Semi Otomatis 

3. S2( Saklar) 0.02 Saklar lampu 

luar 

4. S3 ( Push 

Button NO) 

0.03 On / Off Lampu 

Kamar 

5. S4 ( Push 

Button NO) 

0.04 On / Off Lampu 

Kamar 
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, Keluarga dan 
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OUTPUT 
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(LED) 
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 Analisa Metode PID pada Plant Water Heater dengan Karakteristik  
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Abstrak   

Automation control is an important part on robotics systems, modern manufacturing, and various industrial operations 

including of temperature control, pressure, humidity, flow and others. One of the most common control methods in the 

industries is PID (Proporsional + Integral + Derivatives) which in its use proves to be very effective and will be easy to 

the operation of the system.The most important thing at the design of PID control is the existence of tuning or determine 

the parameter values  P, I, and D in order to obtain a good system response. This method is implemented directly 

because it provides simple tuning rules for determining PID parameters. PLC (Programable Logic Controller) is 

combined with the PID method of the water heater system. The PLC program testing is done by uploading the  PLC 

program, and activating the online mode on the software so that the PLC program can be monitored and observed in 

real-time by PC. In this research are design and build prototype of water heater by using PID PLC control method. The 

working principle is to maintain water temperature, where water temperature has been determined 0-45 degree celcius, 

then set point (SV) must be equal to measured water temperature value by a water heater (PV) tank, in other words SV 

= PV. The test data shows by simulation of Ziegler Nichols tuning method for Kp = 49,09, Ki = 1,636 and Kd 368,175  

will be produces overshoot with a rise time response less than 100 seconds and a settling time of 150 seconds . At 

conditions of temperature 45 degrees Celsius for kp = 49.09, Ki- 1,636 and Kd = 368,175, like seen on HMI, response 

will rise and return to the original position with time difference of 70 seconds (420 seconds - 350 seconds). For 

parameter value Kp = 490 , ti = 30 and td = 7,5%, for setpoint value = 45% will get output value (PV) = 53% with error 

percentage = 8%, this is like seen in HMI. 
 

Keywords: PID, Water Heater, PLC, Respons time 

 

 

  

I. Pendahuluan  
  

Kontrol otomasi memegang peranan penting dalam 

dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia 

industri. Dalam dunia modern saat ini, sistem yang 

terjadi sekarang merupakan sistem yang sangat 

kompleks dan membutuhkan tanggapan dan respon 

yang cepat dalam menangani perubahan keadaan. 

Sistem yang membutuhkan kontrol otomasi biasanya 

digunakan kontrol dengan parameter tekanan, suhu, 

kecepatan, viskositas, dan aliran. Dengan sistem kontrol 

yang tepat, sebuah sistem dapat mengalami 

penghematan waktu produktifitas, serta efektif dalam 

menangani perubahan yang ada. 

 

Kontrol otomasi pertama kali dikenalkan oleh James 

watt pada kontrol gaya sentrifugal untuk mengendalikan 

kecepatan mesin uap panas pada abad 18. 

Pengembangan sistem kontrol pada awal abad 19 

dikembangkan oleh Minorsky, Harzen, dan Nyquist. Di 

tahun 1922, Minorsky bekerja dengan kontrol otomasi 

untuk pengendalian kapal dan menunjukkan bagaimana 

kestabilan sistem dapat dihitung dengan persamaan 

diffrential sistem (Ogata, 1997). Pada tahun 1932, 

Nyquist mengembangkan kemudahan proses secara 

relatif untuk perhitungan kestabilan sistem dengan 

menggunakan sistem tertutup atau close loop pada 

respon masukkan steady-state. Ditahun 1934, Hazen 

memperkenalkan bentuk mesin servo untuk kontrol 

sistem posisi, dengan rancangan dari relay, servo mesin 

dapat mengikuti perubahan yang terjadi pada masukkan 

(Ogata, 1997).  

 

Salah satu aplikasi nyata yang digunakan industri untuk 

sistem kontrol adalah dengan menggunakan alat PLC 

(Proggramable Logic Control) yang berfungsi sebagai 

kontrol urutan proses. Alat ini juga dilengkapi berbagai 

beberapa fitur spesial lain seperti PID control, high 

speed control, pembacaan maupun pengolahan sinyal 

I/O, Analog, Digital dan lain-lain. 

 

Pada penelitian ini merancang dan membangun suatu 

prototipe dari water heater  berbasis PID agar 

performance yang berupa  overshoot,rise time dan 

settling time optimal dan stabil  dengan melakukan 

simulasi dari metoda PID dengan menggunakan 
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MATLAB dan melakukan eksperimen dengan 

mengamati dan mengambil data secara langsung dari 

alat 

 

2.1 Metode PID Kontrol 
Terdapat beragam jenis metode PID yang digunakan. 

Hal ini dalam rangka untuk mendekatkan kontrol sistem 

menjadi lebih baik dan optimal. Dalam pencarian 

metode tuning penguat PID yang tepat, tentunya dapat 

kita lihat dari respon dan karakteristik sistem itu sendiri. 

Namun, metode yang paling digunakan dalam tuning 

penguat PID merupakan metode dari root locus dan 

metode ziegler dan nicholas, namun penggunaan 

metode ini dikatakan konvensional dan masih belum 

menghasilkan sistem yang optimal. Pada abad ini telah 

dikembangkan lagi metode baru dalam pengembangan 

bentuk PID, seperti metode schedull gain, alogaritma 

dari PSO ( Particle Swarm Optimization ). Namun 

dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis hanya 

menganalisa sistem water heater dengan pendekatan 

metode konvensional yaitu root locus dan ziegler 

nicholas.[3] 

 

2.1.1 Metode Pertama Ziegler Nicholas 

 
Aspek yang sangat penting dalam desain kontroler PID 

ialah penentuan parameter kontroler PID supaya 

sistem close loop memenuhi kriteria performansi yang 

diinginkan. Hal ini disebut juga 

dengan tuning kontroler.[6]Terkadang pemodelan 

matematis suatu plant susah untuk dilakukan. Jika hal 

ini terjadi maka perancangan kontroler PID secara 

analitis tidak mungkin dilakukan sehingga perancangan 

kontroler PID harus dilakukan secara 

eksperimental.[6]Ziegler – Nichols mengusulkan aturan 

untuk menentukan nilai Kp, Ti dan Td berdasarkan pada 

karakteristik tanggapan peralihan dari plant yang 

diberikan. Metode pertama  Ziegler – Nichols 

menentukan nilai Kp, Ti, dan Td. 

 

 
Gambar 1 Respon Unit Step pada Plant 

 

Kurva  berbentuk S  mempunyai  dua  konstanta,waktu  

mati ( dead time ) L  dan  waktu  tunda T. Dari  Gambar 

1  terlihat  bahwa  kurva  reaksi berubah naik, setelah 

selang waktu L. Sedangkan  waktu  tunda  

menggambarkan perubahan  kurva  setelah  mencapai 

66%  dari keadaan  mantapnya.  Pada  kurva  dibuat  

suatu garis yang  bersing gungan   dengan  garis  kurva. 

Garis  singgung  itu  akan  memotong  dengan sumbu  

absis  dan  garis  maksimum.  Perpotongangaris  

singgung  dengan  sumbu  absis  merupakan ukuran  

waktu  mati,  dan  perpotongan  dengan garis  

maksimum  merupakan  waktu  tunda yang diukur  dari  

titik  waktu L.[6] 

 
Tabel 1 Aturan Ziegler – Nicholas dalam Respon 

Step 

 

 
 

Untuk menentukan parameter masukan PID 

diperlukannya tiga parameter masukan PID sesuai 

dengan tabel diatas yaitu parameter T ( constant time ), 

L ( Delay Time ), K ( Gain ). Untuk menemukan ketiga 

paramter tersebut diperlukannya uji bump test pada 

sistem untuk mendapatkan grafik S shaped pada gambar 

1. Setelah sistem sesuai dengan grafik S shaped maka 

dapat menentukan ketiga parameter T, L, dan K dengan 

persamaan dibawah yaitu : 

K =  =   ( 1 ) 

T = 1,5 ( t63% - t28% )            ( 2 )    

T = 1,5 ( 63%(ΔPv+Pv(1)) – 28%(ΔPv+Pv(1)) 

L = t63% - T  

L = (63%(ΔPv+Pv(1))) – T ( 3 ) 

 

2.1.2 Metode Kedua Ziegler – Nicholas 
Pada metoda kedua ini, percobaan dilakukan dengan 

menggunakan proportional band saja. Nilai Kp 

dinaikkan dari 0 hingga tercapai nilai Kp yang 

menghasilkan osilasi yang konsisten. Nilai controller 

gain ini disebut sebagai critical gain (Kcr). Terlihat pada 

gambar 2 sistem menghasilkan Kcr (gain critical).[6] 

 
Gambar 2 Respon Critical – Gain 
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Jika dengan metoda ini tidak diperoleh osilasi yang 

konsisten, maka metoda ini tidak dapat dilakukan. Dari 

metode ini akan diperoleh nilai critical gain Kcr dan 

periode kritis Pcr.[6] Berdasarkan nilai ini, kita dapat 

menentukan nilai parameter Kp, Ti, dan Td berdasarkan 

aturan tabel di bawah : 

 
Tabel 2 Aturan KeduaZiegler – Nicholas 

 
 

2.1.3 Metode Pendekatan Komputasi 
Setelah mendapatkan nilai parameter Kp, Ki, dan Kd 

dengan persamaan ziegler – nicholas hasil yang 

diperoleh belum tentu memuaskan. Untuk menaikkan 

performance agar mendapatkan hasil yang diharapkan, 

kita dapat memanfaatkan metode pendekatan komputasi 

dengan parameter range PID yang diinginkan. Selain 

menggunakan persamaan PID dengan fungsi alih Gc = 

Kp +  + Kd.Tds, dapat diturunkan dengan persamaan 

dibawah ini. 

 

Gc = Kp +  + Kd.Tds 

Gc = Kp +  + KdS 

Gc =  

Gc =    ( 4 ) 

Dari turunan persamaan 4 diatas terlihat bahwa  

parameter PID yang akan berpengaruh diatas adalah 

parameter Kd dan Td, untuk persamaan 4 dapat ditulis 

dengan persamaan Gc = . Terlihat bahwa 

parameter yang digunakan adalah K dan a. Parameter 

ini yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai 

sistem yang diharapkan.Bila ingin mendapatkan 

parameter gain Ki atau Ti, maka dapat diturunkan 

persamaan berikut : 

 

Gc =  

Gc =    ( 5 ) 

Dilihat dari persamaan 5, maka didapatkan persamaan : 

Gc = 2a =  

Gc = a =  

Gc = =                                           ( 6 )    

Bila diambil dari persamaan 6, maka persamaan 

didapatkan : 

Gc =  =  =      ( 7 ) 

Gc = Ti = 4Td      ( 8 ) 

Terlihat dari persamaan  8  bahwa jika kita ingin 

memasukkan parameter Ti dari persamaan PID 8 cukup 

dengan persamaan 8 kita mendapatkan parameter nilai 

Ti. Dalam menggunakan pendekatan metode komputasi, 

kita dapat menggunakan bantuan software MATLAB 

untuk metode pendekatan komputasi. Command  yang 

digunakan dalam memprogram PID dalam MATLAB 

adalah solution ( k, : ) = [K(i) a(j) m] dengan penjelasan 

K dan a adalah parameter yang kita gunakan pada 

persamaan 4, dan parameter i dan j adalah range dari 

nilai K dan a. Untuk nilai “m” adalah amplitude 

overshoot yang ingin kita dapatkan. 

 

3.Perancangan dan Pembuatan Alat  

3.1 Perancangan Alat 
Penerapan sistem PID yang penulis angkat ini adalah 

Pengendalian Pemanas Air (Water Heater Control). 

Dimana prinsip kerja dari alat ini adalah 

mempertahankan suhu (temperatur) air, dimana nilai 

suhu air yang sudah ditentukan/ setpoint (SV) harus 

sama dengan yang terukur oleh sensor/ aktual (PV), 

dengan kata lain SV=PV, walaupun terdapat kondisi 

gangguan baik itu dari dalam plant maupun dari 

lingkungan. Tampilan plant ini dirancang seefisien 

mungkin agar lebih mudah dipahami.  

Plant ini terdiri dari 2 bak, satu tangki dan satu box 

kontrol. Salah satu bak tersebut berisi air dingin yang 

akan dipompakan ke dalam tank, dimana bak tersebut 

dilengkapi dengan motor pompa yang berfungsi sebagai 

penyalur air kedalam tangki. Air yang telah dipompa 

dialirkan kedalam tangki, dan di dalam tangki, air 

tesebut dipanaskan sampai pada suhu yang diinginkan. 

Bak kedua akan menampung air yang sudah dipanaskan 

dari tangki pemanas. 
3.1.1 Cara Kerja Alat Mode Manual 

MANUAL

START 

PUMP

START 

HEATER

PUMP ON ELEMEN PANAS 

ON

HIGH LEVEL?
TEMPERATURE

=SET POINT?

PUMP OFF
HEATING 

ELEMENT OFF

STOP PUMP
STOP 

HEATER

SELESAI

YESYES

NO NO

MULAI

START SLV

SLV ON

SLV OFF

STOP SLV
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Gambar 3 Flow Chart Mode Manual 

Mode Manual 

1. Pilih mode operasi manual 

2. Pilih operasi motor pompa mode manual 

1) Start pompa 

2) Pompa akan ON mengalirkan aliran air 

3) Setelah volume air menacapi kondisi 

high level matikan pompa dengan 

menekan tombol stop. 

4) Maka pompa akan OFF mengalirkan 

air. 

3. Pilih operasi heater mode manual 

1) Start heater 

2) Heater akan ON dan memulai untuk 

memanaskan air dalam tangki sampai 

set value 

3) Saat suhu air mencapai set value, 

matikan heater dengan menekan push 

button OFF 

4. Pilih operasi solenoid valve mode manual 

1) Jika ingin mengeluarkan air dalam 

tangki maka tekan tombol start SLV 

2) SLV akan ON dan air akan terbuang 

kebawah. 

 

3.1.2 Cara Kerja Alat Mode Auto 

AUTO 

START 

PUMP ON

Heater on mencapai set point dan 

sensor LM35DZ mengirim sinyal ke 

inverter untuk mengatur tegangan 

untuk supply Heater agar suhu stabil

SLV ON

Input Set 

Point?

Permukaan air 

dibawah Low 

Level?

Heater off, air 

mengalir ke bak 

penampung

Permukaan 

air di Low 

Level?

Heater tetap on, 

air mengalir ke bak 

penampung

Yes Yes

MULAI

WLC 1 ON

WLC1 

OFF?

WLC2 

OFF?

WLC 2 ON

YES

YES

PUMP OFF

PUMP OFF

Gangguan 

diperbaiki?

Gangguan 

diperbaiki?

NO

NOYES

NO

NO
YES

SELESAI

NO
NO

 
Gambar 4 Flow Chart Mode Auto 

Mode Auto 

1. Pilih mode operasi otomatis 

2. Set nilai setpoint sesuai kebutuhan proses 

3. Start sistem kontrol 

4. Periksa kondisi tangki, bila tangki dalam 

keadaan kosong, isi tangki dengan 

mengaktifkan motor pompa sampai pada high 

level. Saat sudah mencapai high level, motor 

pompa akan mati secara otomatis. 

5. Bila level air dalam tangki sudah mencapai 

high level, heater akan menyala secara 

otomatis dan akan bekerja sampai mencapai 

stepoint. Saat ini, sensor PT-100 akan 

mengirim sinyal pada inverter agar mengatur 

tegangan dan menjaga suhu heater stabil. 

6. Saat suhu air sudah mencapai set point, air 

akan mengalir kedalam bak penampung. 

7. Jika air berada pada low level, heater akan 

OFF, dan motor pompa akan kembali bekerja 

memompa air kedalam tangki. 

3.2 Realisasi Alat 
Membuat rancangan sistem kontrol PID dengan bentuk 

diagram blok sebagai acuan analisa sistem. Dalam 

pembuatan rancangan sistem kontrol, dibantu dengan 

software simulink MATLAB sebagai dasar acuan 

matematis baik dalam bentuk matematika fungsi waktu 

maupun fungsi laplace dan menganalisa dengan 

membandingkan nilai ideal simulink MATLAB dengan 

nilai hasil pengujian. 

HMI (Human 

Machine 

Sistem)

PUSH 

BUTTON and 

SWITCH

INVERTER (VSD)
Modul Analog

PLC

Lampu Indikator, 

Bzzer, Relay

KONTAKTOR

MODUL LM35

ELEMEN 

HEATER

VALVE

WLC
Modul LM 10 mV/ 1 C

RS 485

 
 

 
 

3.2.1 Transfer Fungsi Plant Uji Bump Test 
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Pada percobaan bump test dengan plant water heater ini, 

dilakukan dengan memasukkan sinyal Co ( Control 

Operator ) sebesar 50 %, dengan kondisi suhu awal 

yaitu suhu ruangan sebesar 21 derajat celcius. Dapat 

terlihat nilai grafik dibawah. 

 

 
 

Gambar 5 Grafik Kurva S Shaped 

 

 

 = 1.1 

T = 1,5(690 – 240) = 675 

L = t 63% - T = 690 – 675 = 15 

Maka didapatkan hasil fungsi transfer pemodelan sistem 

dengan fungsi transfer sebesar : 

Tf =  =  

Terlihat dari persamaan diatas mendapatkan nilai gain K 

sebesar 1.13( C/% ) yang dimana untuk perubahan 

sinyal kontrol sebesar 1 % memiliki nilai deviasi suhu 

1.13 celcius, dan waktu konstan T sebesar 585 s, untuk 

waktu tunda L sebesar 135 s. 

4. Pengujian Dan Analisa 

4.1Pengujian Perfoma PID 
Untuk mengetahui kinerja sistem setelah dilakukan 

masukkan parameter Kp, Ki, dan Kd, maka 

dilakukannya uji coba pada plant. Untuk mengetahui 

apakah plant bekerja sesuai dengan harapan, maka 

dilakukannya perbandingan antara simulasi yang 

dilaksanakan pada MATLAB dengan hasil yang telah 

diperoleh. 

 

4.1.1Data Uji Metode Ziegler – Nicholas 
Dari tabel 1 maka didapatkan nilai parameter PID 

sebagai berikut. 

Kp =  = 49,09 

Ki =  =  = 1,636 

Kd = Kp.Td = 49,09.7,5 = 368,175 

Maka respon yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 

dibawah. 

 

 
Gambar 6 Kontrol PID Ziegler – Nicholas 

 
Dari karakteristik nilai ideal pada gambar 6 terlihat 

bahwa sistem miliki nilai overshoot sebesar 50%  

dengan waktu naik atau time rising kurang dari 100 

detik dan waktu stabil atau time setling sebesar 150 

detik. Bila dilihat dari nilai ideal dengan nilai nyata atau 

real pada gambar 6 nilai sistem memiliki nilai error 

steady sejauh 10 %, namun bila ditinjau dari nilai ideal 

simulink MATLAB, pada karakteristik sistem tidak 

memiliki nilai error steady, hal ini dikarenakan pada 

tangki heater bila sistem mencapai nilai overshoot maka 

untuk menurunkan nilai suhu pada tangki akan 

membutuhkan waktu lama, dikarenakan pada tangki 

memiliki bahan tembaga yang memiliki koefisien suhu 

yang tinggi, yang membuat suhu pada plant tetap 

terjaga walaupun elemen panas telah mati. 

 

4.1.2 Data Uji Metode Komputasi 
Setelah mengetahui parameter nilai Kp, Ki, dan Kd dari 

metode perhitungan Ziegler – Nicholas, maka kita dapat 

menilai bahwa kinerja sistem plant water heater 

meningkat. Namun dengan peningkatan waktu stabil 

yang pas dan waktu naik yang semakin kecil, masih 

terdapat masalah pada nilai overshoot dari sistem 

sebesar 50%. Untuk mengurangi nilai overshoot dapat 

dilakukannya metode pendekatan komputasi, yaitu 

mencari dengan batasan range yang diinginkan. Dengan 

menggunakan persamaan 5 dalam menggunakanan 

turunan PID, dengan 2 parameter penting yaitu nilai K 

dan a. parameter K dan a yang saat ini didapatkan yaitu 

sebesar. 

K= Kd  

a =   

K = Kp.Td = 49,09.7,5 = 368,175  

a =  = 0,066 

Dengan menggunakan metode persamaan ziegler – 

nicholas didapatkan nilai K dan a sebesar K = 368,175 

dan a = 0,066 dengan nilai overshoot yang terlihat yaitu 

50%, bila kita ingin mencari nilai overshoot dengan 

inisial m sebesar kurang dari 20% atau m<1.20, maka 

kita akan melakukan uji tuning dengan metode 

komputasi dengan range 360 < K < 400, dan a yaitu 

0,05 < a < 0,15.Dengan menggunakan program 

MATLAB seperti tampak dibawah. 
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Gambar 7 Program MATLAB Metode Komputasi 

 
Untuk mengetahui besarnya amplitudo atau overshoot 

yang kita ingin peroleh, maka program yang digunakan 

pada MATLAB adalah solution(k,:)=[K(i) a(j) m]. 

Dengan insial K dan a adalah parameter PID dari 

persamaan komputasi dan m adalah nilai amplitodo atau 

overshoot yang ingin kita lihat. Parameter i dan j adalah 

parameter jumlah range dari K dan a. Untuk program 

gc=tf(K(i)*[1 2*a(j) a(j)^2], [1 0]); adalah program 

fungsi transfer PID pada persamaan  5. Setelah program 

dibuat dan dimulai, maka komputasi dari MATLAB 

akan mencari besaran parameter K dan a yang pas untuk 

mendapatkan nilai amplitudo atau overshoot yang 

kurang dari 20% atau  m<1,20. Berikut adalah hasil 

pencarian dari MATLAB. 

 
 
Gambar 8 Nilai Parameter PID Metode Komputasi 

 

 
Terlihat dari gambar 4.8 bahwa dari skala K = 

360<K<400 dan a= 0.05<a<0.15 telah mendapatkan 

nilai amplitudo atau overshoot yang tidak lebih dari 

20%. Dari gambar 4.8 nilai amplitudo atau overshoot 

terbesar pada m=1.1524 pada nilai K=360.0 dan a = 

0.30 nilai overshoot yang didapatkan sebesar 15%, dan 

nilai overshoot terkecil pada parameter K=400.0 dan 

a=0.05 dengan nilai overshoot sebesar 13%. Untuk 

mendapatkan persamaan parameter Kp, Ti, dan Kd 

dapat diturunkan dengan persamaan 6 dengan tununan 

persamaan. 

K= Kd = Kp.Td = 400  

a =   

Td =  =  = 10  

Kp =  = 40  

Ti = 4.Td = 40 

Dapat dilihat grafik dibawah yaitu. 

 
Gambar 9 Karakteristik Sistem dengan Metode 

Komputasi 

 

4.1.3.Pengujian alat 

 Dalam melakukan uji coba gangguan atau 

disturbance dilakukan saat plant dalam keadaan steady 

state. Uji coba gangguan dilakukan dengan 

memasukkan es batu sebesar 500 gram dalam kondisi 

tangki mencapai steady state pada suhu 45 derajat 

celcius pada detik ke-350. Terlihat dari gambar dibawah 

hasil setelah plant dimasukkan es batu. 

 

 

 

 
 

Terlihat dari data trend HMI pada detik ke-350 hingga 

detik ke-420 es batu telah melebur dan jika dilihat dari 

trend bahwa karakteristik plant water heater setelah 

ditambahkan parameter PID dengan metode ziegler-

nicholas dapat dikatakan sistem memiliki respon yang 

baik, terlihat dari trend bahwa gangguan es batu seberat 
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500 gram hanya mempengaruhi sistem dengan 

penurunan suhu sebesar 38 derajat celcius dan pada 

detik ke-420 sistem kembali kekondisi semula yaitu 

pada suhu 45 derajat celcius. 

 

5.Kesimpulan 

 
1. Analisis simulasi dengan metoda Ziegler Nichols 

untuk Kp=49,09,Ki=1,636 dan Kd 368,175 

menghasilkan overshoot dengan respon waktu naik ( 

ris time ) kurang dari 100 detik dan waktu stabil ( 

Settling time) sebesar 150 detik.. 

2.  Pada kondisi temperatur 45 derajat celcius untuk kp 

=49,09,Ki- 1,636 dan Kd = 368,175 , terlihat pada 

HMI, respon akan naik dan kembali keposisi semula 

dengan selisih waktu 70 detik ( 420 detik – 350 detik 

). 

3. Untuk  nilai parameter Kp=490,ti=30 dan td= 7,5% , 

untuk nilai setpoint= 45% akan mendapatkan nilai 

output (PV) = 53% dengan persentasi error=8% , hal 

ini terlihat pada HMI.   
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Abstrak 
 

Frekuensi UHF adalah frekuensi yang berkisar 300 – 3000 MHz, telah  dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat 

sebagai media penyiaran sehingga banyak pemancar illegal yang mengakibatkan jalur komunikasi akan tertutup 

(jammed) karena crowded frequency. Lokasi dari pemancar illegal tersebut dapat dideteksi dengan mencari arah dari 

mana datangnya sinyal dengan membuat sebuah sistem radio pendeteksi arah sinyal pemancar. Penelitian ini membuat 

rangkaian pemancar dan antena yang dapat digunakan pada sistem radio pendeteksi arah pemancar sinyal UHF. 

Rangkaian pemancar menggunakan modulasi  Amplitude Shift Keying (ASK) sedangkan  antena penerima  jenis 

roanoke doppler dengan jenis 4-element monopole adcock array dengan bahan batang kuningan. Pengujian pada 

pemancar UHF  menggunakan sinyal informasi berupa sinyal pulsa sebesar 10 kHz, dengan frekuensi carrier 433 MHz. 

Hasil pengujian antena roanoke doppler didapatkan bandwidth 66 MHz, VSWR pada frekuensi tengah (fc = 433 MHz) 

sebesar 1,5, dan pola radiasi direksional. 

 
Abstract 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF TRANSMITER UHF AND ANTENNA ROANOKE DOPPLER FOR 

RADIO SYSTEM DETECTION DIRECTION SIGNAL UHF. In wireless technology electromagnetic has 

frequency channel that can be grupped, one of which is UHF. UHF frequency is a frequency ranging from 300 - 3000 

MHz which has been widely used by the public as a broadcasting media cause so many illegal transmitter that result in 

communication will be jammed due to crowded frequency. To find out the location of the illegal transmitter is required 

Radio Direction Finder tool. In the manufacture of directional detection radio system is made in a simple way that is 

modifying the transmitter radio and receiver portable handy transceiver with UHF transmitter and receiver circuit using 

ASK modulation (Amplitude Shift Keying) and UHF frequency 433 MHz. The receiving antenna uses a roanoke 

doppler antenna with a 4-element monopole adcock array with a brass rod material. The design of this antenna using 

CST Studio Suite 2014 software. This antenna operates at a frequency of 400 MHz - 466 MHz with 433 MHz middle 

frequency with VSWR ≤ 1.5, the radiation pattern is directional.  

 

Keywords  : Radio Direction Finder, Transmitter and receiver UHF, roanoke doppler antenna 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada teknologi wireless gelombang elektromagnetik 

mempunyai kanal frekuensi yang dapat dibedakan atas 

beberapa kelompok, salah satunya adalah frekuensi 

UHF berkisar 300 – 3000 MHz. Frekuensi ini banyak 

digunakan untuk dunia penyiaaran sehingga banyak 

pemancar illegal yang beropersi dan dapat 

mengakibatkan jalur komunikasi menjadi tertutup.  

Sistem dari RadioDirection Finder secara 

konvensional sudah digunakan untuk mencari arah 

gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar 

yang belum diketahui posisinya. Sistem  ini terdiri dari 

dari beberapa bagian yaitu transmitter, antena, 

receiver, rangkaian penunjuk arah, dan led display 

360˚.  

 

Gambar 1.  Diagram blok sistem radio untuk 

mendeteksi arah sinyal pemancar 

Berdasarkan gambar 1 pemancar UHF akan 

memancarkan sinyal UHF pada frekuensi 433 MHz 

mailto:rahmat@elektro.pnj.ac.id
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dan input clock dari IC Timer 555. Selanjutnya input 

akan di modulasikan dengan modulasi amplitude shift 

keying (ASK), keluaran sinyal yang sudah di modulasi 

akan di kuatkan dengan low noise amplifier. Kemudian 

keluaran sinyal dari low noise amplifier akan 

dipancarkan dengan antena pemancar teleskopik. 

Antena roanoke doppler akan menerima sinyal dari 

pergerakan pemancar UHF, selanjutnya sinyal dari 

antena roanoke doppler akan di proses pada antena 

swticher sebelum masuk ke receiver UHF. Pada antena 

switcher akan memilih daya yang terkuat dari ke 4 

antena roanoke doppler. Setelah antena switcher 

memilih daya yang diterima terkuat selanjutnya sinyal 

akan diproses di penerima UHF Antena roanake 

doppler merupakan antena empat elemen dengan 

panjang 1/4 λ atau ½ λ yang berfungsi untuk 

mempersempit daerah pencarian sinyal pemancar yang 

belum diketahui keberadaanya. Antena ini bekerja 

dengan prinsip doppler. Sistem doppler adalah jenis 

modulasi frekuensi dimana gerakan relatif benda 

terhadap satu sama lain menyebabkan frekuensi yang 

diamati meningkat. Gerak relatif dari satu sama lain 

menyebabkan penurunan frekuensi. Pergeseran ini 

dapat dideteksi dan digunakan jika pemancar atau 

penerima bergerak ke arah yang benar (Stieber MCE, 

2012). Sistem doppler ini juga merupakan antena 

penerima yang bergerak dengan pola melingkar seperti 

tampak pada Gambar 2 

 

Gambar 2. Prinsip asas doppler 

Penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan sebuah 

prototipe pemancar  UHF, dan antema roanoke 

doppler yang dapat diaplikasikan untuk kegunaan 

sistem radio Penunjuk Arah Sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa praktisi yang ingin 

mengetahui dan mempelajari tentang teknologi Radio 

Direction Finder.  

 

2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga 

tahap, yaitu tahap perancangan, pembuatan dan 

pengujian  pemancar UHF dan antenna roanoke 

doppler. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 

bengkel dan laboratorium teknik telekomunikasi 

Politeknik Negeri Jakarta. Bagan umum penelitian ini 

dapat dijelaskan dengan diagram blok pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Diagram blok pemancar UHF dan antena 

roanoke doppler 

Berdasarakan Gambar 3.  pemancar UHF akan 

memancarkan sinyal pada frekuensi 433 MHz dan 

input clock dari IC Timer 555. Selanjutnya input akan 

dimodulasikan dengan modulasi ASK, keluaran sinyal 

yang sudah di modulasi akan di kuatkan dengan low 

noise amplifier. Kemudian keluaran sinyal dari low 

noise amplifier akan dipancarkan dengan antena 

pemancar teleskopik. Antena roanoke doppler akan 

menerima sinyal dari pergerakan pemancar UHF, 

selanjutnya sinyal dari antena roanoke doppler akan di 

proses pada antena swticher sebelum masuk ke 

receiver UHF. Pada antena switcher akan memilih 

daya yang terkuat dari ke 4 antena roanoke doppler. 

Setelah antena switcher memilih daya yang diterima 

terkuat selanjutnya sinyal akan diproses di penerima 

UHF 
 

2.1) Perancangan dan Pembuatan Pemancar 

UHF 

Perancangan dimulai dengan mendeskripsikan 

pemancar UHF yang akan dibuat dan mencari referensi 

terkait. Selanjutnya dibuat dan direalisasikan rangkaian 

berdasarkan blok dari rangkaian. 

 

1) Rangkaian IC Timer 555 

Rangkaian IC Timer 555 adalah rangkaian input yang 

akan dikirimkan melalui modulasi ASK. Cara kerja 

dari rangkaian ini adalah menghasilkan sinyal 

informasi dengan bentuk pulsa yang sudah termodulasi 

dengan ASK. Rangkaian IC timer 555 dapat dilihat 

pada Gambar 3 berikut ini. 

 

Gambar 3. Rangkaian IC Timer 555 

2) Rangkaian Osilator 
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Pada rangkaian pemancar ini jenis osilator yang 

dipakai adalah osilator kristal. Pemakaian kristal pada 

osilator adalah untuk menjaga kestabilan frekuensi agar 

pada saat pengiriman data tidak ada gangguan seperti 

frekuensi yang bergeser sehingga penerima tidak dapat 

menerima datanya dengan benar dikarenakan 

frekuensinya tidak sama. Frekuensi pemancar yang 

diinginkan adalah 433 MHz. Rangkaian osilator 433 

MHz dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Rangkaian osilator 433 MHz, modulator 

ASK, dan penguat low noise 

 

3) Rangkaian Regulator 

Rangkaian regulator adalah rangkaian regulasi atau 

pengatur tegangan keluaran dari sebuah catu daya. 

Tegangan yang dibutuhkan untuk trasmitter UHF 

adalah sebesar 5V dari catu daya baterai sebesar 9V. 

Rangkaian regulator dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5.  Rangkaian regulator 

 

2.2) Perancangan Rangkaian Antena Switcher  

  Rangkaian antena switcher yang berfungsi 

untuk memilih daya yang terkuat pada antena roanoke 

doppler, rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen 

yaitu dioda, induktor, dan kapasitor. Output dari 

rangkaian antena switcher ini akan masuk ke rangkaian 

penunjuk arah dan receiver UHF. Gambar skematik 

rangkaian antena switcher dapat dilihat pada Gambar 

2.7. 

 

 

Gambar 6. Rangkaian antena switcher 

 

2.3)  Perancangan dan Pembuatan Antena 

Roanoke Doppler 

Langkah pertama adalah menetukan frekuensi kerja 

antena roanoke doppler yaitu 433 MHz dan bahan 

yang digunakan adalah batang kuningan. Setelah 

mengetahui frekuensi kerjanya, maka panjang 

gelombang dapat dihitung dengan menggunakan 

Persamaan. (1). 

                                        𝜆 =  
𝑐

𝑓
             (1) 

𝜆 =
3×108 

433×106 = 0,69284 𝑚 = 69,284 𝑐𝑚  

 

Selanjutnya adalah menentukan panjang elemen dan 

jarak antar elemen dari antena roanoke doppler 

sebelum menghitung panjang elemen antena roanoke 

doppler dengan Persamaan (2) berikut. 
1

4
 𝜆 𝑥 0,95                              (2) 

1

4
 𝑥 69,248 𝑋 0,95 = 16,45 𝑐𝑚 
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Setelah memasukan parameter antena yang sudah 

diperhitungkan ke dalam parameter list, selanjutnya 

membuat antena roanoke doppler sesuai dengan nilai 

parameter list dan melakukan simulasi pada software 

CST Studio Suite 2014 seperti pada Gambar 6. 

 

Gambar 7. Simulasi antena roanoke doppler 

Dari hasil simulasi didapatkan hasil VSWR, gain¸ dan 

pola radiasi dari antena. Gambar 7(a) menunjukan hasil 

VSWR, Gambar 7(b) menunjukan hasil return loss, 

Gambar 7 (c) menunjukan  gain dan pola radiasi antena 

dari hasil simulasi. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 7.  Hasil simulasi 

(a) VSWR, (b) return loss, (c) gain dan pola radiasi 

Pada Gambar 7(a) ditunjukan hasil VSWR pada 

frekuensi 433 MHz adalah 1,0783921. Pada Gambar  

7b) ditunjukan hasil return loss pada frekuensi 433 

MHz adalah -28,469 dB dan pada Gambar 7(c) 

ditunjukan pola radiasi directional dengan gain sebesar 

1,96 dB. Setelah dilakukan perancangan antena dengan 

hasil yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah 

ditentukan selajutnya melakukan pabrikasi antena 

seperti pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Pabrikasi antena roanoke doppler 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
Setelah terealisasi rangkaian pemancar dan antena 

roanake doppler dilakukan pengujian pada titik 

masukan dan keluaran tiap-tiap rangkaian sesuai 

dengan prosedur masing-masing perangkat yang akan 

diuji. Pengujian yang dilakukan adalah tegangan 

keluaran regulator, tegangan keluar IC Timer 555, 

frekuensi output osilator, sinyal yang sudah dimodulasi 

ASK dan antena roanoke doppler. 

 
1)   Hasil Pengujian Rangkaian Regulator 

Besarnya tegangan keluaran yang terukur pada 

multimeter dari hasil pengujian regulator adalah 

sebesar 5.07V seperti yang terlihat pada Gambar 9 

 

 
Gambar 9. Tegangan keluaran regulator 

 

Pengujian regulator dilakukan untuk mengetahui 

bahwa tegangan keluaran regulator sesuai dengan yang 

telah direncanakan. Tegangan keluaran regulator ini 

digunakan sebagai sumber dari rangkaian transmitter 

UHF. Dari hasil pengujian tegangan output regulator 

5V dihasilkan sebesar 5.07 V. IC regulator yang 

digunakan adalah 7805 sebagai penyetabil tegangan 

dari input baterai 9V. 
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2)  Hasil Pengujian Output IC Timer 555 

Hasil pengujian output pada pin 3 rangkaian IC Timer 

555 sinyal yang ditampilkan pada osiloskop 

diperlihatkan pada Gambar 10. Dari hasil pembacaan 

osiloskop berikut didapatkan bentuk sinyal digital. 

 
Gambar 10. Hasil pengujian  IC Timer 555 dengan 

osiloskop 

 

Dari data hasil pengujian ini terlihat pada Gambar 10. 

bahwa bentuk gelombang dari output rangkaian IC 

timer 555 adalah gelombang kotak,  frekuensi 128 kHz 

dan 20 Vpp dengan Veff = 
𝑉𝑃𝑃

1.414
=  

20

1.414
= 14.142 

 

3)  Hasil Pengujian Frekuensi Output Osilator 

Nilai frekuensi yang terbaca pada frequency counter di 

rangkaian osilator adalah 433.66 MHz seperti pada 

Gambar 11. 

 
Gambar 11. Hasil pengukuran frekuensi osilator 

 

Dari data hasil pengujian ini menggunakan frequency 

counter dapat dilihat pada Gambar 11. bahwa frekuensi 

output dari rangkaian osilator adalah 433.66 MHz. 

Rangkaian osilator ini menggunakan osilator kristal 

433 MHz sehingga dari hasil yang didapatkan osilator 

kristal sudah bekerja dengan baik. Pemilihan frekuensi 

433 MHz ini karena pada kanal frekuensi UHF 

frekuensi 433 MHz ini termasuk frekuensi kosong 

sehingga tidak menggangu atau menyebabkan 

intefrensi. 

 
4) Hasil Pengujian Rangkaian Modulator 

Hasil pengujian pada rangkaian modulator ini 

ditampilkan pada osiloskop diperlihatkan pada Gambar 

12. Dari hasil pembacaan osiloskop berikut didapatkan 

gelombang sinyal informasi yang sudah 

termodulasikan oleh ASK. 

 
Gambar 12. Hasil pengujian rangkaian modulator 

dengan osiloskop 

 

Dari data hasil pengujian rangkaian modulator ASK 

dapat dilihat pada Gambar 12 gelombang yang terbaca 

di osiloskop adalah gelombang yang sudah termodulasi 

oleh ASK. Dari gambar gelombang tersebut masih 

terdapat noise saat sinyal sudah termodulasi. 

 
5) Hasil Pengujian Antena Roanoke Doppler 

Berikut adalah hasil pengukuran dari pengujian antena 

roanoke doppler : 

1. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan 

antenna analyzer, VSWR yang didapat pada 

frekuensi 433 MHz adalah sebesar 1.5 seperti pada 

Gambar 13. 

 
Gambar 13. Hasil pengujian dengan antenna 

analyzer 

 

2. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan 

spektrum analyzer daya yang diterima pada 

frekuensi 433 MHz sebesar -30 dBm seperti pada 

Gambar 14. 
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Gambar 14.Hasil pengujian daya antena 

dengan spektrum analyzer 

 

Pada pengujian antena roanoke doppler yang 

menggunakan antenna analyzer didapatkan VSWR 

pada frekuensi 433 MHz adalah 1.5 nilai tersebut sudah 

memenuhi dari spesifikasi antena yang diinginkan, 

kemudian pengujian menggunakan spektrum analyzer 

untuk mengukur daya yang diterima pada antena 

roanoke doppler sebesar -30 dBm ini disebabkan 

karena daya yang dipancarkan pada transmitter UHF 

rendah  

 

4.  Simpulan 
Berdasarkan proses penelitian ini dan hasil pengujian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Sinyal informasi dari transmitter UHF berupa 

sinyal clock dari output rangkaian IC timer 555 

sebesar 10 kHz. 

2. Berdasarkan hasil pengukuran rangkaian osilator 

kristal mampu menghasilkan sinyal carrier 

sebesar 433 MHz sehingga transmitter UHF dapat 

bekerja pada frekuensi 433 MHz. 

3. Pada pengukuran antena roanoke doppler 

menggunakan antenna analyzer dan spektrum 

analyzer sebesar VSWR 1.5 pada frekuensi 433 

MHz dan daya yang diterima -30 dBm. 
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Abstrak 
 

Sistem presensi manual masih banyak digunakan perusahaan karena keterbatasan mereka dalam membuat sistem 

tersebut. Presence Over Network (PON) memungkinkan perusahaan memanfaatkan infrastruktur jaringannya untuk 

sistem presensi karyawan. Presence Over Network merupakan sistem presensi yang layanannya harus selalu tersedia 

karena harus mencatat kehadiran pegawai setiap harinya. Oleh karena itu sistem monitoring jaringan diperlukan untuk 

mengoptimalkan kinerja dari PON. Zabbix memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data dan membuat grafik dari 

data yang terkumpul dan juga berkemampuan dalam pengiriman notifikasi kepada administrator apabila timbul 

permasalahan. Oleh karena itu, penulis memilih Zabbix untuk memonitor perangkat jaringan dan layanannya. Dengan 

adanya sistem monitoring ini administrator jaringan dapat mengetahui keadaan jaringan secara realtime dan dapat 

mendeteksi permasalahan yang terjadi. Ketika Zabbix mendeteksi adanya pemasalahan pada jaringan ataupun 

layanannya maka notifikasi alert akan terkirim melalui Telegram.  

 

Keywords: Network monitoring, Notifications, Telegram, Zabbix.  

 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Teknologi yang digunakan untuk sistem presensi 

biasanya menggunakan RFID atau fingerprint jari 

namun karena biaya yang mahal dan kesulitan 

perawatan membuat banyak perusahaan membuat  

sistem presensi secara manual. Presence Over Network 

(PON) memungkinkan perusahaan memanfaatkan 

infrastruktur jaringan untuk sistem kehadiran karyawan. 

PON adalah sistem pelayanan kehadiran yang harus 

selalu tersedia karena adanya aktivitas karyawan. 

Karena itu, PON merupakan sistem monitoring jaringan 

yang mampu melakukan pemantauan secara real-time.  

 

Network monitoring system, merupakan kumpulan 

sistem yang memiliki tugas mengamati atau memantau 

sistem pada jaringan terhadap kemungkinan masalah 

pada sistem yang akan dideteksi sejak dini [1]. Sistem 

monitoring jaringan Zabbix sangat efektif dan 

merupakan produk open source yang mudah didapat. 

Selain itu Zabbix juga memiliki alarm atau notifikasi 

sehingga membedakannya dari pesaingnya [2]. Diantara 

tiga alat monitoring jaringan Zabbix dapat dianggap 

sebagai alat terbaik. Pelaporannya sangat fleksibel. 

Beberapa fitur nagios (pemantauan ketersediaan) dan 

kaktus (grafik) digabungkan dalam Zabbix. Zabbix 

dapat melakukan pemantauan untuk memaksimalkan 

kinerja pemantauan jaringan terdistribusi dan dapat 

dilakukan di lingkungan yang tidak memiliki 

konektivitas jaringan yang dapat direalisasikan. 

1.1  Network Monitoring System 

Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk 

memantau, mengendalikan dan merencanakan sumber 

daya dan komponen sistem komputer dan jaringan [3]. 

Ada beberapa jenis manajemen jaringan: manajemen 

kesalahan, manajemen konfigurasi, akuntansi, 

manajemen keamanan. Berikut adalah beberapa konsep 

dasar monitoring jaringan: 

1. Untuk mengumpulkan informasi di jaringan. 

2. Mengatasi masalah dalam jaringan. 

3. Untuk menjaga stabilitas jaringan. 

4. Mendeteksi kesalahan pada jaringan, gateway, 

server dan user. 

5. Segera informasikan masalah kepada administrator 

jaringan. 

6. Memfasilitasi analisis pada pemecahan masalah 

jaringan dan mendokumentasikan jaringan. 

1.2   Zabbix Server 

Zabbix server adalah proses sentral perangkat lunak 

Zabbix. Server melakukan polling and trapping, 

menghitung pemicu, mengirim pemberitahuan ke 
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pengguna. Ini adalah komponen utama Zabbix agent 

dan proxy report data tentang ketersediaan dan 

integritas sistem. Server sendiri dapat mengecek ulang 

layanan jaringan jarak jauh seperti web server dan mail 

server menggunakan layanan sederhana. Zabbix juga 

merupakan server central repository dimana semua 

konfigurasi, statistik operasional dan data disimpan, dan 

itu adalah entitas di Zabbix yang akan memberi 

administrator peringatan saat masalah muncul di salah 

satu item yang dipantau. 

1.3  Zabbix Proxy 

Zabbix proxy sama seperti server yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dari beberapa host atau device yang 
beraksi sebagai proxy. Ini berarti Zabbix Proxy dapat 
menyimpan data dalam jangka waktu tertentu 
bergantung pada database terdistribusi [4]. Zabbix 
proxy sebaiknya berjalan pada dedicated machine yang 
berbeda dari server utamanya. Proxy tidak memiliki 
frontend dan dikelola langsung melalui server pusat 
juga Zabbix proxy seharusnya tidak menjalankan 
queries atau kalkulasi yang kompleks, karena tidak 
terlalu penting untuk menggunakan mesin yang kuat 
dengan banya CPU atau disk throughput. Faktanya 
konfiguasi yang sederhana dan ringan lebih baik karena 
proxy harus mudah dikembangkan dan 
mendistribusikan monitoring arsitektur tanpa membuat 
terlalu banyak pengaruh dalam melakukan manajemen.  
 
Zabbix proxy dapat bekerja secara aktif dan pasif 

dimana letak perbedaannya ialah pada Zabbix proxy 

active, proxy secara langsung mengirimkan data 

monitoring ke server tanpa harus menunggu server 

meminta data. Zabbix server hanya perlu mengetahui 

hostname dari proxy dan Zabbix proxy lah yang harus 

mengetahui Zabbix server sehingga apabila monitoring 

dilakuakn melalui internet, hanyaserver saja yang perlu 

memilki IP public sedangkan host atau proxy dapat 

menggunakan IP private.  

 

Gambar 1. Contoh Architecture Of Zabbix Proxy 

1.4  Zabbix Agent 

Agent ditempatkan pada target pemantauan untuk secara 

aktif memantau sumber daya lokal dan aplikasi, antara 

lain hard drive, memori, prosesor statistic. Agent 

mengumpulkan informasi operasional lokal dan laporan 

data ke Zabbix server untuk diproses lebih lanjut. 

Dalam kasus kegagalan, seperti hard disk berjalan 

penuh atau proses gagal pelayanan, Zabbix server dapat 

secara aktif mengingatkan para administrator dari mesin 

tertentu yang melaporkan kegagalan. Host Agent sangat 

efisien karena penggunaan sistem panggilan asli untuk 

mengumpulkan informasi statistik. 

 
Penelitian sebelumnya, integrasi Nagios network 
monitoring tool dengan pemanfaatan event handler 
[5][6], pemberithuan dini terhadap bahaya yang terjadi 
di jaringan menggunakan Telegram Messenger [7], 
sistem monitoring jaringan berbasis cloud [8], masih 
tidak menggunakan sistem yang terintegrasi dan 
berjalan secara terpisah. ALICE DAQ [9] telah 
meningkatkan penggunaan sistem monitoringnya yaitu 
dengan menggunakan Zabbix, seperti dalam [2] Zabbix 
merupakan sistem monitoring terbaik diantara 
pesaingnya.  

Penelitian ini, sistem monitoring Zabbix dipilih sebagai 
satu sistem yang digunakan dalam implementasi. 
Swarma et al. [8] telah melakukan implementasi 
menggunakan Zabbix pada jaringan berbasis cloud. 
NMS telah dibuat menggunakan proses proxy Zabbix 
untuk melakukan pemantauan terhadap agent yang 
berada pada host yang tidak memiliki konektivitas yang 
reliable [9]. Untuk memenuhi kebutuhan metode sistem 
notifikasi, Misdani [10] menggunakan Zabbix untuk 
membuat sistem notifikasi awal melalui Telegram. 

Sistem monitoring jaringan nagios dapat memantau 
perangkat dan layanan yang ada pada jaringan dengan 
interval waktu untuk memeriksa status host setiap 5 
menit dan interval waktu untuk mengecek status pada 
layanan setiap 10 menit [7]. Waktu yang dihasilkan 
masih terlalu lama untuk sistem notifikasi dan juga 
belum diimplementasikan pada jaringan berbasis cloud. 

2. Eksperimental 

Penelitian ini menerapkan integrasi sistem pemantauan 

yang terdiri dari pemetaan jaringan, database, 

antarmuka web dan sistem peringatan dini seperti 

pemberitahuan Telegram. Pada tahap perancangan, 

kami menentukan parameter agen Zabbix pada semua 

antarmuka yang akan diambil dan diproses sistem 

pemantauan seperti lalu lintas TCP, status perangkat Up 

dan Down, penggunaan memori, dan paket proses 

sistem pengurangan untuk optimasi bandwidth. 

Eksperimen diagram alir penelitian kami disajikan pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Flowchart Eksperimen Penelitian 

 

2.1 Implementasi Sistem 

Kami telah merancang sistem pemantauan jaringan yang 

dapat memantau host dari berbagai jaringan salah 

satunya  berbasis infrastruktur cloud. Gambar 3 akan 

menjelaskan tentang bagaimana sistem bekerja dengan 

topologi. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 3, data diperoleh dari 

berbagai sumber seperti router, dan juga dari mesin 

virtual server fisik dengan menggunakan berbagai alat 

yaitu SNMP untuk router dan server. Di sisi Zabbix 

server, data ditangkap dan diambil oleh trapper dan 

poller. Trapper digunakan untuk poller SNMP yang 

sementara digunakan untuk agen Zabbix. Di sisi Zabbix 

server, jika data telah diambil maka data akan 

dikelompokkan untuk diagnosis masalah. Hasilnya akan 

ditampilkan melalui antarmuka web. Sedangkan 

perubahan konfigurasi dan history yang tersimpan akan 

disinkronisasi dalam database. 

 

Gambar 3. Diagram Block System 

 

2.2 Kebutuhan Sistem 

Implementasi Sistem Monitoring Jaringan dilakukan 

dengan menggunakan Zabbix Server, Zabbix Proxy dan 

Zabbix Agent versi 3.2. Zabbix front-end dibangun 

dengan server web yang terdiri dari Apache 2, PHP 5, 

MySQL 5.7.12. Tujuan implementasi antarmuka web 

adalah untuk menampilkan proses hasil pemantauan, 

apakah sudah atau sedang dilakukan. Untuk 

pemberitahuan dilakukan dengan menggunakan phyton 

3 dengan Telegram Messenger. 

2.3 Notification Alert 

 

Gambar 4. Flowchart Sistem Notifikasi 

Tujuan implementasi Notifikasi Alert modul adalah 

memberikan notifikasi darurat kepada admin jika terjadi 

downtime dan uptime setelah keaadaan darurat tersebut 

teratasi. Sistem ini bekerja bersamaan dengan sistem 

polling. Bila hasil agen menyatakan dalam kondisi turun 

atau naik, pesan Telegram akan dikirim ke admin 

dengan format waktu, pemberitahuan agen, dan status 

agen.  

 

 

Gambar 5. Dashboard Zabbix Web Interface 
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Gambar 6. Maps and Graphs on Zabbix 

 

 

Gambar 7.  Telegram Notification 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada tahapan sebelumnya yaitu realisasi dari sistem 

monitoring didapatkan bahwa Zabbix server telah 

berjalan dengan konfigurasi menggunakan Zabbix 

proxy dan Zabbix agent dan juga dengan sistem 

notifkasi Telegram Messenger sehingga pada tahap ini 

akan dijelaskan mengenai pengujiannya. Pengujian 

bertujuan untuk menguji fungsi dari Zabbix server 

dalam melakukan monitoring dengan notifikasinya dan 

juga untuk mengetahui pengaruh dari Zabbix proxy 

terhadap kinerja dari Zabbix server. 

3.1  Pengujian Fungsionalitas Zabbix Proxy dan 

Zabbix Agent  

Pengujian dilakukan dengan mematikan koneksi 

internet proxy Zabbix serta agen Zabbix dan kemudian 

memantau status masing-masing host. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui bahwa host dapat dideteksi 

secara otomatis dan sesuai dengan kondisi host yang 

sebenarnya. 

 

Berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang telah 

dilakukan dengan melakukan pengujian untuk 

mengetahui selisih waktu putus koneksi Zabbix Proxy 

dan Agent dengan waktu deteksi pada Zabbix Server. 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Deteksi Masalah 

 

Host Test Date 
Unreachable 

Time 

Detection 

Time 
Duration 

Zabbix Proxy 20/05/2017 3:31:44 3:36:00 0:04:16 

Zabbix Proxy 20/05/2017 11:36:11 11:41:00 0:04:49 

Zabbix Proxy 21/05/2017 15:10:06 15:15:00 0:04:54 

Zabbix Proxy 21/05/2017 20:02:32 20:07:00 0:04:28 

Zabbix Proxy 22/05/2017 2:19:21 2:24:00 0:04:39 

FXMedia Win01 21/05/2017 20:35:45 20:40:30 0:04:45 

FXMedia Win01 21/05/2017 15:09:18 15:14:30 0:05:12 

FXMedia Win01 22/05/2017 2:02:50 2:07:30 0:04:40 

FXMedia Win02 21/05/2017 20:41:23 20:46:00 0:04:37 

FXMedia Win02 22/05/2017 2:17:25 2:22:00 0:04:35 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Deteksi Host Recovery  

Host Test Date 
Recovery 

Time 

Detection 

Time 
Duration 

Zabbix Proxy 20/05/2017 3:41:33 3:42:35 0:01:02 

Zabbix Proxy 20/05/2017 21:38:36 21:39:35 0:00:59 

Zabbix Proxy 21/05/2017 18:27:39 18:28:35 0:00:56 

Zabbix Proxy 21/05/2017 20:13:14 20:14:20 0:01:06 

Zabbix Proxy 22/05/2017 2:23:41 2:24:36 0:00:55 

FXMedia Win01 21/05/2017 23:16:24 23:17:21 0:00:57 

FXMedia Win01 21/05/2017 18:27:19 18:28:21 0:01:02 

FXMedia Win01 22/05/2017 2:09:20 2:10:21 0:01:01 

FXMedia Win02 21/05/2017 23:16:50 23:17:56 0:01:06 

FXMedia Win02 22/05/2017 2:59:30 3:00:32 0:01:02 

  

Berdasarkan Tabel 1 dalam 10 kali pengujian server 

Zabbix berhasil mendeteksi 10 masalah dengan rata-rata 

durasi 4 menit 41 detik. Padahal, hasil pada Tabel 2 

menunjukkan durasi rata-rata untuk deteksi saat host 

menghubungkannya yaitu 1 menit pada 10 kali 

pengujian. Kondisi ini sesuai dengan masalah waktu dan 

deteksi tuntas yang telah ditetapkan. Jadi bisa dipastikan 

Zabbix proxy dan agen Zabbix bekerja seperti yang 

diharapkan. 

 
3.2  Pengujian Fungsionalitas dari Sistem Notifikasi 

Telegram  

Pengujian fungsionalitas notifikasi Telegram yang 

dilakukan bertujuan untuk menguji keakuratan server 

Zabbix dalam menjalankan fungsi Action dari deteksi 

masalah sampai notifikasi berhasil dikirim. Pengujian 

dilakukan dengan kondisi host unreacheable yaitu suatu 

kondisi dimana host yang dipantau tidak terhubung ke 
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server Zabbix selama 5 menit dan juga saat masalah 

telah teratasi. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Pengiriman Notifikasi 

untuk Deteksi Masalah 
 

Host Test Date 
Detection 

Time 

Notificatio

n Delivery 

Time 

Duration 

Zabbix Proxy 20/05/2017 3:36:00 3:36:02 0:00:02 

Zabbix Proxy 20/05/2017 11:41:00 11:41:02 0:00:02 

Zabbix Proxy 21/05/2017 15:15:00 15:15:03 0:00:03 

Zabbix Proxy 21/05/2017 20:07:00 20:07:01 0:00:01 

Zabbix Proxy 22/05/2017 2:24:00 2:24:01 0:00:01 

FXMedia Win01 21/05/2017 20:40:30 20:40:31 0:00:01 

FXMedia Win01 21/05/2017 15:14:30 15:14:33 0:00:03 

FXMedia Win01 22/05/2017 2:07:30 2:07:31 0:00:01 

FXMedia Win02 21/05/2017 20:46:00 20:46:01 0:00:01 

FXMedia Win02 22/05/2017 2:22:00 2:22:01 0:00:01 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Pengiriman Notifikasi 

terhadap Host Recovery  
 

Host Test Date 
Recovery 

Time 

Notification 

Delivery 

Time 

Duration 

Zabbix Proxy 20/05/2017 3:42:35 3:42:39 0:00:04 

Zabbix Proxy 20/05/2017 21:39:35 21:39:38 0:00:03 

Zabbix Proxy 21/05/2017 18:28:35 18:28:40 0:00:05 

Zabbix Proxy 21/05/2017 20:14:20 20:14:22 0:00:02 

Zabbix Proxy 22/05/2017 2:24:36 2:29:13 0:04:37 

FXMedia Win01 21/05/2017 23:17:21 23:18:01 0:00:40 

FXMedia Win01 21/05/2017 18:28:21 18:28:25 0:00:04 

FXMedia Win01 22/05/2017 2:10:21 2:15:01 0:04:40 

FXMedia Win02 21/05/2017 23:17:56 23:18:01 0:00:05 

FXMedia Win02 22/05/2017 3:00:32 3:00:37 0:00:05 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pesan yang akan 

dikirim yaitu 2 detik. Sedangkan pada Tabel IV 

menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

pesan yang dikirim saat host aktif kembali dalam 1 

menit 3 detik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengujian fungsi sistem notifikasi Telegram pada 

Zabbix bekerja dengan baik dengan waktu respon yang 

cepat. 

 

3.3  Pengujian Performansi Zabbix Server 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan data 

yang dihasilkan dari grafik monitoring proxy dan server. 

Data diambil selama 12 jam dengan 12 pengujian yang 

berarti durasi untuk setiap pengujian adalah 1 jam. 

Untuk mengambil data Zabbix proxy dilakukan pada 

menu Monitoring pada tab Graph. Untuk pemilihan 

interval, bisa dilakukan dengan fitur filter untuk 

memilih tanggal, waktu dan durasi. 

 

Tabel 5. Hasil Pengujian PERFORMANSI ZABBIX 

SERVER  
 

Date Range Time 

Proxy: 

Data 

Sender 

Server: 

Trapper 

Process 

21/05/2017 18:25:00 - 19:24:00   30,61 0,79 

21/05/2017 19:25:00 - 20:24:00   34,31 0,87 

21/05/2017 20:25:00 - 21:24:00   29,38 1,75 

21/05/2017 21:25:00 - 22:24:00   22,88 1,65 

21/05/2017 22:25:00 - 23:24:00   23,73 0,81 

21/05/2017 23:25:00 - 00:24:00   55,00 15,11 

22/05/2017 00:25:00 - 01:24:00   69,63 6,85 

22/05/2017 01:25:00 - 02:24:00   70,72 20,12 

22/05/2017 02:25:00 - 03:24:00   66,26 15,98 

22/05/2017 03:25:00 - 04:24:00   73,75 7,35 

22/05/2017 04:25:00 - 05:24:00   59,61 4,13 

22/05/2017 05:25:00 - 06:24:00   34,64 0,77 

 
Penelitian kemudian melakukan pengujian hipotesis Ho 

dan H1 dengan menggunakan pengujian chi square dan 

dengan simpangan α = 0,05 sebagai berikut dengan 

formula: 

 

 ∶ Tidak ada pengaruh antara proses data sender yang 

terjadi pada Zabbix proxy terhadap proses trapper yang 

berada pada Zabbix server 

 ∶ Ada pengaruh antara proses data sender yang 

terjadi pada Zabbix proxy terhadap proses trapper yang 

berada pada Zabbix server 

 

Pengelompokan data dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 

TABEL 6. KETENTUAN DATA SENDER DAN TRAPPER 
 

Data sender process : Trapper process : 

A. Kecil (0 – 33,3%) I. Kecil (0 – 7) 

B. Sedang (33,4% –  66,6%) II. Sedang (8 – 14) 

C. Besar (66,7% –  100%) III. Besar (15 – 21) 
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4.  Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan pengujian implementasi sistem 

monitoring yang telah dibuat, Zabbix server 

memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya 

permasalahan user dalam waktu kurang dari 5 menit 

dalam hal ini yaitu ketika host tidak terhubung 

dengan jaringan. Sedangkan pada waktu host 

kembali terhubung jaringan, Zabbix mampu 

mendeteksi dalam waktu 1 menit. 

2. Proses data sender dari pemanfaatan Zabbix proxy 

dengan mode active tidak membebani kinerja 

Zabbix server dalam proses trapper atau 

pengambilan data dan pada proses pengiriman 

notifikasi Telegram sehingga dapat meningkatkan 

layanan monitoring pada Zabbix server. 

3. Implementasi sistem notifikasi pada Zabbix dapat 

mengirimkan pesan notifikasi dalam waktu rata-rata 

2 detik sejak Zabbix server mendeteksi 

permasalahan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 

saat mengirim notifikasi ketika permasalahan sudah 

diatasi membutuhkan waktu rata-rata 1 menit 3 

detik. Oleh karena itu, sistem monitoring ini dapat 

membantu administrator dalam melakukan 

pemantauan jaringan secara realtime. 

4. Hasil perhitungan statistik diatas diperoleh hasil  

= 6.52, hasil ini menginformasikan hipotesis  

diterima, yaitu tidak ada pengaruh antara proses data 

sender yang terjadi pada Zabbix proxy terhadap 

proses trapper yang berada pada Zabbix server.  Hal 

ini menandakan bahwa proses pada Zabbix proxy 

tidak mempengaruhi performansi dari Zabbix server. 

Ditandai juga dengan kondisi ketika status data 

sender Zabbix proxy > 75% dan pesan notifikasi 

terkirim ke adminstrator, kondisi Zabbix server tetap 

berjalan normal. 
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Abstrak 
 

Artikel ini membahas rancangbangun pembersih dan pengering alas kaki inovatif, didesain modern untuk menggantikan 

keset manual. Pengesat besar, selebar pintu pintu masuk mall atau lobby hotel/kantor biasanya dipasang untuk mengurangi 

debu yang secara tidak sengaja terbawa alas kaki. Saat hujan pengesat untuk mengurangi kadar air pada alas kaki yang 

basah, tidak menyebarkan noda di lantai. Kebersihan lantai menjadi salah satu upaya mengkondisikan kenyamanan 

pengunjung mall/hotel, perkantoran atau gedung lainnya. Kenyamanan berdampak pada kepuasan pelanggan berniat 

pengunjung kembali (experience) Tuntutan tanpa tawar menawar pengunjung mall/hotel, tempatnya bersih, merasa nyaman 

dan layanan memuaskan dari front office, dan satuan keamanan atau tim kebersihan. Hampir bisa dipastikan bahwa sebuah 

pengesat hanya diingat pada saat alas kaki kotor/basah. Sekalipun belum menjadi pusat perhatian pengunjung tetapi tanpa 

disadari mereka serasa disambut terteranya “welcome” di keset. Merekapun dengan kesadaran penuh menggunakan keset 

saat hujan, sekedar lewat jika tidak basah alas kakinya. Oleh karena itu, penting membuat alat untuk antisipasi 

terpelesetnya pengunjung akibat lantai basah/kotor. Inovasi keset otomatis berbentuk prototype Cleaner Footwear and 

Dryer Automatic, didesain membersihkan debu dan mengeringkan alas kaki jika basah. Metodenya dengan menginstalasi 

model sensor load cell sebagai pendeteksi gaya tekan, seseorang dan dikonversi HX711 menjadi tegangan (Volt). Sinyal 

output HX711 di input dan dikonversi oleh mikrokontroller ATMega 328p menjadi data digital. Hasil konversi dari 

mikrokontroller ATmega 328p yang berupa data digital digunakan untuk men-trigger driver relay sebagai penggerak motor 

DC. Saat Sensor DHT22 dan sensor water level mendeteksi kelembapan alas kaki seseorang basah Motor DC dan footdryer 

aktif. Buzzer  berbunyi yang menandakan alat telah selesai bekerja. 
 

 Keywords: Footdryer, Keset, Load Cell, Otomatis, Sensor Water Level 

 

 

 

1. Pendahuluan 
Istilah “pengesat” (dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dikenal secara umum sebagai keset. 

Fungsinya sebagai tempat menggesekkan alas kaki yang 

kotor, juga sarana pembersih sepatu/sandal yang basah. 

Keset tersedia juag di bagian pintu mall/ hotel untuk 

mencegah lantai kotor, mengurangi beban kerja petugas 

kebersihan. Petugas kebersihan keliling menyapu lantai 

di semua area mall/hotel, tanpa disadari menjadi ucapan 

selamat datang untuk pengunjungnya. Keset bertuliskan 

“welcome” sudah sangat dikenal, seolah menyambut 

kedatangan sesorang yang melewati gerbang/pintu di 

dekatnya. Permasalahan muncul, keset yang terinjak 

seseorang mudah bergeser menyebabkan debu yang 

terkumpul dibagian bawahnya menyebar ke lantai.  

 

Ketika alas kaki pengunjung basah meninggalkan jejak 

(bercak) tanah atau debu dan meninggalkan gumpalan 

tanah atau ceceran air di lantai yang menjadikan lantai 

licin dan kotor. Noda (bercak) tanah yang menyebar sulit 

dibersihkan jika sudah mengering, dan tidak indah 

dipandang mata. Fungsi keset tidak sesuai dari tujuan 

semula, dari pengesat menjadi penyebar debu. Oleh 

karena itu, muncul ide untuk memodifikasi fungsi keset 

agar tidak sekedar menjadi pengesat.  

 

mailto:rahayu.purwanti@eketro.pnj.ac.id1
mailto:auliakahfi98@gmail.com2
mailto:taopikherdiansyah.02@gmail.com3
mailto:rokhimahimawati@gmail.com4
mailto:cahyaniwlnh@gmail.com5


Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 170-176                                                       171 

 

 

Gaya tekan pada suatu permukaan dideteksi oleh sensor 

load cell [1] di dalamnya memuat beberapa strain gauge. 

Rangkaian jembatan Wheatstone di dalam strain 

gauge/load cell [2] sederhana, tidak menimbulkan 

interferensi (gangguan pengaruh luar) pada tegangan 

sensor. Sensor load cell mendeteksi perubahan tegangan 

akibat tekanan di permukannya. Selanjutnya dikenal 

bahwa load cell secara bersamaan mengukur beban jarak 

jauh karena dilengkapi dengan konektor. 

 

Sinyal output (analog) dari load cell dikonversi oleh 

mikrokontroler menjadi sinyal/data digital oleh modul 

ADC. Koneksi load cell ke mikrokontroler 

ATMega328p [3] untuk konversi, transmisi data input-

output  serta berbagai instruksi lainnya. ATMega 328p 

dikoneksikan ke sensor humadity DHT22 [4] untuk 

pengukuran kelembapan di luar maupun di dalam 

ruangan. Alasan pemakaian DHT22 perakitannya lebih 

mudah dibandingkan sensor lain, dapat mendeteksi suhu 

dan kelembaban.  

 

Sensor water level mendeteksi air akibat perubahan 

konduktifitasnya [5]. ATMega 328p dikoneksikan juga 

dengan Motor Direct Current (motor DC) [6], mengubah 

energy listrik arus searah menjadi energy mekanis yang 

berupa putaran dan relay [7] sebuah saklar yang 

dikendalikan oleh arus. Implementasi motor DC [8] 

untuk mengubah besaran listrik menjadi tenaga gerak. 

Arus listrik melalui kumparan dalam medan magnet 

menghasilkan torsi yang memutar motor tenaga gerak 

tersebut berupa putaran pada rotor. Pengendalian 

kecepatan motor DC [9] dengan metode pengaturan 

lebar pulsa atau Pulse Width Modulation (PWM). Relay 

bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk 

merubah kondisi saklar yang dapat menghantarkan arus 

listrik dengan tegangan yang lebih tinggi [10] 

 

Gerakan kumparan menggerakkan diafragma secara 

bolak-balik, akibatnya udara bergetar menghasilkan 

suara [11] Sumber getaran, kumparan yang tertarik ke 

dalam/keluar sesuai arah arus dan polaritas magnetnya. 

Buzzer berbunyi pada frekuensi 1-5 KHz, mengubah 

getaran listrik menjadi getaran suara. Indikator pada 

buzzer menandakan suatu proses [12] telah selesai, 

mungkin perlu tindak lanjutnya. 

 

Light Emitting Diode (LED) sebagai perangkat keras dan 

padat (solid-state component), lebih unggul dalam 

ketahanan (durability), ukuran yang kecil, cara 

pemasangan praktis, serta konsumsi listrik yang rendah. 

usia relatif panjang yaitu lebih dari 30.000 jam. Secara 

ekonomis harga lampu LED masih mahal [13] 

 

Permasalahan lantai kotor diatasi dengan solusi 

pembuatan keset khusus, alatnya disebut Cleaner 

Footwear and Dryer Automatic (Clean F &D 

Automatid). Alat ini didesain untuk mengganti pengesat 

alas kaki manual atau sebelumnya. Inovasi dan rekayasa 

dalam Clean F&D Automatic, alas kaki tidak digesekkan 

ke keset. Keunggulan alat, secara otomatis on/aktif 

ketika mendeteksi massa sesorang sesaat menginjaakkan 

kakinya. Fan juga otomatis on saat mendeteksi alas kaki 

yang basah, dilengkapi alat pengering.  

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian rancangbangun alat/sistem Clean 

F&D Automatic dengan perencanaan dan realisasi alat, 

pengujian alat/sistem, penetuan variabel untuk 

pengambilan dan analisa data untuk membuktikan 

performa dan kinerja penggunaan sensor-sensor.  

 

2.1. Blok Diagram dan Flowchart 

 

Ralisasi keseluruhan alat mengikuti diagram alir atau 

sesuai Flowchart (Gambar 1), dan perancangan atau uji 

alat sesaui Blok Diagram (Gambar 2). 

 

2.2 Instalasi Modul-modul dan Sensor 
 

Sensor Load Cell sebagai pendeteksi perubahan tekanan 

akibat beban. Hasil deteksinya perubahan tegangan pada 

output Jembatan Wheatstone akibat gaya tekan di atas 

casing load cell. Modul HX711 modul pengkonvesri 

tegangan menjadi masa benda. Sensor DHT22 

mendeteksi suhu dan kelembapan, sinyal output sensor 

diinput ke mikrokontroller ATmega 328p (telah 

dilengkapi modul pengkonversi ADC). Perubahan 

tegangan sensor dikonversi menjadi suhu dan 

kelembapan berbentuk sinyal digital. 

 

Sensor Water Level mendeteksi air (basah/kering), 

mengubah ukuran air menjadi sinyal analog output. 

ADC digunakan untuk mengubah sinyal input analog 

menjadi digital Mikrokontroller ATMega328p, 

menginstruksi dan men-trigger driver, relay untuk 

mengaktifkan motor DC, Indikator LED dan Buzzer.  
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Start

Inisialisasi
Port/Pin Input-Output pada 

Mikrokontroller dengan sensor 
tekanan,sensor kelembapan dan 

sensor Water Level. 

End

Mikrokontroller 
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Mengaktifkan fungsi Timer 

Indikator 
Lampu Kuning OFF

Indikator 
Lampu Hijau OFF

A
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Simpan Data hasil 
kelembapan

Sensor tekanan 
(Load cell)

Driver Relay ON, 
Motor DC ON dan 
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ADC(0)

Sensor kering/
basah (Water 

Level)

Konversi
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A

Sensor 
Mendeteksi kelembapan 

 alas kaki
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TidakYa
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Driver Relay On, 
Hairdryer On dan
Lampu Hijau On

Buzzer (beep) ON

Mengaktifkan sensor 
Water Level

Ya

Mengaktifkan fungsi Timer 

 
Gambar 1. Flowchart Sistem Keseluruhan 

 

 
Gambar 2. Blok Diagaram Sistem 

 

 

 

Motor DC mengatur posisi gerakan sikat secara vertikal. 

Driver relay sebagai saklar elektromagnetik yang 

mengatur indikator pilot lamp (LED), pengaktif gerakan 

sikat pembersih alas kaki dan on/off footdryer (pengering 

kaki). Udara panas untuk mengeringkan alas kaki yang 

basah berasal dari pengering (footdryer). Footdryer aktif 

akibat putaran kipas/blade dari dua hairdryer dengan 

kecepatan tertentu.  

 

2.2. Pengujian Modul Mekanik-Elektrik 

 

Realisasi alat dilengkapi dengan pengujian mekanik dan 

elektrik didukung juga dengan pengujian pprogram 

1. Uji Mekanik 

Pengujian mekanik untuk memastikan fungsi motor 

DC, Linear Bearring, dan Footdryer berfungsi.  

2. Uji Elektrikal 

Kepastian komunikasi antar modul melalaui berbagai 

pengukuran elektrikal tegangan/arus. Makud 

pengujian ini untuk mengantisipasi short circuit jika 

antar modul telah terkoneksi.  

3. Uji Program 

Pengujian program pada sistem secara partisi (sub 

program), dan uji program keeluruhan setelah modul-

modul terkoneksi/teruji secara mekanik sesuai 

fungsinya.  

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
 

3.1 Instalasi Mikrokontroler, Sensor, dan Relay 

 

Sensor load cell (Gambar 3) Clean F & D Automatic 

berkapasitas < 200 kg. Pemilihan kapasitas ini 

mempertimbangkan kemungkinan dua orang dan satu 

trolli melewati pengesat pada waktu bersamaan.  

 

 
 

Gambar 3. Load Cell  

 

Mikrokontroller ATMega328p. Pin Signal DHT22 

dihubungkan ke pin +5v pada ArduinoUno dan minus 

sensor DHT22 dihubungkan ke pin GND ArduinoUno 

(Gambar 4) mengaktifkan motor DC (aktuator) setelah 

sinyal output sensor ditransmisi.  
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Gambar 4. Modul ATMega 328p dan Sensor DHT22 

 

 
 

Gambar 5. Relay 

 

Relay membutuhkan supply kerja lilitan (coil) sebesar 

+5v yang digunakan Clean F & D Automatic. Jenis relay 

SPDT (Single Pole Double Throw) ini memiliki dua 

keadaan kontak yakni NO (Normally Open) dan 

NC(Normally Close).. Relay sebagai saklar pen-trigger 

(Gambar 5), foot dryer aktif jika sensor DHT22 

mendeteksi kelembapan dan sensor water level 

mendeteksi basah/kering alas kaki. Hasil deteksi kedua 

sensor ini berupa sinyal gelombang yang diinput ke 

mikrokontroller.  

 

Konstruksi pengesat didesain tetap agar tidak bergerak 

dan meninggalkan bercak debu/kotoran di lantai. 

Pengesat juga diberikan sela untuk pembersihan alas 

kaki dan penyesuaian kelembapan alas kaki guna 

pengeringan alas kaki di satu titik. Kerangka dibuat dari 

bahan besi panjang 123cm lebar 54cm tebal 34 cm. 

Gambar 6 merupakan bentuk akhir dari Clean F & D 

Automatic (tampak atas) yang jika sirealisasikan harus 

ditanam di dalam tanah. Bagian atas Clean F & D 

Automatic harus rata dengan lantai pintu masuk 

mall/lobby agar pengunjung tidak tersandung. 

 

3.2 Cara Kerja Alat 

 

(1). Beban (dimodelkan kaki) menekan load cell di 

dalam Clean F & D Automatic 

(2).  Secara otomatis mikrokontroler ATMega 328p 

menkonversi sinyal output load cell 

(3).  Sinyal output ditransmisikan ke aktuator dan relay. 

Motor DC 

(4). Aktuator mendorong sikat ke permukaan Clean 

F&D Automatic. 

(5). Relay terhubung ke footdryer (pengering kaki). 

(6). Jika sensor DHT22 mendeteksi perubahan 

tegangan (Volt) akibat kelembapan alas kaki, 

(7). footdryer (pengering kaki) sebagai penghembus 

uap panas.  

(8). Tiga indikator LED, warna merah menandakan 

sistem standby, warna kuning pembersihan, warna 

hijau pengeringan alas kaki. 

(9). Setelah ketiga indikator terlewati, pembersihan dan 

pengeringan telah selesai terdengar bunyi buzzer 

(beep). 
 

 
Gambar 6. Foto Clean F&D Automatic (Tampak Atas)
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3.3 Hasil Uji Sistem Mekanik, Elektrik, Program 

 

Sebelum system keseluruhan terinstalasi perlu diuji 

masing-masing koneksi secara partisi; \ 

 

a. Uji Fungsi Pendeteksi Suhu 

Pengujian Sensor Load cell, outputnya tegangan 

(volt) sebagai pentriger untuk mengaktifkan sensor 

suhu. HX711 dan DHT22 ke Arduino Uno. Koneksi 

modul-modil tersebut telah teruji (Gambar 7) dan 

terkonrksi ke modul penampil data (Gambar 8). 

Hasil uji sensor Loadcell dan DHT22 dapat 

ditampilkan datanya. 

 

 
 

Gambar 7. Instalasi Sensor 

HX711 dan DHT22 

 
 
Gambar 8. Tampilan Data 

Hasil Deteksi Sensor 

 

b. Uji Fungsi Alat Pengering dan Motor DC 

Uji elektrik Motor DC (Gambar 9) sebagai penggerak 

sikat pembersih telah. LED nyala jika sikat telah aktif 

bergerak (naik/turun) sesuai putaran motor DC. Alat 

pengering (Gambar 10) memanfaatkan hairdriyer 

yang menyemprotkan udara panas .  

 

 
 

Gambar 9 Uji Elektrik 

Motor DC 

 
 

Gambar 10 Model Alat 

Pengering (hairdryer) 

 

c. Uji Fungsi Sensor Water Level 

Fungsi sensor water level untuk mendeteksi 

kelembaban alas kaki  yang basah/kering. Pengujian 

fungsi sensor water level mendeteksi alas kaki yang 

kering (Gambar 11, kiri) dan Data Hasil deteksi 

sensor (Gambar 11, kiri).  Hasil uji coba sensor 

water level dengan alas kaki yang basah (Gambar 

12, kiri) dan data deteksinya (Gambar 12, kanan) 

 

  
 

Gambar 11 Uji  Fungsi Sensor Water Level dan Alas 

Kaki Kering (kiri), dan Data Deteksi (kanan) 

 

  
 

Gambar 12 Uji  Fungsi Sensor Water Level dan Alas 

Kaki Basah (kiri), Data Deteksi (kanan) 

 

Keseluruhan hasil uji part per parrrt modul telah 

menunjukkan bahwa keseluruhan modul telah siap 

dikoneksikan. 

 

3.4 Instalasi, Konfigurasi Pengujian Sistem 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja 

dari Clean F & D Automatic. Pengujian setiap 

bagian; koneksi antar mekanik, modul, antar modul-

komponen dan instalasi sistem secara keseluruhan. 

Pengujian pembersih dan pengering dilakukan selama 

25 detik (Gambar 13). 

 

Gambar 13, menunjukkan trend perubahan tegangan 

(V) terhadap waktu (t) dapat dilinerisasikan. Garis 

regresi Y= 0.0079 x + 0.005 dengan R
2
= 0.9499 (> 

0.s0) menynjukkan bahwa hubungan tegangan 

terhadap waktu sangat kuat. Perubahan tegangan 
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pada sensor  sangat  

 

Grafik tersebut menunjukkan ketika sensor DHT22 

mendeteksi kelembapan alas kaki, semakin lama 

pengeringan yang di lakukan oleh footwear 

kelembapan semakin turun. Pengujian Sensor Water 

ketika alas kaki kering yang dilakukan selama 25 

detik (Gambar 14). Prototype Clean F&D Automatic 

merupakan alat yang tepat guna dan efisien untuk 

digunakan dalam permasalahan lantai kotor di bagian 

depan mall.  

 

Fungsi system elektroniknya, sensor kelembaban 

sesuai perencanaan yaitu mendeteksi alas kaki yang 

basah.  Hasil deteksi sensor diinput ke 

mikrokontroler dan outputnya dapat men-trigger 

blower/fan berputar untuk mengeringkanalas kaki 

yang basah. Semakin lama waktu pengeringan maka 

kelembapan semakin turun. Model alat ini masih 

perlu dikembangkan, terutama untuk posisi sensor 

water level. Waktu yang diperlukan untuk 

membersihkan dan mengeringkan 25 detik dengan 

kelembaban tertentu. Tegangan rata-rata yang 

diperlukan untuk mengeringkan adalah 25 detik. 

Pengeringan pada alas kaki kering datanya fluktuatif 

karena dipengaruhi oleh kelembaban udara di 

sekitarnya. 

 

 
 

Grafik 7. Hasil Pengukuran Sensor Water (Alas Kaki 

dalam Keadaan Kering) 

 

 

 

 

 
 

Grafik 8. Hasil Pengukuran Sensor Water (Alas Kaki 

dalam Keadaan Basah) 

 

4. Kesimpulan 
 

Alat ini dapat mendeteksi kelembaban alas kaki dan 

dikeringkan oleh footdryer setelah debu berhasil 

dibersihkan oleh sikat, Sikat bergerak naik/turun dan 

bergeser untuk menghilangkan debu/kotoran yang 

menempel di bagian bawah alas kaki. Buzzer dan 

LED menyala setelah selesai pembersihan debu. 

Prototype Clean F&D Automatic system mekanik 

telah sesuai fungsinya, dapat membersihkan alas kaki 

kotor.  

 

Ucapan Terima  Kasih 
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Abstrak  

Pemanfaatan radiasi sinar matahari sebagai sumber energi berasal dari efek cahaya radiasi matahari, Pemanfaatan 

radiasi cahaya matahari untuk menghasilkan sumber tenaga listrik melalui alat konversi panel surya ( solar Cell ). Pada 

penelitian ini telah dilakukan pengujian instalasi system PLTS dengan menggunakan solar panel 20 WP yang 

dihubungkan  secara direct dimana panel solar cell akan dihubungkan langsung dengan variasi beban listrik dalam hal 

ini menggunakan beban lampu LED dengan daya 5 watt, 10 watt dan 15 watt.  Dan sistem PLTS secara indirect, dimana 

panel solar cell tidak langsung dihubungkan ke beban listrik melainkan melalui solar regulator charge dan battery 

setelah itu dihubungkan dengan variasi beban seperti pada model PLTS dengan system Direct. Hasil penelitian ini 

memperlihatkan bahwa system kerja PLTS  secara direct dan indirect menghasilkan nilai arus dan intensitas cahaya 

yang dihasilkan adalah sama yaitu 0,12 Ampere dan 412 Lux 

 

 
Keywords: Solar cell, Direct, Indirect, LED   

 

 

 

1. Pendahuluan (12 pt, bold)  

Petunjuk penulisan ini Pemanfaatan energi matahari 

sebagai sumber energi listrik masih sangat jarang 

digunakan, padahal energi matahari merupakan energi 

bersih dan dapat di perbaharui, berbeda dengan sumber 

energi yang berasal dari fosil, yang lambat laun akan 

habis. 

 Alat untuk mengkonfersi energi matahari 

menjadi energi listrik adalah solar panel listrik, dalam 

instalasi pemasangan solar panel dapat dihubungkan 

langsung ke beban dapat pula tidak langsung 

dihubungkan ke beban, melainkan di simpan terlebih 

dahulu pada baterai sebelumnya melalui regulator 

kontrol BCR setelah itu dihubungkan ke beban. 

 Menghubungkan panel solar cell secara 

langsung ke beban disebut direct sedangkan 

menghubungkan panel solar cell tidak secara langsung 

melalui baterai penyimpan energi disebut indirect. 

Tinjauan pustaka 

Solar Cell System 

Energi surya adalah radiasi yang diproduksi oleh reaksi 

fusi nuklir pada inti matahari. Matahari mensuplai 

hampir semua panas dan cahaya yang diterima bumi 

untuK digunakan makhluk hidup. Energi surya sampai 

kebumi dalam bentuk paket-paket energi yang disebut 

foton.  

Radiasi surya dipancarkan dari fotoshpere matahari 

pada temperatur 6000K, yang memberikan distribusi 

spektrumnya mirip dengan distribusi spektrum black 

body. Dengan melalui atmosfer bumi, radiasi surya 

diatenuasikan oleh berbagai partikel diantaranya 

molekul udara, aerosol, partikel debu, dll sehingga 

menghasilkan spektrum seperti ditunjukkan pada 

gambar berikut 

 
 

Gambar 1. Spektrum sinar matahari 
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Sel surya atau fotovoltaik adalah perangkat yang 

mengkonversi radiasi sinar matahari menjadi energi 

listrik. perinsip kerja solar cell terlihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Perinsip kerja solar cell 

Ketka junction disinari, photon yang mempunyai energi 

sama atau lebih besar dari lebar pita energi silicon 

tersebut akan menyebabkan eksitasi silicon dari pita 

valensi ke pita konduksi dan akan meninggalkan hole 

pada pita valensi. Elektron dan hole ini dapat bergerak 

dalam material sehingga menghasilkan pasangan 

silicon-hole. Apabila ditempatkan hambatan pada 

terminal sel surya, maka silicon dari area-n akan 

kembali ke area-p sehingga menyebabkan perbedaan 

potensial dan arus akan mengalir 

Solar Charger Controller 

Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik 

yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi 

ke baterai dan diambil dari baterai ke beban, Solar 

charge controller mengatur overcharging (kelebihan 

pengisian – karena batere sudah ‘penuh’) dan kelebihan 

voltase dari panel surya/solar cell. Kelebihan voltase 

dan pengisian akan mengurangi umur baterai. 

 
 

Gambar 3. Bentuk BCR 

 

Solar Charge Controller pada gambar diatas terdiri dari : 

1 input ( 2 terminal ) yang terhubung dengan output 

panel surya/solar cell, 1 output ( 2 terminal ) yang 

terhubung dengan baterai/aki dan 1 output ( 2 terminal ) 

yang terhubung dengan beban ( load ).  Arus listrik DC 

yang berasal dari baterai tidak mungkin masuk ke panel 

sel surya karena biasanya ada ‘diode protection’ yang 

hanya melewatkan arus listrik DC dari panel surya / 

solar  cell ke baterai, bukan sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam melakukan penelitian ” Optimalisasi Kinerja 

system PLTS Model Direct dan Indirect Load “, tahapan 

penelitiannya adalah : 

1. Melakukan perancangan system PLTS 

dengan sitem direct on load dan indirect on 

load. 

2. Menentukan komponen pendukung system 

PLTS dengan direct Load seperti Panel 

solar cell dan beban berupa LED dan 

indirect ON Load seperti baterai dan BCR 

3. Menginstalasi system PLTS dengan Direct 

on load dan indirect on load 

4. Melakukan pengukuran arus dan tegangan 

system PLTS dengan direct on load dan 

indirect onload 

5. Memperhatikan kondisi beban terhadap 

variasi intensitas cahaya yang diserap 

antara system direct dan indirect ON Load. 

6. Mengolah dan menganalisa data system 

direct dan indirect On Load 

7. Membuat perbandingan data antara system 

direct on load dan indirect on load. 

8. Melakukan optimasi dan perbaikan system 

PLTS dengan direct dan indirect On Load. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan adalah 

seperti pada table dibawah ini : 

Tabel 1. Alat dan bahan percobaan  

 
Rangkaian Sistem Direct dan Indirect Load 

Rangkaian dari system PLTS dengan system direct On 

Load dan Indirect On Load adalah sebagai berikut  

Layout Plant yang akan diilustrasikan seperti gambar 

berikut : 

 

Gambar 4. Lay sistem plts direct on line 

 

https://solarpanelindonesia.files.wordpress.com/2013/03/bcr1.jpg
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Gambar 5. sistem PLTS Indirect On Line 

 

Dari gambar diatas terdapat dua system PLTS dengan 

metode direct On line dimana solar cell langsung 

dihubungkan dengan beban dan system indirect online 

dimana beban tidak langsung berhubungan dengan solar 

cell melainkan solar cell akan di regulasi oleh solar 

control system lalu disimpan di dalam battery, setelah 

itu baru digunakan untu mensupply beban. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut data hasil percobaan pada system PLTS dengan 

model system direct diperlihatkan seperti pada table 

dibawah : 

Tabel 2. Data pengujian arus dan intensitas cahaya 

sistem PLTS direct Load 

 

data hasil percobaan pada system PLTS dengan model 

system Indirect diperlihatkan seperti pada tabel dibawah  

Tabel 2. Data pengujian arus dan intensitas cahaya 

sistem PLTS Indirect Load  

Tabel 3. Data pengujian arus dan intensitas cahaya 

sistem PLTS direct Load 

 
Dari data hasil pengukuran sistem kerja PLTS sistem 

direct dan indirect load dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini dilihat dari nilai intensitas cahaya yang 

dihasilkan : 

 
 

Gambar 6. Intensitas cahaya LED Panjang 

 

Dari gambar grafik diatas diatas terlihat bahwa 

intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu led 

dengan sistem Indirect ON Load lebih besar dari system 

direct load. 

 
Gambar 7. Intensitas cahaya LED Sedang 

Dari gambar grafik diatas diatas terlihat bahwa 

intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu led 

dengan system Indirect ON Load lebih besar dari 

system direct load. 

 

 

Gambar 8. Intensitas cahaya LED Sedang 

 

Dari gambar grafik diatas diatas terlihat bahwa 

intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu led 

dengan system Indirect ON Load berimbang dari system 

direct load. 

Sedangkan arus keluaran system direct dan indirect load 

yang dihasilkan dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Gambar 6. Arus Keluaran system PLTS direct dan 

indirect Load 

 

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa arus 

keluaran system PLTS indirect load untuk beban LED 

Panjang, Sedang dan Pendek berturut turut adalah 0,5A, 

0,36A dan 0,12A sedangkan untuk system PLTS dengan 

Direct Load berturut turut adalah 0,22A, 0,21A dan 

0,12A. nilai arus listrik yang mengalir menghasilkan 

nilai yang sama pada system PLTS system direct dan 

indirect load adalah pada beban LED pendek yang 

menghasilkan arus keluaran sebesar 0,12A. 

Pada pembebanan system direct load dengan beban 

panjang dan pendek, arus yang dihasilkan relative sama 

yaitu sebesar 0,22A , jadi system direct load masih bias 

digunakan optimal pada pembebanan tersebut, 

tergantung dari intensitas cahaya matahari. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengumpulan data dan hasil perhitungan dan 

analisaterhadap system hybrid, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal, yaitu : 

1. Telah dibuat rangkaian system PLTS dengan 

system Direct On Load dan Indirect On Load 

2. Intensitas cahaya yang dihasilkan dengan system 

Direct ON Load terhadap tiga variasi beban 

adalah masing masing untuk beban LED pendek 

sebesar 400 Lux, LED sedang 2800 Lux dan 

LED panjang sebesar 2800 Lux 

3. Intensitas cahaya yang dihasilkan dengan system 

indirect ON Load terhadap tiga variasi beban 

adalah msing masing untuk beban LED pendek 

sebesar 400 Lux, LED sedang 5600 Lux dan 

LED panjang sebesar 4900 Lux 

4. Arus Listrik yang dihasilkan dengan system 

Direct ON Load terhadap tiga variasi beban 

adalah masing masing untuk beban LED pendek 

sebesar 0,12 Ampere, LED sedang 0,21 Ampere 

dan LED panjang sebesar 0,22 Ampere 

5. Arus Listrik yang dihasilkan dengan system 

InDirect ON Load terhadap tiga variasi beban 

adalah masing masing untuk beban LED pendek 

sebesar 0,13 Ampere, LED sedang 0,36 Ampere 

dan LED panjang sebesar 0,5 Ampere. 

6. pembebanan system direct load dengan beban 

panjang dan pendek, arus yang dihasilkan relative 

sama yaitu sebesar 0,22A , jadi system direct 

load masih bias digunakan optimal pada 

pembebanan tersebut, tergantung dari intensitas 

cahaya matahari 
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Abstract 

 
The process of placement of goods (packing and sorting process) in the industry are still many who use conveyors 

that work only for one object only because the characteristics of different objects, so it is not efficient. By sorting 

goods by weight and height, a conveyor can be used for multiple objects. Load cell sensors are used for heavy sensors 

and proximity sensors are used for high sensors, then a conveyor buck circuit is used as a driver circuit of a dc motor 

and a minimum circuit system is used as a solenoid valve driver circuit. PLC is used as a controller to process inputs 

and outputs. This process will be controlled and monitored with vijeo citect. This tool can weigh and sort the object with 

accuracy reaches 90%. The method used consists of several stages: (1) Identification of Needs, (2) Needs Analysis, (3) 

Hardware and Software Design, (4) Toolmaking, (5) Testing Tools. 

 

 
Abstrak 

 
Proses penempatan barang (proses packing dan sortir) pada industri masih banyak yang menggunakan konveyor yang 

berfungsi hanya untuk satu obyek saja karena karakteristik obyek yang berbeda, sehinggahal tersebut tidak efisien. 

Dengan penyortiran barang berdasarkan berat dan tinggi, sebuah konveyor dapat dipakai untuk beberapa obyek. 

Sensor load cell digunakan untuk sensor berat dan sensor proximitydigunakan untuk sensor tinggi, kemudian 

rangkaian buck konveyor digunakan sebagai rangkaian driver dari motor dc dan rangkaian minimum sistem digunakan 

sebagai rangkaian driver solenoid valve. PLC digunakan  sebagai  kontroller    untuk  memproses  input  dan  output.  

Proses  ini  akan  dikontrol  dandimonitoring dengan vijeo citect. Alat ini dapat menimbang dan memilah obyek 

dengan ketelitian mencapai90%. Metode yang digunakan ini terdiri dari beberapa tahap yaitu (1) Identifikasi 

Kebutuhan, (2) AnalisisKebutuhan, (3) Perancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, (4) Pembuatan Alat, (5) 

PengujianAlat. 

 
 
Keyword: PLC, Sensor Proximity, Sensor Load Cell, Selenoid Valve 

 

 
PENDAHULUAN 
 

Otomasi industri saat ini sangat pesat sekali 

perkembangannya, dimana hampir semua sistem yang di 

pakai di industri saat ini menggunakan sistem otomasi 

industri. Otomasi industri yaitu sistem kontrol yang 

produksi  masih  dilakukan  secara  manual,  mengarah 

kepada kontrol otomasi. Terutama dalam proses produksi 

hampir semuanya menggunakan kontrol otomatis. Di 

dalam dunia industri, khususnya dalam proses produksi, 

proses penghitungan jumlah produksi dan pemisahan 

barang yang cacat 

sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang 

akurat dalam pemilihan barang tersebut. Sebenarnya 

jika proses produksi tersebut dilakukan secara otomatis 

akan menguntungkan bagi perusahaan yang 

bersangkutan. Ini dikarenakan bahwa dengan 

otomatisasi dalam proses produksi akan menimbulkan 

proses yang membutuhkan waktu yang lebih singkat, 

akurat, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan 

akan lebih tinggi. Berdasarkan masalah tersebut 

diangkatlah judul “Sortir Barang Berdasarkan Berat 

dan Tinggi Berbasis PLC dengan Monitoring 

LabVIEW” sebagai judul usulan Tugas Akhir penulis. 
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Sistem ini bekerja untuk menyortir barang berdasarkan 

berat dan tinggi. Barang akan digerakan melalui 

konveyor menuju sensor load cell untuk dideteksi 

beratnya, jika berat tidak sesuai maka barang akan 

disortir. Saat berat barang sesuai barang akan disortir 

kembali bardasarkan tinggi, tinggi barang akan 

dideteksi oleh sensor proximity dan akan ditampilkan di 

Vijeo Citect. 
 

DASAR TEORI 
 

PLC (Programmable Logic Controller) Programmable 

Logic Controller adalah system elektronik   yang   

beroperasi   secara digital  dan  didesain  untuk  

pemakaian di lingkungan industri, dimana system ini 

menggunakan memori yang dapat diprogram untuk 

penyimpanan secara internal instruksi- instruksi yang 

mengimplementasikan fungsi- fungsi spesifik seperti 

logika, urutan, perwaktuan, pencacahan dan  operasi 

aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui 

modul-modul I/O digital maupun analog. 

 

Berdasarkan  namanya  konsep  PLC  adalah sebagai 

berikut: 

1. Programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal 

memori untuk menyimpan program yang telah dibuat 

yang dengan mudah diubah-ubah    fungsi      atau 

kegunaannya. 

2. Logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses  

input  secara  aritmatik  dan logic (ALU), yakni 

melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, 

mengalikan,  membagi,  mengurangi, negasi, AND, OR, 

dan lain sebagainya. 

3. Controller,   menunjukkan   kemampuan dalam  

mengontrol  dan  mengatur  proses 

 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan. 

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian 

relay sequensial dalam suatu sistem kontrol. 

 

 
 

Gambar 1 Programmable Logi Controller 

 

 

SCADA (Vijeo Citect) 
 

SCADA merupakan singkatan untuk kendali supervisi 

dan perolehan data, suatu sistim komputer untuk 

mengumpulkan dan meneliti data real time. Sistim 

SCADA digunakan untuk memonitor dan 

mengendalikan suatu kilang atau peralatan didalam 

industri seperti telekomunikasi, kendali air dan limbah, 

energi, pengilangan minyak dan gas dan transportasi. 

Salah satu software SCADA yang terdapat di pasaran 

adalah Vijeo™ Citect® yang diproduksi oleh 

Telemecanique®. Software ini memiliki beberapa 

kelebihan daripada software-software sejenis antara 

lain jumlah driver untuk PLC yang cukup lengkap 

untuk semua vendor PLC dan berkembang secara 

kontinyu untuk memperbaiki kekurangannya tanpa 

harus mendesain ulang software versi terdahulu 

 

 
 

 

Gambar 2 Fitur CitectHMI/SCADA 

 

Sensor Load Cell 

 

Sensor load cell adalah komponen utama pada sistem 

timbangan digital. Tingkat keakurasian timbangan 

bergantung dari jenis load cell apabila diberi beban pada 

inti besi maka nilai resistansi di strain gaugenya akan 

berubah yang dikeluarkan melalui empat buah kabel. 

Dua kabel sebagai eksitasi dan dua kabel lainnya sebagai 

sinyal keluaran ke kontrolnya. 

 

 
 

 

 
 

Gambar 3 Sensor Load Cell 

 

Sensor Proximity 

Sensor proximity merupakan sensor atau saklar yang 

dapat mendeteksi adanya target jenis logam maupun 

non-logam dengan atau tanpa adanya kontak fisik. 

Proximity untuk logam disebut dengan inductive 
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proximity, sedangkan untuk non-logam disebut dengan 

capacitive proximity. 

 

 
Gambar 4 Sensor Proximity 

 

Selenoid Valve 

Selenoid valve adalah gabungan antara sistem elektrik 

dan mekanis (katup elektromekanis) yang terpasang 

sistem control valve berfungsi mengendalikan tekanan 

udara yang masuk ke aktuator. Arus yang di gunakan 

secara umum adalah arus searah/DC yaitu 24VDC. 

 

 
Gambar 5 Selenoid Valve 

 

Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara 

listrik dan merupakan komponen Electromechanical 

(Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama 

yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat 

Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan prinsip 

elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar 

sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) 

dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih 

tinggi. 

 

 
Gambar 6 Relay 

 

 

Motor DC 

Berdasarkan sumber arus penguatan magnet, motor DC 

dapat di bedakan: 

a) Motor DC penguatan terpisah, bila arus penguatan 

magnet diperoleh dari sumber Dc diluar motor. Motor 

DC penguat terpisah memiliki kumpran jangkar dan 

medan yang dicatu dari sumber yang berbeda. 

Pengaturan kecepatan dilakukan melalui pengaturan 

tegangan pada kumparan jangkar 

 

b) Motor  DC  penguatan  sendiri,  bila  arus penguatan 

magnet berasal dari motor itu sendiri 

 

 
 

Gambar 7 Motor DC 

 

Motor DC magnet permanen sering disebut juga dengan 

motor DC penguat terpisah. Perbedaanya terletak pada 

pembangkitan medan magnetnya. Motor Dc jenis ini 

memiliki struktur serta pengaturan kecepatan yang 

mudah yaitu dengan pengaturan arus dan tegangan pada 

jangkarnya. 

 

 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

PERANGKAT KERAS 

 
Perancangan Alat/Sistem 

Sistem ini secara keseluruhan menggunakan beberapa 

sensor dan aktuator yang saling terhubung. Beberapa 

sensor tersebut adalah sensor load cell dan sensor 

proximity. Aktuator pada sistem ini menggunakan 

solenoid valve, pneumatik, konveyor. 

Barang akan bergerak dengan konveyor. Pertama barang 

akan disortir berdasarkan berat dengan menggunakan 

sensor load cell, jika berat tidak seuai dengan berat maka 

barang akan dianggap barang reject dan akan disortir, 

tapi apabila berat sesuai dengan ketentuan maka barang 

akan menuju sensor proximity  untuk  diukur  

tingginya,  barang akan bergerak menuju tempat sesuai 

ukurannya dengan didorong oleh pneumatik. 

 

Diagram Blok dan Flowchart 

 

 
 

Gambar 8 Blok Diagram 
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Gambar 9 Flowchart 

 

 

Realisasi Alat 
 

 
 

 

Gambar 10 Realisasi Alat 

 

 

Spesifikasi Sistem: 

 

1. Sumber tegangan :  24 VDC 

2. Kapasitas arus  :  2A 

3.  Dimensi :  120cm x 37cm x 70cm 

4. Sistem Kontrol :  PLC Omron CPM1A 

5. Aktuator :  Solenoid Valve, pneumatik 

6. Display :  Vijeo Citect 

7.  Input data :  Push Button, Sensor Load cell   dan 

Sensor proximity 

10. Output  : Motor DC dan Relay 

 

 

ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT 

 
Pengujian Sensor Load Cell 

Pengujian sensor load cell dilakukan dengan cara 

memberi gaya atau beban pada load cell berupa barang 

dengan berat yang bervariasi untuk melihat keakurasian 

sensor load cell dan menentukan barang tersebut di reject 

atau tidak. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Tegangan Load cell 

 

 
 

 

Gambar 11 Kurva Hubungan Massa dengan 

Tegangan 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Rangka 

Timbangan Sensor Load Cell 
 

 
 

 
Gambar 12 Kurva Pengujian Rangka 

Timbangan Sensor Load Cell 
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Pengujian Sensor Proximity 

 

Pengujian sensor proximity dilakukan untuk 

mendeteksi jarak yang dapat diukur oleh sensor untuk 

menentukan tinggi barang dan menggerakan 

pneumatik. 

Tabel 3 Hasil Pengujian Sensor Proximity 
 

 
 

 
Keterangan tabel: 

   Objek yang melewati proximity dan tidak 

mengaktifkan solenoid diberi status OFF. 

 Objek yang dideteksi proximity dan mengaktifkan 

solenoid diberi status ON 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 

PLC Omron CPM1A dapat diaplikasikan sebagai 

pengolah data hasil inputan dari sensor load cell dan 

sensor proximity. 

 

Sensor load cell dapat diimplementasikan pada sistem 

sortir barang. Kenaikan berat yang terukur berbanding 

lurus dengan nilai tegangan yang terukur. Semakin berat 

massa yang ditimbang, tegangan yang terukur oleh 

sensor load cell juga semakin besar 

 

Pemasangan  sensor  proximity  dengan tinggi yang 

berbeda secara berurutan dapat digunakan untuk 

penyortiran berdasarkan tinggi objek yang akan 

dideteksi dan melewatinya. 
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Abstrak 
 

PT. Federal Izumi Manufacturing (PT. FIM) merupakan salah satu anak perusahaan PT. Astra Otoparts Tbk. yang 

bergerak dalam bidang produksi piston. Piston merupakan bagian penting dalam sebuah kendaraan. Pencatatan 

downtime menjadi hal yang sangat diperlukan bagi suatu perusahaan sebagai tolak ukur performa produksi dan acuan 

perencanaan produksi selanjutnya. Namun pada penerapannya, data downtime yang didapatkan tidak akurat 

dikarenakan proses pencatatan yang masih dilakukan manual. Oleh karena itu, penulis membuat sistem monitoring 

berbasis PLC Omron CJ1M dan visual basic yang dapat mencatat secara akurat data downtime seluruh line machining 

pada gedung A, B, dan C kedalam database. Serta dapat memantau kondisi line secara real time. Dengan dibuatnya 

sistem ini, akurasi pencatatan downtime meningkat sebesar 3.01% dari data maintenance. Selain itu, performance rate 

pada proses produksi juga dapat ditingkatkan. 

 

MAKING OF MONITORING SYSTEM ALL MACHINING LINE  

USING PLC OMRON CJ1M AND VISUAL BASIC IN  

PT FEDERAL IZUMI MANUFACTURING 
 

PT. Federal Izumi Manufacturing is a branch company of PT. Astra Otoparts Tbk and engaged in manufacture of 

piston. Piston is an important part in vehicle engine that functionate as air surpressor. Recording downtime becomes an 

indispensable thing for a company as a benchmark of production performance and reference production planning next. 

However, in practice, the downtime data obtained is not accurate recording process is still done manually. Therefore, 

the authors make a monitoring system based on Omron CJ1M PLC and visual basic that can accurately record the 

downtime data of all line machineries on buildings A, B, and C into the database. And can be in outline in real time. 

With data theft downtime increased by 3.01% of maintenance data. In addition, the level of performance in the 

production process can also be improved. 

 

Keywords: system monitoring, visual basic, PLC, ethernet, device net 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

PT. Federal Izumi Manufacturing adalah 

Perusahaan yang berada dalam grup Astra Otopart. 

Bergerak di bidang pembuatan komponen kendaraan 

bermotor berupa piston. Piston adalah sumbat geser yang 

terpasang di dalam silinder mesin pembakaran. Piston 

yang di produksi PT. FIM adalah piston untuk kendaraan 

roda dua seperti Honda, Yamaha,  Suzuki. Juga kendaraan 

roda empat berupa mobil bahan bakar bensin, bus dan 

truk bermesin diesel bahan bakar solar. Semua kegiatan 

perusahaan ini berlokasi di Cileungsi, Bogor.   

Untuk meningkatkan kinerja serta performa mesin 

pada line machining, Departemen Maintenance 

malakukan tindakan preventive dengan membuat jadwal 

Maintenance Day pada setiap line machining. Salah satu 

cara untuk menentukan Line yang akan di lakukan 

tindakan maintenance adalah dengan melihat jumlah 

downtime yang terjadi dan jenis masalah yang timbul. 

Sistem pencatatan yang diterapkan di PT. FIM saat 

ini masih dilakukan secara manual oleh operator, yaitu 

pada saat produksi terhenti akibat masalah yang terjadi 

pada mesin, operator akan melihat jam dan mencatat 

waktu awal terjadinya downtime, kemudian operator akan 

melaporkannya kepada leader dan akan diteruskan ke 

departemen maintenance untuk dilakukan proses 

perbaikan. Setelah proses perbaikan selesai dan mesin 

dapat kembali beroperasi, operator akan mencatat kembali 

waktu akhir terjadinya downtime. 

Dengan sistem pencatatan yang digunakan ini 

sangat memungkinkan waktu downtime yang dicatat tidak 

mailto:afianto@polman.astra.ac.id
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akurat, karna didasari oleh perkiraan operator. Masalah 

lain yang timbul adalah ketika terjadi masalah pada mesin 

yang dapat diselesaikan sendiri oleh operator, sehingga 

operator tersebut tidak mencatat downtime yang terjadi 

karena dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 

5 menit. Jika hal ini terus berulang selama kurun waktu 1 

hari saja, maka akumulasi downtime mesin tersebut tidak 

akan tercatat maksimal. Disebabkan oleh sistem 

pencatatan yang dilakukan tidak akurat. 

Dari permasalahan yang ada, maka salah satu 

solusinya adalah dengan dibuat sebuah sistem monitoring 

yang dapat memantau kinerja mesin pada Line selama 24 

jam dan melakukan pencatatan downtime secara akurat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka 

perumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana 

membuat Sistem Monitoring yang dapat memantau 

seluruh Line Machining selama 24 jam dan mencatat 

waktu downtime secara akurat menggunakan PLC 

OMRON CJ1M dan Visual Basic 6? 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini penulis akan 

membahas : 

1. Membahas sistem kerja pencatatan downtime 

2. Membahas wiring sistem monitoring 

3. Membahas program PLC dan Visual Basic 

4. Tidak membahas perhitungan arus pada 

sistem kontrol 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan akurasi pencatatan downtime 

b. Kalkulasi downtime dihitung secara otomatis 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Perangkat Lunak 

2.2.1 Visual Basic 

Visual BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic 

Instruction Code) merupakan sebuah bahasa 

pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat 

suatu aplikasi dalam Microsoft Windows. Visual BASIC 

menggunakan metode Graphical User Interface (GUI) 

dalam pembuatan program aplikasi (project). Istilah 

visual mengacu pada metode pembuatan tampilan 

program (Interface) atau objek pemrograman yang biasa 

dilakukan secara langsung terlihat oleh programmer. 

Dalam Visual BASIC, pembuatan program aplikasi harus 

dikerjakan dalam sebuah project. Sebuah Project dapat 

terdiri dari File Project (.vbp), File Form (.frm), File data 

binary (.frx), Modul Class (.cls), Modul Standar (.bas), 

dan file resource tunggal (.res). Bahasa yang digunakan 

adalah bahasa BASIC yang sangat populer pada era 

sistem operasi DOS. 

a) Antar Muka Visual basic 

Interfaces atau antar muka visual basic 

berisi menu, toolbar, toolbox, properties, jendela 

form, jendela project, jendela lay-out. 

Pembuatan program aplikasi menggunakan 

Visual basic dilakukan dengan membuat tampilan 

aplikasi pada form, kemudian diberi script 

program di dalam komponen-komponen yang 

diperlukan. Form disusun oleh komponen-

komponen yang berada di [Toolbox], dan setiap 

komponen yang dipakai harus diatur propertinya 

lewat jendela [Property].  

Menu pada dasarnya adalah operasional 

standar di dalam sistem operasi windows, seperti 

membuat form baru, membuat project baru, 

membuka project dan menyimpan project. 

b) Konsep Dasar Pemrograman Dalam Visual 

basic 

Konsep dasar pemrograman Visual Studio 

adalah pembuatan form dengan mengikuti aturan 

pemrograman Property, Metode dan Event. Hal ini 

berarti:  

1. Property 

Setiap komponen di dalam pemrograman 

Visual Studio dapat diatur propertinya sesuai 

dengan kebutuhan aplikasi. 

2. Metode 

 Bahwa jalannya program dapat diatur sesuai 

aplikasi dengan menggunakan metode 

pemrograman yang diatur sebagai aksi dari 

setiap komponen. Metode merupakan tempat 

untuk mengekpresikan logika pemrograman 

dari pembuatan suatu program aplikasi. 

3. Event 

 Setiap komponen dapat beraksi melalui event, 

seperti event click pada command button yang 

tertulis dalam layar script Command1_Click. 

2.2.2 Database 

Database atau basis data adalah kumpulan data 

yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang 

dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat 

lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.  

Proses memasukkan dan mengambil data ke dan 

dari media penyimpanan data memerlukan perangkat 

lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data 

(database management system DBMS). DBMS 

merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan 

pengguna database (database user) untuk memelihara, 

mengontrol dan mengakses data secara praktis dan 

efisien. Dengan kata lain semua akses ke basis data akan 

ditangani oleh DBMS. Ada beberapa fungsi yang harus 

ditangani DBMS yaitu mengolah pendefinisian data, 

menangani permintaan pemakai untuk mengakses data, 

memeriksa sekuriti dan integriti data yang didefinisikan 

oleh DBA (Database Administrator), menangani 

kegagalan dalam pengaksesan data yang disebabkan oleh 

kerusakan sistem maupun disk dan menangani unjuk kerja 

semua fungsi secara efisien. 
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Tujuan utama dari DBMS adalah untuk 

memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna. Jadi 

sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana 

data disimpan, dipelihara dan tetap bisa diambil (diakses) 

secara efisien. Pertimbangan efisien di sini adalah 

bagaimana merancang struktur data yang kompleks tetapi 

masih tetap bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa 

mengetahui kompleksitas strukturnya. 

2.2 Device Net 
1
Device Net merupakan protokol komunikasi yang 

digunakan pada industri yang bekerja secara otomatis 

yang menghubungkan antara peralatan sensor, transmitter 

dan peralatan kontrol terhubung dalam jaringan 

komunikasi. Protokol ini menggunakan CAN atau 

(Kontroller Area Network) sebagai tulang punggung 

teknologi (backbone technology) dan mendefinisikan 

layer aplikasi untuk mengcover sejumlah peralatan yang 

dikendalikan. Aplikasi yang menggunakan protocol ini 

mencakup pertukaran informasi (information exchange), 

safety devices, dan jaringan kontrol peralatan 

Input/Output yang besar.  Device Net awalnya 

dikembangkan oleh Perusahaan Amerika yaitu Allen-

Bradley (sekarang berganti nama menjadi Rockwell 

Automation) 

2.3.1 Protokol Device Net 

Device Net menggunakan 
2
CAN (Kontroller Area 

Network) sebagai protokol komunikasi. CAN adalah 

standard serial komunikasi yang digunakan berbagai 

perangkat untuk saling berkomunikasi. CAN memiliki 

baud rate maksimal sebesar 1 mbps, tidak seperti serial 

komunikasi lain yang dapat mentransfer data hingga 

ribuan atau jutaan data bit dalam satu frame. Namun 

penggunaan pada industri hanya memerlukan baud rate 

dengan kecepatan sekitar 128 kbps. Baud rate adalah 

kecepatan aliran data, atau seberapa banyak bit data yang 

dapat ditransfer dalam waktu 1 detik. Bit atau binary digit 

adalah satuan digital terkecil dan hanya dapat memiliki 

nilai 1 atau 0. Sementara byte adalah kumpulan dari 

beberapa buah bit, 1 byte terdiri dari 8 buah bit berbeda. 

Keunggulan dari CAN tidak terletak pada kecepatan 

transfer data, melainkan minimnya overhead yang 

dibutuhkan untuk mentrasfer data. Inilah yang 

menyebabkan CAN digunakan pada Device Net. CAN 

memiliki beberapa field layer dengan fungsi yang 

berbeda, seperti start of frame, identifier field. Format 

data frame dari CAN adalah sebagai berikut ini. 

 
Gambar 2Error! No text of specified style in document..1 Format Data 

Frame CAN 

Gambar 2.2 menunjukkan format data frame yang 

dimiliki oleh CAN.   

                                                           
1
 Omron, PLC Analog I/O dan Networking Manual 

2
 Steve Corrigan, Introduction to The Kontroller Area 

Network 

 SOF atau start of frame merupakan bit yang 

menandakan permulaan dari sebuah pesan. 

Digunakan untuk sinkronisasi dari beberapa 

node pada bus. 

 Identified field berguna untuk menentukan 

prioritas pesan. Semakin kecil nilai binernya , 

maka semakin besar prioritasnya. Frame ini 

yang digunakan oleh Device Net. 

 RTR atau Remote Transmission Request 

diguanakan saat informasi diperlukan dari node 

lain. Saat semua node menerima permintaan, 

identifier berfungsi untuk menentukan node 

secara spesifik. 

 IDE atau Single Identifier Extension 

menandakan bahwa  sebuah identifier CAN 

tanpa ekstension sedang ditransimisikan. 

 r0 merupakan bit spare untuk penggunaan yang 

akan datang. 

 DLC merupakan 4-bit data length code yang 

berisi nomor byte yang sedang di transmisikan. 

 Data field, menandakan bahwa 8 bytes data 

atau 64 bit data aplikasi yang dapat 

ditransimisikan. 

 CRC atau Cyclic Redundancy Check berfungsi 

untuk aplikasi data yang mendeteksi error. 

 ACK berfungsi untuk memeriksa integritas dari 

data yang ditransmisikan. 

 EOF atau End Of Frame menandakan 

berakhirnya pesan frame CAN. 

 IFS atau Interframe Space berisi waktu yang 

dibutuhkan kontroler untuk memindahkan 

frame ke posisi yang seharusnya pada area 

pesan. 

 

Meskipun CAN memiliki banyak spesifikasi pesan 

frame yang berbeda seperti, data, remote, overload, error, 

Device Net hanya menggunakan frame identifier field dari 

CAN. 

 
Gambar 2.2 Alokasi data Device Net pada CAN Identifier Field 

Gambar 2.3 menunjukkan alokasi data yang 

digunakan Device Net pada identifier field 11-bit CAN. 

Data tersebut terbagi menjadi 4 grup, tiga grup pertama 

terdiri dari 2 bagian ; bagian pertama untuk 6-bit Media 

Access Core Indentifier (MAC ID) dan yang lainnya untuk 

massage ID. Identifier field inilah yang digunakan untuk 

mendeteksi  node pada setiap perangkat Device Net. CAN 

identifier field juga memiliki mekanisme otomatis yang 

dapat mendeteksi keberadaan node dengan alamat yang 

sama.  
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2.3.2 Karakteristik Device Net 

Jaringan Device Net bisa disambungkan hingga 64 

buah unit modul, termasuk unit master maupun unit slave. 

Setiap nodes atau unit dapat dikoneksikan langsung dari 

unit master atau dicabangkan terlebih dahulu 

menggunakan terminal. 

 
Gambar 2Error! No text of specified style in document..3 Konfigurasi 

Device Net 

Gambar 2.4 menunjukkan contoh sebuah 

konfigurasi Device Net yang terdiri dari sebuah unit 

master yang terhubung dengan total lima buah unit slave. 

Gambar 2.4 juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

unit device yang dapat digunakan sebagai unit master 

maupun unit slave.  

 
Gambar 2.4 Jenis Koneksi Device Net  

Pada gambar 2.5 kita dapat melihat bahwa Device 

Net dapat dikoneksikan dengan berbagai cara, seperti 

koneksi Multi-drop maupun koneksi T-brach. Hal ini 

tentunya mempermudah kita untuk dapat memilih koneksi 

seperti apa yang akan kita gunakan. Selain itu Device Net 

juga dirancang agar dapat bekerja dengan perangkat dari 

berbagai merk berbeda. Hal ini tentu memudahkan kita 

untuk membuat sistem yang lebih ekonomis. 

 

 
Gambar 2.5 Device Net multi-vendor networks 

Karakteristik dari jaringan Device Net 

membutuhkan kabel yang dapat menyediakan sambungan 

untuk sinyal dan sumber tegangan dalam satu kabel. 

Sumber tegangan ini harus disuplai dari sebuah power 

supply yang tersambung secara langsung ke jaringan yang 

dapat memberikan tegangan ke semua nodes yang 

tersambung. Jumlah baudrate yang digunakan bergantung 

dari ukuran kabel pada jaringan. Tabel 1.1 menunjukkan 

nilai baudrate untuk ukuran kabel tertentu. 

Tabel 1.1 Nilai Baudrate 

 
Kabel yang digunakan untuk jaringan ini adalah 

kabel shielded 5-wire. Kabel ini terdiri dari dua buah 

kabel sinyal, dua buah kabel power, dan sebuah kabel 

shield. 

 

 
Gambar 2.6 Kabel Device Net 

Tabel 2.2 Warna Kabel Device Net 

 
Konektor yang digunakan untuk menyambungkan 

unit master dan unit slave adalah sebagai berikut ini. 

 
Gambar 2.7 Konektor Device Net 

Pada gambar 2.8 ditunjukkan perlu adanya 

penambahan satu buah unit resistor 121 ohm yang 

dipasang diantara socket CAN_L dan CAN_H. Resistor ini 

berguna untuk mengurangi pemantulan komunikasi saat 

data disalurkan.  

Sumber tenaga yang diguanakan untuk koneksi 

Device Net adalah sebagai berikut ini. 
Tabel 2.3 Power Supply 
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2.3 PLC 
3
Programmable Logic Kontrol (PLC) adalah 

sistem berbasis mikroprosesor yang menggunakan 

memori yang dapat diprogram untuk menyimpan 

instruksi-instruksi dan mengimplementasikan fungsi-

fungsi seperti fungsi logika, pengurutan, pewaktuan, 

pencacahan dan aritmetika untuk mengontrol mesin-

mesin dan proses, serta dirancang untuk dioperasikan oleh 

insinyur yang mungkin memiliki kemampuan dan 

pengetahuan terbatas mengenai komputer dan bahasa 

pemrograman.  

Perangkat 

pemrograman

Sumber 

daya

Prosesor

Unit 

memori

Modul 

Input / 

Output

Input

Output

Sumber 

tenaga luar

 
Gambar 2.8 Skematik sistem PLC4 

PLC pada dasarnya adalah sistem komputer digital 

yang mampu melaksanakan proses kerja yang kompleks. 

Penggunaan PLC dilingkungan industri terhitung lebih 

praktis dan efisien daripada sistem kontrol konvensional. 

Saat terjadi perubahan proses, user hanya perlu mengubah 

instruksi-instruksi program yang dimasukkan didalamnya 

tanpa perlu perubahan wiring. Selain itu dalam hal 

pengabelan PLC mudah untuk dimodifikasi. PLC 

memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem proses 

atau mesin yang kompleks seperti Human Machine 

Interface (HMI) dengan kecepatan respon yang tinggi dan 

efisien. 

III. PENGUMPULAN DATA DAN PERANCANGAN 

3.1 Analisa Permasalahan 

Dalam mendapatkan data pencatatan downtime, 

tim Breakdown maintenance memiliki prosedur seperti 

gambar berikut. 

                                                           
3
 W. Bolton, Sistem Instrumentasi dan Sistem Kontrol 

(Jakarta: Erlangga, 2009), Halaman 158 

 

 
Gambar 3.1 Alur proses breakdown mesin 

Dari alur proses diatas dapat dilihat bahwa tidak 

ada proses yang mengatur untuk mencatat downtime yang 

timbul, hasil pencatatan downtime sangat bergantung 

kepada peranan operator. Dimana operator harus 

membuat laporan kerusakan kepada divisi maintenance 

dan awal mula waktu kerusakan berdasarkan perkiraan 

operator. 

Berdasarkan penjabaran diatas, pencatatan 

downtime menjadi sangat tidak efektif karena akan timbul 

loss time dari waktu operator membuat laporan. Dalam 

gambar 3.1 hanya menjelaskan pencatatan downtime 

ketika mesin mengalami breakdown dan membutuhkan 

bantuan dari departemen maintenance, sehingga 

gangguan lain yang terjadi diluar keadaan breakdown 

tidak tercatat. 

Dapat dilihat pada gambar diatas, akibat dari 

kelalaian operator dan sistem yang tidak efektif, muncul 

perbedaan nilai downtime yang dicatat oleh divisi 

maintenance dan divisi PPC. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka 

dibutuhkan suatu sistem yang mampu mencatat downtime 

secara otomatis. Agar downtime dapat tercatat secara 

akurat, maka sistem tersebut harus mampu mencatat 

downtime mesin dan memonitoring kinerja line secara 

real time dan akurat untuk 35 line machining di gedung 

A, B, dan C. 

3.2 Perancangan 

Pada sub bab ini penulis merancang sebuah sistem 

yang dapat memonitoring kinerja line secara real time 

serta menyimpan data breakdown kedalam database pada 

jaringan server. Penulis membuat flowchart  dan 

sistematika monitoring yang akan diterapkan. Berikut ini 

adalah flowchart dan sistematika monitoring yang 

dirancang. 

MULAI
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(Catatan Kerusakan)

Membuat Form Serah 
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Gambar 3.3 flowchart proses monitoring 

 
Gambar 3.4 Sistematika monitoring 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses 

monitoring dan pencatatan downtime diawali dari : 

1. PC mengirimkan perintah berupa 

monitoring ke PLC melalui kabel jaringan 

2. Kemudian perintah tersebut akan 

dieksekusi oleh PLC, dan PLC akan 

mengirim feedback berupa data yang 

diminta oleh PC 

3. PC mengolah dan menampilkan data yang 

telah diterima dari PLC. Jika terdapat alarm 

pada data yang diterima, maka PC akan 

memulai counting dan mencatat waktu awal 

terjadi alarm kedalam database. 

Setelah alarm selesai, PC mencatat kembali waktu 

berhentinya alarm kedalam database. 

IV. PEMBUATAN DAN PENGUJIAN 

4.1 Pengabelan Sistem Kontrol 

4.1.1 Layout Panel Master 

Panel Master dirancang sebagai tempat komponen 

elektrik seperti power supply 24VDC, circuit protector, 

blok terminal, serta modul PLC yang terdiri dari CJ1M, 

ETN21, dan DRM21 yang nantinya akan terhubung pada 

komponen yang berada di panel Slave. Berikut adalah 

gambar Panel Master dan layout dari komponen yang ada 

pada Panel Master ditunjukan pada gambar. 

 

Gambar 4. 1 Layout panel master 

4.1.2 Layout Panel Slave 
Panel Slave dirancang sebagai tempat komponen 

elektrik seperti power supply 24VDC, blok terminal, 

relay, dan DRT21 yang terhubung dengan DRM21 pada 

Panel Master. Fungsi dari panel ini adalah menerima 

input dari line machining berupa tegangan 220VAC dan 

24VDC, kemudian disetarakan menggunakan relay dan 

diteruskan ke modul DRT21 yang sudah terhubung 

dengan DRM21 pada panel master.  Berikut adalah 

gambar dari panel slave dan layout komponen elektronik 

yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4. 2 Layout Panel Slave 

4.2 Pengabelan Jaringan Ethernet 
Sistem monitoring ini memerlukan sebuiah 

perangkat sebagai media penghubung atau komunikasi 

dengan master, dalam hal ini master adalah personal 

computer dan slave adalah PLC. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada figure 4.3 tentang layout wiring kabel 

jaringan ethernet. 

 
Gambar 4.3 Layout jaringan ethernet 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ethernet 

PLC terhubung dengan HUB yang terhubung dengan 

jaringan internet PT.FIM dan personal computer juga 

terhubung dengan HUB yang terhubung dengan jaringan 

internet PT. FIM. Maka untuk pengalamatan ethernet 

PLC dan computer mengikuti IP yang sudah disediakan 

oleh PT. FIM. 

4.3 Pengalamatan Device Net 

Terdapat beberapa parameter yang harus diatur 

pada unit Master. 

 
Gambar 4.4 Parameter DRM21 

Parameter bagian unit no. switch berada pada nilai 

0, hal ini menunjukan bahwa  perangkat ini adalah modul 

PLC nomor 1. Kemudian parameter node address switch 

berapa pada nilai 0, hal ini menunjukkan bahwa perangkat 

ini memiliki nilai node 0,. Ini juga berarti bahwa 

perangkat ini akan berfungsi sebagai unit master. 

Realisasi pengalamatan unit master dapat dilihat pada 

gambar berikut. Kemudian pada bagian dip switch nomor 

2 diatur pada posisi ON, hal ini menunjukkan bahwa 

baudrate yang digunakan dapat mencapai 500 kbps. 

Pengaturan yang dilakukan pada unit slave adalah 

bagian switch node parameter. 

 
Gambar 4.5 Konstruksi DRT2-ID16 

Penentuan node yang diatur harus sesuai dengan 

yang telah di bahas  pada bab sebelumnya. Berikut adalah 

alokasi nilai node yang telah diatur. 
Tabel 4.2 Alokasi Nilai Node 

Device Nilai node Input 

Panel Slave A1 1 11 

Panel Slave A2 2 12 

Panel Slave B1 4 14 

Panel Slave B2 3 13 

Panel Slave C1 5 15 

Panel Slave C2 6 16 

4.4 Pembuatan Program VB 

Program VB digunakan untuk memonitoring 

perangkat PLC yang telah menyimpan data dari tiap – tiap 

Line Machining dan untuk menyimpan serta 

menampilkan data downtime yang akan dicatat. 

 

4.5 Pengujian Sistem Kerja Monitoring 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

program yang telah dibuat telah benar dan dapat 

melakukan monitoring data pada PLC. Pengujian 

dilakukan dengan cara melihat secara visual keadaan PLC 

dengan VB. 

Monitoring dinyatakan ok apabila VB dapat 

melakukan monitoring data yang ada pada PLC dan 

dinyatakan not good (NG) apabila VB tidak dapat 

melakukan monitoring data di PLC. Berikut adalah  

gambar monitoring VB serta tabel pengujian monitoring. 

 
Gambar 4.93 Tampilan Andon Dashboard 

 

V. KESIMPULAN 

Pembuatan dan perancangan sistem monitoring 

line machining berbasis visual basic dan plc omron CJ1M 

menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab 

perumusan masalah yang ada dalam tugas akhir ini, yaitu 

sistem monitoring yang penulis buat, telah memenuhi 

rancangan yang direncanakan. Dimana, sistem monitoring 

dapat memonitor kondisi line secara real-time dan dapat 

menaikkan akurasi pencatatan downtime sebanyak 3.01% 

dari jumlah total jam kerja mesin selama satu bulan. 
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Abstrak 

 
Pencemaran lingkungan saat ini sudah berada dalam tahap yang menghawatirkan. Sebagaimana yang terjadi saat 

ini pencemaran yang perlu penanganan dengan segera dan terkoordinasi adalah pencemaran air. Ketersediaan air 

bersih dan sehat mutlak diperlukan, terutama bagi penduduk di kota-kota besar yang memiliki kadar pencemaran 

lingkungan cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membuat suatu sistem deteksi dan kontrol 

kualitas air yang dapat memantau secara langsung kadar kebersihan atau tingkat pencemaran yang terjadi pada 

sumber atau saluran air. Peralatan untuk deteksi pencemaran yang selama ini digunakan dan banyak dipasaran 

masih relatif mahal dan masih tergantung terhadap produk luar negeri. Intellegent sensor yang dibuat digunakan 

untuk mendeteksi kadar pH dan tingkat temperatur pada air. Sedangkan untuk monitoringnya digunakan software 

LabVIEW. Intellegent sensor telah berhasil mendeteksi kualitas air pada sumber WTP di PNJ berdasarkan pH dan 

temperaturnya, lalu mengirimkan data pada hardware data aquisisi dan hasil datanya dimonitoring secara real time 

oleh software LabVIEW. pH yang terdeteksi berada pada nilai rata-rata 4, dan temperaturnya berada pada rata-rata 

28
0
 C. dari hasil pengukuran dan monitoring ini dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan WTP PNJ. Akhir dari 

penelitian ini dihasilkan sebuah produk prototype intellegent sensor yang bisa diaplikasikan dibidang monitoring 

kualitas air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

Abstract 

 

Design of Intellegent Sensor pH and Temperature for Water Quality Monitoring WTP PNJ Based LabVIEW. 

Environmental pollution is already at an alarming stage. As it happens today the pollution that needs immediate and 

coordinated treatment is water pollution. The availability of clean and healthy water is absolutely necessary, 

especially for people in large cities with high levels of environmental pollution. Based on this matter, the researcher 

make a water quality detection and control system that can monitor directly the level of cleanliness or pollution level 

that happened at source or drainage. Equipment for detection of pollution that has been used and many market still 

relatively expensive and still depend on foreign products. Intelligent sensors are made used to detect pH levels and 

temperature levels in water. As for the monitoring software used LabVIEW. Intellegent sensors have been able to 

detect water quality at WTP sources in PNJ based on pH and temperature, then send data to aquisition data hardware 

and the results are monitored in real time by LabVIEW software. detected pH is at an average value of 4, and its 

temperature is at an average of 28
0
 C. from the measurement and monitoring results can be used as a reference in the 

management of WTP PNJ. The end of this research produced a product prototype intellegent sensor that can be 

applied in the field of water quality monitoring is needed by the community. 

Keywords: Water quality, Intellegent Sensor, LabVIEW 

 

1.  Pendahuluan 
Salah satu cara pencegahan pencemaran air 

adalah dengan metode pendeteksian dini dari tingkat 

pencemaran air adalah dengan cara melakukan 

pengambilan sampel air dan melakukan pengujian 

sampel air tersebut dilaboratorium. Kualitas air adalah 

suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, 

kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga 

menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap 

kebutuhan biota air dan manusia. Menurut 
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(PERMENKES No. 416 Tahun 1990) Kualitas 

air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk 

pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Kriteria 

mutu air merupakan satu dasar baku mutu air, di 

samping faktor-faktor lain. Baku mutu air adalah 

persyaratan mutu air yang disiapkan oleh suatu negara 

atau daerah yang bersangkutan. 

Kualitas air merupakan subjek yang sangat 

kompleks dan dicerminkan dari jenis pengukuran dan 

indikator air yang digunakan. Pengukuran akan lebih 

akurat jika dilakukan di tempat karena air berada 

dalam kondisi yang ekuilibrium dengan 

lingkungannya. Pengukuran di tempat umumnya akan 

mendapatkan data mendasar seperti temperatur, pH, 

kadar oksigen terlarut, konduktivitas, dan sebagainya. 

Pengukuran kualitas air di laboratorium memiliki dua 

masalah yaitu karakteristik air pada sample mungkin 

tidak sama dengan sumbernya, karena terjadi 

perubahan secara kimiawi dan biologis seiring waktu. 

Menurut Sukamto (2016), Monitoring 

Perbandingan Kualitas Air Danau dan PDAM 

Menggunakan Sensor Turbidity, pH, dan Suhu 

berbasis Web. Dalam penelitian ini memfokuskan 

pada bagaimana cara untuk memonitoring kualitas air 

danau serta membandingkan dengan kualitas dari 

perusahaan daerah air minum (PDAM) menggunakan 

sensor turbidity, sensor pH, dan sensor suhu serta 

menampilkan data melalui web dengan modul RF 

433Mhz.[1] Sedangkan menurut Shinta Agmalini 

Dkk. (2013)., Peningkatan Kualitas Air Rawa 

Menggunakan Membran Keramik Berbahan Tanah 

Liat Alam Dan Abu Terbang Batubara. Dimana air 

baku dari sumber ini mengandung logam berat yang 

tinggi, bakteri anorganik dan lain sebagainya dengan 

kandungan cukup tinggi.[2] 

Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau 

kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah 

menjadi besaran listrik disebut Transduser. Intellegent 

sensor merupakan sebuah device yang dapat 

mendeteksi data dari fisik, kimia, dan biologi, lalu 

mengkonversi data dari output relay ke 

peralatan/device monitoring. Intellegent sensor 

sebenarnya dapat diartikan sebagai sistem peralatan 

sensor yang yang lebih sensitif, praktis, akurat, low 

energy, dan low cost. Penelitian dengan menggunakan 

intellegent sensor sudah ada beberapa yang memulai 

walau masih belum komplit. Fauzi Amani, Dkk, 

(2016)., Alat Ukur Kualitas Air Minum Dengan 

Parameter Ph, Suhu, Tingkat Kekeruhan, Dan Jumlah 

Padatan Terlarut. Dalam penelitian menggunakan 

sensor dari LM 35, sensor turbidity, dan juga sensor 

pH. Sistem ini masih menggunakan LCD sebagai 

displaynya.[3] 

Menurut Abdul Fatah, Dkk., (2016)., 

Rancang Bangun Sistem Alat Ukur Turbidity Untuk 

Analisis Kualitas Air Berbasis Arduino Uno. 

Kekeruhan adalah keadaan dimana transparansi suatu 

zat cair berkurang akibat kehadiran zat-zat tak 

terlarut.[4] Sedangkan Beni Rama, Dkk., 2016., 

Fabrikasi Dan Karakterisasi Sensor Konduktivitas 

Berbasis Teknologi Film Tebal Untuk Analisis 

Kualitas Air. Sensor yang dibuat adalah sensor 

konduktivitas dan sensor temperatur.[5] 

Kualitas air salah satu parameternya 

ditentukan seberapa besar kadar pH yang terkandung 

dalam air tersebut. Air murni bersifat netral, dengan 

pH-nya pada suhu 25 °C ditetapkan sebagai 7,0. 

Menurut (Priyani Kusrini, 2016), pH berfungsi sebagai 

indikator untuk reaksi kimia dan biologi dalam 

metabolisme akuatik. Perairan asam akan kurang 

produktif, malah dapat membunuh hewan 

budidaya.[6] Pada pH rendah (keasaman tinggi), 

kandungan oksigen terlarut akan berkurang, sebagai 

akibatnya konsumsi oksigen menurun, aktivitas naik 

dan selera makan akan berkurang. Hal ini sebaliknya 

terjadi pada suasana basa. 

Suhu secara langsung atau tidak langsung 

sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Panas yang 

dimiliki oleh air akan mengalami perubahan secara 

perlahan-lahan antara siang dan malam serta dari 

musim ke musim. Selain itu, air mempunyai sifat 

dimana berat jenis maksimum terjadi pada suhu 4ºC 

dan bukan pada titik beku. Suhu air sangat 

berpengaruh terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam 

air. Jika suhu tinggi, air akan lebih cepat jenuh dengan 

oksigen dibanding dengan suhunya rendah.  

Menurut (Priyani Kusrini, 2016), Parameter 

suhu berfungsi sebagai indikator yang dapat 

meningkatkan atau menurunkan laju metabolik 

(pertumbuhan) dan mempengaruhi pembiakan dan 

penetasan telur.[6] Suhu mempengaruhi aktivitas 

metabolisme organisme, karena itu penyebaran 

organisme baik di lautan maupun di perairan tawar 

dibatasi oleh suhu perairan tersebut. Suhu juga sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kehidupan 

biota air. 

Sistem monitoring untuk kualitas air sudah 

ada beberapa yang membuat walau hanya sebatas air 

yang diambil sebagai sampel lalu hasilnya ditampilkan 

di display atau LCD. Hal ini mendorong penelitian 

untuk terus dikembangkan tentang kualitas air, baik 

dari segi sensornya maupun dari monitoringnya. Salah 

satu sistem monitoring yang bisa digunakan adalah 

dengan sofware LabVIEW. LabVIEW (singkatan dari 

Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench) adalah perangkat lunak komputer untuk 

pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi 

data, kendali instrumentasi serta automasi industri. Saat 

ini LabVIEW sudah banyak digunakan diberbagai 

keperluan yang berhubungan dengan pengolahan data, 

display data, analisis data, programming dan lain 

sebagainya. LabVIEW bukan hanya dikembangkan dan 

digunakan di dunia pendidikan namun juga di gunakan 

di dunia industri. 

Menurut Zulfan Khairil Simbolon, 2016., 

Real Time Monitoring Besaran Listrik untuk 

Manajemen Energi Gedung Komersial Berbasis Web. 

Journal. Data yang dihasilkan oleh LabVIEW berupa 

data teks satu baris yang dipisahkan oleh sebuah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Temperatur
https://id.wikipedia.org/wiki/PH
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kadar_oksigen_terlarut&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konduktivitas_%28elektrolit%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Akuisisi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kendali&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
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semicolon; antara satu data dengan data lainnya. 

Setiap data yang diakuisisi disimpan ke dalam sebuah 

file kemudian untuk akuisisi berikutnya akan menimpa 

data yang telah disimpan sebelumnya, sehingga 

sebelum data tersebut ditimpa harus dilakukan 

pengambilan data tersebut untuk dimasukkan ke dalam 

database MySQL.[7] 

 

2. Metode Penelitian 
2.1. Parameter yang Diteliti/diamati 

Kualitas suatu air dapat ditinjau dari 

beberapa hal, namun parameter yang 

pentingParameter yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Kualitas air berdasarkan hasil pengukuran kadar 

pH dari sumber air\ 

2) Kualitas air berdasarkan hasil pengukuran 

suhu/temperatur dari sumber air 

3) Akuisisi data dan juga kalibrasi data hasil 

pendeteksian sensor 

4) Hasil pengukuran yang akurat dan real time 

 

2.2. Model yang Digunakan 

Model atau desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada diagram blok 

rancangan penelitian di bawah ini : 

 

 
Gambar 1. Model dari Penelitian Rancangbangun 

Intellegent Sensor pH dan Temperatur untuk 

Monitoring Kualitas Air Berbasis LabVIEW 

 

 

2.3. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan diagram blok dari model 

penelitian pada gambar 1 di atas maka rancangan 

penelitian intellegent sensor tentang kualitas air ini 

dapat di jelaskan sebagai berikut ini : 

1) Merancang dan menggunakan sebuah sensor pH 

yang sensitif terhadap kadar pH dari sumber air. 

2) Merancang dan menggunakan sebuah sensor 

temperatur yang sensitif terhadap temperatur 

dari sumber air. 

3) Merancang dan menggunakan NodeMCU 

sebagai sebuah sistem aquisisi data dari 2 buah 

sensor yaitu sensor pH dan sensor temperatur 

dan bersifat wireless agar mudah dimonitoring 

oleh LabVIEW. 

4) Merancang dan menggunakan software 

LabVIEW sebagai sebuah sistem monitoring 

kualitas air secara real time dan nirkabel 

5) Memasang sistem intellegent sensor di sumber 

air yang akan dipantau 

6) Melakukan akuisisi data dan juga analisis data 

yang ditampilkan oleh sistem monitoring 

berbasis LabVIEW. 

 

Gambar flow chart penelitian tentang 

intellegent sensor untuk kualitas air ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan Penelitian Rancangbangun 

Intellegent Sensor pH dan Temperatur untuk 

Monitoring Kualitas Air Berbasis LabVIEW 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Rancangbangun Sistem Hardware 

Perancangan hardware dibuat dengan 

metode pembuatan yang sederhana dan alat dibuat 

dengan model portabel. Hal ini agar memudahkan 

dalam proses pengukuran dan monitoring kualitas air 

yang berada disumber air yang letaknya cukup sulit. 

Rancangan hardware yang dibuat dapat dilihat seperti 

diagram blok berikut ini: 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Blok Alat Intellegent Sensor pH 

Mulai 

Menentukan sensor pH dan 

temperatur untuk monitoring 

kualitas air 

Merancang dan memprogram 

NodeMCU 

Merancang dan memprogram 

LabVIEW untuk sistem 

monitoring 

Terbaca hasil pengukuran 

pH dan temperatur kualitas 

air dalam sistem monitoring 

Selesai 
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dan Temperatur untuk Monitoring Kualitas Air 

Berbasis LabVIEW 

 

Gambar di atas merupakan diagram blok 

alat yang dibuat. Alat dibuat dengan cara merancang 

dan merakit komponen-komponen sensor, yaitu 

sensor pH dan sensor temperatur, lalu dihubungkan 

dengan CPU dari NodeMCU. Langkah berikutnya 

adalah membuat program untuk NodeMCU dan juga 

program monitoring berbasis LabView. Selanjutnya 

program diupload ke NodeMCU. 

 

3.2 Rancangbangun Sistem Software 

Proses pembuatan alat pengukur dan 

monitoring kualitas air ini, bukan hanya membuat 

hardware saja melainkan membuat juga 2 bahasa 

pemograman, yaitu program untuk NodeMCU 

sebagai proses instrumentasi dan juga Program 

LabView sebagai program monitoring kualitas air. 

Program yang dibuat seperti ditunjukkan berikut ini: 

 

 
 

Gambar 4. Blok Diagram Alat Intellegent Sensor pH 

dan Temperatur untuk Monitoring Kualitas Air 

Berbasis LabView 

 

Gambar di atas merupakan proses 

pembuatan software monitoring kualitas air berbasis 

LabView. Pembuatan programnya cukup rumit, 

namun mudah dalam pengoperasiannya, dimana nilai 

pH dan temperatur yang diawasi akan dapat dilihat 

dengan jelas dan akurat. 

 

3.3 Rancangbangun Sistem Monitoring 

Proses pembuatan sistem monitoring 

berbasis LabView pada alat pengukur dan monitoring 

kualitas air ini, berbasis software LabView. Dengan 

menggunakan software LabView maka mudah sekali 

melakukan proses monitoring data kualitas air dan 

dapat dilihat atau diukur secara real time. Program 

LabView sebagai program monitoring kualitas air 

yang dibuat seperti ditunjukkan berikut ini: 

 

 
 

Gambar 5. Sistem Monitoring pada Alat Intellegent 

Sensor pH dan Temperatur untuk Monitoring Kualitas 

Air Berbasis LabVIEW 

 

Gambar di atas merupakan sistem 

monitoring yang sudah jadi dari software LabView. 

Sistem ini akan mendeteksi kualitas air yang diawasi 

secara real time dan tercatat atau dapat disimpan 

dalam bentuk file notepad atau file excel. Sehingga 

hasil akhir dari sistem monitoring ini akan dapat 

dijadikan suatu acuan dalam penindakan pengadaan 

air bersih. 

 

3.4 Hasil Uji Coba 

Hasil uji coba alat dalam penelitian 

Intellegent Sensor pH dan Temperatur untuk 

Monitoring Kualitas Air berbasis LabView, dimulai 

dengan pengujian sensor yaitu: 

a. Pengujian Sensor Temperatur 

Tabel 1. Hasil Uji Coba Sensor Temperatur 

Alat Pengukur Kualitas Air pada Sample 

Sumber Air di WTP PUTOI PNJ. 

 

No. Resistansi (mOhm) Suhu (
0
C) 

1 60 29 

2 60 30 

3 65 30 

4 63 30 

5 64 31 

6 62 29 

7 63 29 

8 63 28 

9 63 29 

10 64 29 

 

Dari tabel di atas dapat dibuat grafik uji 

respon sebagai berikut: 
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Gambar 6. Grafik Respon antara Resistansi yang Terukur dengan Suhu Hasil Deteksi Sensor Suhu pada Alat 

Monitoring Kualitas Air 

 

b. Pengujian Sensor pH 

Tabel 2. Hasil Uji Coba Sensor pH Alat Pengukur Kualitas Air pada Sample Sumber Air di WTP PUTOI 

PNJ. 

No. Tegangan (V) Arus(mA) Resistansi (Ohm) Suhu (
0
C) 

1 0.70 65 1300 29 

2 0.71 65 1301 29 

3 0.70 65 1300 30 

4 0.70 65 1302 29 

5 0.75 67 1300 29 

6 0.74 66 1300 29 

7 0.74 66 1301 30 

8 0.73 64 1301 30 

9 0.74 64 1302 29 

10 0.72 63 1302 29 

 

 

c. Pengujian Sensor secara Real Time 

Hasil pengujian sensor secara real time terhadap sampel ditunjukkan dalam hasil berupa tabel-tabel 

berikut ini:  

 

Tabel 3. Hasil Uji Coba Alat Pengukur Kualitas Air pada Sample Sumber Air WTP PUTOI PNJ. 

No. Waktu (WIB) pH Temperatur 

1 09.15 4 27 

2 09.19 4.5 27 

3 09.25 4 27 

4 09.35 4.3 27 

5 09.45 4.1 28 

6 09.55 4.2 28 

7 10.15 4.5 29 

8 10.25 4.5 29 

9 10.35 4.5 30 

10 10.55 4.2 30 

 

 

Dari tabel di atas dapat kita gambarkan dengan grafik sebagai hasil respon sensor kualitas air berbasis 

LabView, seperti gambar berikut ini: 



198                                                     Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 193-199 
 

 

 
 

Gambar 7. Grafik Respon Hasil Pengukuran Kualitas Air Berdasarkan pH dan Temperatur berbasis LabView.  

 

3.5 Analisa dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji coba, baik respon 

sensor maupun pengukuran secara real time pada 

sumber air WTP PNJ, maka didapatkan hasil yang 

dapat dijadikan acuan bagi pihak pengelola PUTOI. 

Dimana hasil yang didapat yaitu pH air yang ada di 

sumber WTP PNJ cukup rendah dari yang 

seharusnya 6 – 7. Hal ini memungkinkan pengelola 

WTP PNJ mempersiapkan mesin WTP agar dapat 

menetralkan atau mengoptimalkan pH air sampai 

standarnya yaitu 7. Dari hasil pengukuran juga 

dapat dilihat bahwa temperatur air sumber WTP 

PNJ cukup tinggi. Hal ini disebabkan kolam 

penampungan sementara tersebut kondisinya 

terbuka, sehingga menyerap langsung matahari. Hal 

ini berarti semakin siang kondisi suhu air kolam 

akan semakin hangat. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka 

proses perubahan air baku menjadi siap minum pada 

WTP tersebut menjadi lebih berat. Hal ini 

dikarenakan kadar pH yang asam dan juga 

temperatur yang tidak stabil. Kondisi mesin 

pengolah air juga semakin lama akan mengalami 

kendala perawatan. Proses ini dapat ditangani 

dengan penambahan filter alami pada kolam serta 

pembuatan penutup atau pepohonan agar suhu di 

kolam tidak terlalu hangat. 

 

4. Simpulan 

Permasalahan untuk mendapatkan sumber 

air bersih dan sehat saat ini cukup komplek. 

Sehingga diperlukan alat untuk deteksi dini kualitas 

air bersih. Alat yang dibuat ini telah berhasil 

mendeteksi kualitas air berdasarkan pH dan 

temperaturnya. Hal ini sebagai syarat awal dalam 

pengelolaan air baku menjadi air bersih siap minum. 

Hasil percobaan dan pengujian kualitas air dari 

sumber air pada Water Ttreatment Plan PNJ 

terdeteksi dan terukur besar nilai pH-nya rata-rata 4, 

sedangkan besarnya nilai temperatur rata-rata 

sebesar 28 
0
C. Kedua nilai ini dapat diajadikan 

acuan dalam mempersiapkan mesin pengolah air 

agar dapat menghasilkan air bersih siap minum 

sesuai dengan standar yang berlaku. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Terima kasih kepada tim dari P3M PNJ, terima 

kasih juga kepada Tim Dosen dan Mahasiswa 
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Abstract 

A sensor is something that is used to detect any change in the physical or chemical environment. The output 

variable of the sensor converted into electrical quantities is called the transducer. At this time, the sensor has 

been made with a very small size with the order of nano meters. This very small size makes it easy to use and 

save energy. Gas sensor MQ-5 is a gas LPG sensor made of micro ceramics AL2O3, TinDioxide (SnO2) is 

sensitive, electrode and sensor head is made of plastic and stainless steel. The sensor head works well and is a 

very sensitive component. The time of the active sensor depends on the distance of the sensor to the gas source, 

when the sensor distance to the gas source is 10 cm when the active sensor is 0.79 seconds, when the sensor 

distance and sensor source 20 cm when the active sensor is 0.83 seconds, up to the sensor distance and gas 

source 100 cm active sensor time is 1.81 seconds, it shows the closer the sensor distance at the gas source then 

the active sensor time will be faster, vice versa if the distance of the sensor to the gas source is farther the sensor 

time is active longer. Vout sensor value is directly proportional to gas concentration value, when Vout sensor 

value of MQ-5 0.8 volts gas concentration value is 299 ppm, while at Vout sensor is 5 volts then gas 

concentration value is 506 ppm. 

Key Words : Gas Sensor MQ-05, Proximity Sensor, PPM 

 

1. PENDAHULUAN 

LPG (Liquified Petroleum Gas), harafiah: "gas 

minyak bumi yang  dicairkan"), adalah campuran 

dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal  dari 

gas alam. Dengan menambah tekanan dan 

menurunkan suhunya, gas  berubah menjadi cair. 

Komponennya didominasi propana (C3H8) dan 

butana  (C4H10). LPG juga mengandung 

hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil,  

misalnya etana (C2H6) dan pentana (C5H12). 

Gas elpiji banyak dipakai oleh masyarakat 

sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah 

tangga. Gas elpiji yang dipakai menggunakan 

tabung gas yaitu tabung gas 3 kg. Namun dalam 

beberapa waktu lalu sering terjadi ledakan dan 

kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas 

elpiji. Hal ini disebabkan oleh sifat cairan dan gas 

elpiji yang sangat mudah terbakar, ketika bocor,  

gas elpiji menempati daerah rendah, hal ini 

disebabkan oleh gas elpiji lebih berat dari udara. 

Semakin sering hal ini terjadi akan menimbulkan 

keraguan masyarakat untuk menggunakan kompor 

gas elpiji. Sehingga diciptakanlah berbagai macam 

alat untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Untuk itulah penulis merencanakan 

membuat alat yaitu Alat Pendeteksi dan 

Pengaman kebocoran Gas Elpiji Menggunakan 

Sensor MQ-5 Berbasis Mikrokontroller 

ATmega8. Alat ini bekerja secara otomatis 

mendeteksi terjadinya kebocoran gas elpiji pada 

tempat penyimpanan tabung gas elpiji. Ketika 

terjadi kebocoran gas elpiji alat ini akan 

mendeteksi hal tersebut kemudian memberikan 

identifikasi berupa bunyi yang dikeluarkan oleh 

buzzer. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan 

dapat membantu menanggulangi kebocoran gas 

elpiji sejak awal sehingga dapat mengurangi 

dampak negative dari kebocoran gas elpiji yaitu 

bisa memicu terjadinya ledakan dan kebakaran. 

Pada penelitian ini, penulis membatasi 

permasalahan hanya akan membahas prinsip kerja 

sensor MQ-5 pada rangkaian Alat Pendeteksi dan 

Pengaman pada Kebocoran Gas Elpiji 

menggunakan Sensor MQ-5 Berbasis 

Mikrokontroller ATmega8. Perumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu bagaimana perancangan 

dan pembuatan alat Pendeteksi dan Pengaman 

kebocoran gas elpiji menggunakan sensor MQ-5 

berbasis mikrokontroller ATmega8. 

mailto:yudiwijanarko03@gmail.com
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2. TEORI PENDUKUNG 

 
2.1 Sensor MQ-5 

 

Sensor gas MQ-5 merupakan sensor gas 

elpiji yang terbuat dari keramik mikro AL2 O3, 

TinDioxide (SnO2) yang sensitif, elektroda dan 

kepala sensornya terbuat dari plastic serta 

stainlesssteel . Kepala sensornya dapat bekerja 

dengan baik dan merupakan komponen yang 

sangat sensitif. Sensor ini mempunyai 6 pin, 3  

pin untuk catu daya, 2 pin untuk keluaran 

sensor, 1 pin untuk penstabil heater. 

 

 
Gambar 1. Karakteristik Sensitifitas Sensor 

MQ-5 

 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar kontaminasi gas elpiji pada 

sensor maka akan semakin sensitive sensor 

tersebut. Dari beberapa gas yang dideteksi, gas 

elpiji merupakan gas yang terdeteksi dengan baik 

oleh sensor MQ-5 Untuk mengetahui beban pada 

sensor saat terjadi kontaminasi gas elpiji dapat 

dicari dengan persamaan : 

 

Rs  =  Vc – VRL     x RL 

         VRL  
 

Rs    = Beban pada sensor saat terjadi    

       kontaminasi gas elpiji (Ω) 

      Vc     = Tegangan input pada sensor (V) 

      VRL   = Tegangan pada beban sensor (V) 

       RL    = Tahanan pada beban sensor (Ω) 

 

Sedangkan untuk mengetahui beban pada sensor 

gas elpiji di udara bersih dapat dicari dengan 

persamaan : 

  Ro  =   Vc – VRL (di udara bebas)  x RL 

                   VRL 

    Vc    = Tegangan input pada sensor (V)      

     VRL  = Tegangan pada beban sensor di  

                 udara bebas (V) 

      RL   = Tahanan pada beban sensor (Ω) 

    

 

3. METODOLOGI PELAKSANAAN 

 

Dalam proses penelitian ini akan dibuat suatu 

rancang bangun Alat Pendeteksi dan Pengaman 

kebocoran Gas Elpiji Menggunakan Sensor MQ-5 

Berbasis Mikrokontroller ATmega8. Adapun alur 

kerja dari proses perancangannya adalah 

sebagaimana ditampilkan pada blok diagram 

sebagaimana tujuan dari perancangan ini adalah 

untuk mempermudah dalam merealisasikan 

perakitan atau pembuatan alat sesuai dengan 

spesifikasi yang akan dirakit berdasarkan 

karakteristik komponen yang memenuhi 

karakteristik alat yang diharapkan dengan didukung 

analisa dan persamaan yang mengacu pada teori 

penunjang secara bertahap. Dalam perancangan ini, 

langkah pertama adalah membuat suatu diagram 

blok dari sistem yang akan dibuat, dimana setiap 

blok mempunyai fungsi tertentu dan gabungan dari 

tiap-tiap blok tersebut akan membentuk suatu 

sistem. 

Alat-Alat Pendukung Pengukuran 

Sebelum melakukan pengukuran, terlebih 

dahulu dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan 

pada saaat pengukuran, seperti : 

1. Multimeter  

2. Oscilloscope 

3. Kabel-kabel penghubung 

 

Langkah-Langkah Pengukuran 

Beberapa langkah yang harus diperhatikan 

sebelum melakukan pengukuran antara lain, yaitu : 

1. Mempersiapkan alat-alat yang akan 

digunakan dalam pengukuran, serta 

persiapan titik-titik pengukuran 

2. Mengukur rangkaian per blok sesuai 

dengan titik pengukuran 

3. Mencatat data-data yang didapat dari 

pengukuran sebaiknya pengukuran 

dilakukan 3 kali untuk mendapatkan hasil 

yang akurat.  

4. Menganalisa hasil pengukuran. 

 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Gambar 2. Titik Uji Pada Rangkaian Power Supply 

 

 

Gambar 3. Titik Uji Pada Rangkaian Sistem 

Minimum ATmega8 

 

 

 

Gambar 4. Titik Uji Pada Rangkaian Sensor MQ-5 

 

Pengukuran pada TP 6, TP 7, TP 8, dan TP 9, titik 

pengukuran ini merupakan titik pengukuran pada 

sistem minimum Atmega8 yakni TP 6 merupakan 

input A0 dari pin ADC, yang merupakan keluaran 

dari sensor MQ-5, pada saat keadaan normal atau 

tanpa adanya kontaminasi gas, nilai dari TP 6 

adalah 0.60 Volt, sedangkan pada saat terjadi 

kontaminasi gas yang terdeteksi maka nilai dari TP 

6 adalah 4.80 volt, sedangkan pada TP 7, TP 8, dan 

TP  9 yang merupakan pin digital yang digunakan 

untuk memberikan sinyal untuk mengaktifkan 

output yakni buzzer, pada saat keadaan normal atau 

tidak adanya gas elpiji yang terdeteksi maka nilai 

dari TP 7, TP 8, dan TP 9 adalah 0.00 volt yang 

tidak akan dapat memberikan logika high untuk 

mengaktifkan output, namun pada saat keadaan 

udara terkontaminasi gas elpiji maka nilai TP 7 

adalah 4.97 volt, nilai TP 8 adalah 4,96 Volt dan 

nilai TP 9 adalah 4,91 volt, yang dapat 

mengirimkan logika high pada driver yang dapat 

mengaktifkan output, selanjutnya adalah 

pengukuran pada rangkaian sensor MQ-5 dengan 

titik pengukuran antara lain, TP 10 sebagai 

tegangan masukan pada sensor, TP 11 sebagai 

tegangan keluaran pada sensor, TP 12 sebagai 

tegangan keluaran pada heater dan TP 13 sebagai 

tegangan pada RL,  Nilai tegangan pada TP 10 

adalah 5,01 volt  nilai tegangan ini merupakan nilai 

keluaran yang di dapat dari TP 3, walaupun nilai 

input melebihi 5 volt DC akan tetapi sensor dapat 

bekerja dengan semestinya dikarenakan sensor 

memiliki toleransi tegangan input ± 0.1 volt,  

selanjutnya pada TP 11 yang merupakan keluran 

dari sensor MQ-5 pada saat keadaan normal maka 

nilai tegangannya adalah 0.81 volt dan pada saat 

ada kontaminasi gas elpiji yang terdeteksi pada 

sensor maka nilai keluarannya naik menjadi 5 volt, 

sedangkan pada Vout heater pada TP 12 tidak 

terlalu banyak terjadi perubahan  pada saat keadaan 

normal nilai tegangan adalah 0.48 dan pada saat 

kontaminasi terjadi nilai tegangannya adalah 0,50 

volt,  pada VRL terjadi sedikit perubahan yakni 

dari  0.26 volt menjadi 1.68 volt, selanjutnya 

pengukuran pada driver relay, pada TP 14, TP 15, 

dan TP 16 yang merupakan input dari keluaran 

mikro, pada saat keadaan normal TP 14, TP 15, dan 

TP 16 tidak mendapat logika sehingga tegangan 

pada TP 14, TP 15, dan TP 16 adalah masing- 

masing 0.00 volt akan tetapi pada saat kontaminasi 

terjadi maka nilai dari TP 14 adalah 4.97 volt, TP 

15 adalah 4.96 volt, dan TP 16 adalah 4.91volt. 

Berdasarkan data dari pengukuran yang telah 

dilakukan penulis membuat set point untuk 

mengaktifkan alat pada saat tegangan keluaran 

sensor telah mencapai 2 volt sehingga waktu sensor 

aktif  bergantung pada jarak sensor terhadap 

sumber gas, semakin jauh jarak sensor terhadap 

sumber gas, maka waktu sensor aktif, juga akan 

semakin lama, semakin dekat jarak sensor terhadap 

sumber sensor maka waktu delay on nya juga 

semakin cepat. Pada saat jarak sensor dan sumber 

gas 10 cm  waktu aktif adalah 0.79 detik, dan pada 

saat jarak sensor 20 cm maka waktu sensor aktif 

adalah 0.85 detik, dan saat jarak sensor dan sumber 

gas adalah 100 cm maka waktu sensor aktif adalah 

1.81 detik. 
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Gambar 5. Grafik Sensitivitas 

5. KESIMPULAN 

Output akan aktif jika nilai tegangan keluaran 

sensor MQ-5 yang dihasilkan sensor adalah 2 

volt sampai 5 volt,  sedangkan pada keadaan 

normal alat ini dengan tegangan output sensor 

MQ-5  dari 0,6 volt  sampai 1,9 volt. Hal ini 

terjadi karena ketika sensor pada kondisi  normal,  

tahanan  pada  sensor  cukup  tinggi  dan  

semakin  menurun ketika terjadi kontaminasi 

udara oleh gas elpiji pada sensor. Waktu sensor 

aktif bergantung pada jarak sensor ke sumber gas, 

pada saat jarak sensor ke sumber gas 10 cm waktu 

sensor aktif adalah 0.79 detik, pada saat jarak 

sensor dan sumber sensor 20 cm waktu sensor 

aktif adalah 0.83 detik, sampai jarak sensor dan 

sumber gas berjarak100 cm waktu sensor aktif 

adalah 1.81 detik, hal ini menunjukan semakin 

dekat jarak sensor pada sumber gas maka waktu 

sensor aktif akan semakin cepat, sebaliknya jika 

jarak sensor terhadap sumber gas semakin jauh 

maka waktu sensor aktif semakin lama. Nilai Vout 

sensor berbanding lurus dengan nilai konsentrasi 

gas , pada saat nilai Vout sensor MQ-5 adalah 

sebesar   0.8 volt dengan besar nilai konsentrasi 

gas adalah 299 ppm, sedangkan pada saat Vout 

sensor adalah 5 volt dengan nilai konsentrasi gas 

sebesar 506 ppm. 
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Abstrak  
 

Transformator tenaga merupakan salah satu peralatan penting pada Sistem Tenaga Listrik untuk menyalurkan tenaga 

listrik dengan level tegangan yang berbeda. Pengubahan level tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau 

sebaliknya ditentukan oleh besarnya rasio transformator. Sebelum transformator dikeluarkan dari pabriknya atau 

sebelum digunakan sesuai dengan fungsinya, maka perlu dilakukan uji kelayakan (Quality Assurance: QA). Dalam 

pengujian transformator, diperlukan suatu standar pengujian. Standar yang digunakan adalah IEC standar 60076. 

Berdasarkan standar IEC 60076, terdapat tiga jenis pengujian transformator yaitu pengujian rutin, pengujian tipe, dan 

pengujian spesial. Kondisi rasio transformator menentukan baik-tidaknya level tegangan input dan output dari 

transformator tersebut. Pengujian rasio transformator termasuk dalam pengujian rutin, yaitu pengujian yang dilakukan 

terhadap setiap transformator yang diproduksi. Transformator ini mempunyai 17 tap, pada setiap tap dilakukan tiga kali 

pengujian, maka total pengujian yang dilakukan adalah sebanyak 51 kali. Dari hasil pengujian ini, maka  diketahui 

kondisi rasio transformator sesuai dengan standar IEC 60076 dangan presentase 100%. 

 

Kata Kunci: Uji kelayakan Quality Assurance, Transformator Daya, Sistem tenaga listrik, Rasio  

 

 

 

Abstract 

 
The power transformer is one of the most important equipment at the Power System to supply power with different 

voltage levels. Changing the voltage level from high voltage to low voltage or vice versa, determined by the magnitude 

of the ratio of the transformer. Before the transformer is removed from the manufacturer or before use in accordance 

with its function, it is necessary to conduct a feasibility test (Quality Assurance: QA). In a transformer test, a testing 

standard is required. The standard used is IEC 60076 standard. Based on IEC 60076 standard, there are three types of 

transformer testing: routine testing, type testing, and special testing. The condition of the transformer ratio determines 

whether or not the input and output voltage levels of the transformer. The transformer ratio test is included in routine 

testing, is the test performed on each transformer in production. This transformer have 17 taps, on each tap three test 

were performed, there are 51 test for one transformer. The result from this test is the condition of transformer ratio is 

matching the IEC 60076 stadard with 100% match. 

 

Keywords: Feasibility test Quality Assurance, Power Transformer, Power system, Ratio 

 

 

 

 

1. Pendahuluan   
 
Kualitas penyediaan tenaga listrik sangat ditentukan 

oleh performa peralatan-peralatan listrik didalam proses 

penyaluran tenaga listrik tersebut. Salah satunya adalah 

transformator. Transformator disebut sebagai jantung 

penyaluran energi listrik, karena itulah transformator 

menjadi bagian yang sangat penting dalam proses 

penyaluran energi listrik. 

Transformator daya adalah salah satu peralatan utama 

dalam penyaluran energi listrik yang berfungsi unuk 

mengkonversikan tegangan [1]. Tranformator ini 

tentunya diharapkan dapat bekerja pada performa yang 

diinginkan, karena apabila peralatan ini tidak bekerja 
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dengan semestinya, maka penyaluran energi listrik 

menjadi terganggu dan bahkan dapat menyebabkan 

terhentinya pasokan listrik pada suatu jaringan listrik 

yang saling terinterkoneksi satu sama lain. 

Sebelum transformator dapat digunakan pada sistem 

tenaga listrik, maka perlu dilakukan beberapa rangkaian 

pengujian pada transformator daya. Hal ini 

dimaksudkan agar transformator daya tersebut dapat 

bekerja sesuai dengan spesifikasinya pada berbagai 

kondisi dilapangan. Pengujian pada transformator daya 

tersebut diantaranya adalah pengujian voltage ratio. 

Pengubahan level tegangan dari 150 kV ke 22 kV 

ditentukan oleh besarnya rasio transformator. Jika rasio 

transformator dalam kondisi baik, maka penurunan 

tegangan akan sesuai yang diinginkan. Namun jika tidak, 

maka tegangan keluaran dari transformator tidak akan 

sesuai dan biasanya lebih rendah dari spesifikasi pada 

nameplate transformator yang menyebabkan gangguan 

pada peralatan-peralatan yang listriknya disuplai oleh 

transformator tersebut. Oleh karena itu pada pengujian 

transformator tenaga terdapat pengujian rasio untuk 

memastikan transformator dalam kondisi baik dan layak 

digunakan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 
2.1. Alat Ukur Pengujian Rasio Transformator 

Pengujian rasio transformator 60 MVA 150/22 kV di PT. 

CG Power Systems Indonesia dilakukan dengan 

menggunakan sebuah alat yang disebut TTR 

(transformer turn ratio) merk haefely hipotronics type 

2795. Melalui alat inilah akan didapatkan besaran/nilai 

rasio belitan transformator yang diukur. Berikut bagian-

bagian TTR haefely hipotronics type 2795 (Gambar 1). 

 
 

Gambar 1. Alat uji rasio transformator [2] 

 
Keterangan: 

1. Emergency stop 

2. Input power 220 Volt 

3. Thermal printer 

4. Terminal primer (HV) 

5. Terminal sekunder (LV) 

6. Terminal RS-232 

7. Layar LCD 

8. Tombol pengoperasian 

9. Tombol keypad 

10. Terminal tap changer 

11. Terminal grounding 

12. Tombol power 

 
2.2. Diagram Koneksi Pengukuran Rasio 

Transformator 

Pada saat pengujian rasio transformator, terminal pada 

haefely hipotronics 2795 yang digunakan adalah 

terminal primer (HV), terminal sekunder (LV), terminal 

grounding, terminal tap changer, dan input power 220 

Volt. Berikut adalah diagram koneksi pengukuran rasio 

transformator. (Gambar 2). 

 

 
 

Gambar 2. Diagram koneksi pengukuran rasio 

transformator [3] 

 
Dari terminal primer haefely hipotronics 2795 (terminal 

H) dihubungkan ke bushing primer transformator (HV) 

pada transformator. Pada gambar diatas dapat kita lihat 

bahwa konfigurasi transformator adalah bintang-bintang. 

Sisi primer transformator dihubungkan dengan terminal 

primer (R, S, T, N). Terminal sekunder atau disebut 

terminal X dihubungkan ke bushing sekunder pada 

transformator. Karena transformator ini lilitan bintang, 

maka konektor ke dari terminal X ke bushing ada 4 

konektor. Konektor tersebut adalah konektor r, s, t, n. 

 
2.3. Flowchart Pengujian Voltage Ratio 

Transformator 

Cara atau prosedur dalam melakukan pengujian rasio 

dengan menggunakan alat uji TTR Haefely Hipotronics 

type 2795: 

1. Persiapan umum 

Memastikan transformator sudah dimasukkan pada 

tangki pendingin. Mempersiapkan peralatan kerja 
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berupa: alat uji TTR Haefely Hipotronics type 2795 

beserta kabel-kabel dan aksesorisnya, toolbox, roll kabel. 

Mempersiapkan material kerja seperti lap pembersih. 

Meletakan alat uji pada tempat yang aman dan 

terjangkau dari titik terminal yang akan diuji. 

Mempersiapkan test certificate pengukuran/pengujian. 

Memastikan peralatan yang akan diuji bebas dari 

tegangan. 

2. Pelaksanaan pengujian 

Memasang kabel grounding ke peralatan dan pastikan 

sistem grounding telah benar. Menyambungkan 

peralatan dan kabel konektor sesuai dengan fungsi 

masing-masing. Memeriksa dan memastikan semua 

kabel telah terpasang dengan baik. Menyalakan tombol 

power ke posisi ON. Menekan tombol keypad pada 

menu setup, sesuaikan alat uji dengan spesifikasi  

transformator yang terdapat pada test certificate. 

Kemudian Menekan tombol keypad pada menu test, 

lakukan pengujian pada setiap tapping. Hasil yang 

didapat dicatat dalam test certificate dan disimpan atau 

dicetak pada printer yang telah disediakan (Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Flowchart pengujian voltage ratio 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam pengujian Rasio yang disuplai adalah tegangan, 

adapun besar tegangan yang disuplai disisi HV sebesar 

100 VAC, hal ini bertujuan agar terjadi induksi disisi 

LV, tujuan selanjutnya ditinjau dari segi keamanan 

tegangan disisi LV karena yang di suplai di sisi HV 

maka tegangan di sisi LV aman (tegangan LV lebih 

kecil dari pada HV). 

Hasil pengujian yang tidak baik ditandai dengan nilai 

pengukuran rasio belitan yang berbeda dengan kondisi 

normalnya (perbedaan > 0.5%) pada masing-masing 

phasanya. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa 

kondisi belitan didalam transformator mulai 

bermasalah/rusak sehingga perlu perbaikan khusus 

dalam hal ini rekondisi atau rewinding. Adapun hasil 

pengukuran data pengujian Rasio pada transformator 60 

MVA 150/22 kV adalah: 

 

Tabel 1. Hasil pengujian rasio phasa R (1U-1N/2u-

2n) 

 
Tap HV 

(Volt) 

LV 

(Volt) 

Theory Measured Deviation 

1 165000 22000 7.5000 7.5049 0.07 

2 163125 22000 7.4148 7.4193 0.06 

3 161250 22000 7.3295 7. 3336 0.06 

4 159375 22000 7.2443 7.2480 0.05 

5 157500 22000 7.1591 7.1622 0.04 

6 155625 22000 7.0739 7.0763 0.03 

7 153750 22000 6.9886 6.9906 0.03 

8 151875 22000 6.9034 6.9048 0.02 

9 150000 22000 6.8182 6.8190 0.01 

10 148125 22000 6.7330 6.7333 0.01 

11 146250 22000 6.6477 6.6474 0.00 

12 144375 22000 6.5625 6.5614 -0.02 

13 142500 22000 6.4773 6.4760 -0.02 

14 140625 22000 6.3920 6.3901 -0.03 

15 138750 22000 6.3068 6.3045 -0.04 

16 136875 22000 6.2216 6.2188 -0.04 

17 135000 22000 6.1364 6.1331 -0.05 

 

Tabel 2. Hasil pengujian rasio phasa S (1V-1N/2v-

2n) 

 
Tap HV 

(Volt) 

LV 

(Volt) 

Theory Measured Deviation 

1 165000 22000 7.5000 7.5050 0.07 

2 163125 22000 7.4148 7.4188 0.05 

3 161250 22000 7.3295 7. 3333 0.05 

4 159375 22000 7.2443 7.2476 0.05 

5 157500 22000 7.1591 7.1618 0.04 

6 155625 22000 7.0739 7.0759 0.03 

7 153750 22000 6.9886 6.9902 0.02 

8 151875 22000 6.9034 6.9044 0.01 

9 150000 22000 6.8182 6.8186 0.01 

10 148125 22000 6.7330 6.7328 0.01 

11 146250 22000 6.6477 6.6470 0.00 

12 144375 22000 6.5625 6.5613 -0.01 
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13 142500 22000 6.4773 6.4756 -0.02 

14 140625 22000 6.3920 6.3898 -0.03 

15 138750 22000 6.3068 6.3041 -0.04 

16 136875 22000 6.2216 6.2183 -0.05 

17 135000 22000 6.1364 6.1326 -0.06 

 

Tabel 3. Hasil pengujian rasio phasa T (1W-1N/2w-

2n) 

 
Tap HV 

(Volt) 

LV 

(Volt) 

Theory Measured Deviation 

1 165000 22000 7.5000 7.5053 0.07 

2 163125 22000 7.4148 7.4198 0.07 

3 161250 22000 7.3295 7. 3339 0.06 

4 159375 22000 7.2443 7.2486 0.06 

5 157500 22000 7.1591 7.1625 0.05 

6 155625 22000 7.0739 7.0766 0.04 

7 153750 22000 6.9886 6.9908 0.03 

8 151875 22000 6.9034 6.9050 0.02 

9 150000 22000 6.8182 6.8193 0.02 

10 148125 22000 6.7330 6.7335 0.01 

11 146250 22000 6.6477 6.6477 0.00 

12 144375 22000 6.5625 6.5619 -0.01 

13 142500 22000 6.4773 6.4762 -0.02 

14 140625 22000 6.3920 6.3904 -0.03 

15 138750 22000 6.3068 6.3046 -0.04 

16 136875 22000 6.2216 6.2190 -0.04 

17 135000 22000 6.1364 6.1332 -0.05 

 

Pengukuran perbandingan rasio belitan adalah 

pengukuran yang dimaksudkan untuk mengetahui 

jumlah kumparan sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan 

rendah pada setiap tapping, sehingga tegangan output 

yang dihasilkan oleh transformator sesuai dengan yang 

dikehendaki. Karena pada transformator terdapat 

rumusan dasar bahwa jumlah tegangan adalah sama 

dengan jumlah belitan pada tiap sisinya, atau dapat 

dituliskan seperti persamaan berikut: 

Ns

Np

Vs

Vp
         (1) 

Dimana: Vp = Tegangan primer 

  Vs = Tegangan sekunder 

  Np = Jumlah lilitan primer 

  Ns = Jumlah lilitan sekunder 

 

Pengujian rasio belitan pada dasarnya untuk 

mendiagnosa adanya masalah dalam antar belitan pada 

transformator. Parameter pengukuran toleransi ratio test 

transformator secara matematis dituliskan seperti 

berikut ini: 

 

 (2) 

 

Standar yang digunakan pada pada pengujian ini adalah 

standar IEC 60076. Standar ini menyatakan bahwa 

kriteria lulus uji atau rasio deviasi maksimum adalah ± 

0,5%. 

Contoh perhitungan theory pada tabel 1: 

5000.7

000.22

000.165






Vs

Vp
Rasio  

  

Contoh perhitungan deviation pada tabel 1: 

07.0

%100
5049.7

5000.75049.7
)(




 xDeviationRasioError

 

Dari hasil pengukuran pada tabel 1,2, dan 3 diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengujian ini telah sesuai 

dengan desain/kontrak maka dinyatakan lulus uji, 

kemudian untuk nilai rasio pada transformator tersebut 

dapat dikatakan baik karena tidak melebihi standar yang 

disebutkan pada IEC 60076-1 bahwa deviasi maksimum 

dalam pengukuran ratio hanya sebesar ±0,5% [1], yakni 

nilai ±0,5% devisiasi persenannya dapat dilihat pada 

tabel masing-masing tabel diatas dengan keterangan 

deviation. Jika hasil pengukuran nilai devisiasi dibawah 

0,5% maka transformator ini lulus uji, perbedaaan nilai 

rasio yang terukur dengan nilai rasio yang tertera pada 

teori (name plate) dapat disebabkan oleh jumlah 

gulungan/kumparan yang berbeda, maka dari itu nilai 

rasionya mengalami selisih walaupun itu sangat sedikit 

perbedaannya, tetapi akan tetap mempengaruhi hasil 

pengukuran. Vector groupnya yang digunakan pada 

transformator adalah YNyn0d1. Berikut ini adalah 

gambar progress display  TTR 2795. 
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Gambar 4. Progress display TTR 2795 

 

 

4. KESIMPULAN 

 
Pengujian rasio transformator dilakukan untuk 

memastikan bahwa kumparan transformator dalam 

kondisi baik sehingga penyaluran listrik di sisi sekunder 

transformator berlangsung optimal. Pengujian rasio 

transformator pada makalah ini menggunakan alat ukur 

Turn Ratio Meter Haefely Hipotronics 2795. 

Konektor yang menghubungkan sisi primer dan sisi 

sekunder transformator harus sesuai phasanya. Apabila 

antara sisi primer dan sekunder terdapat ketidaksesuaian 

phasa maka akan menyebabkan kesalahan ukur dan 

kesalahan tindakan lanjutan dari pemeliharaan 

transformator tenaga.  

Pengujian rasio transformator harus dilakukan dalam 

keadaan bebas tegangan untuk menjamin keselamatan 

para pekerja dari tegangan sentuh maupun tegangan 

induksi karena pengujian dilakukan dengan 

menghubungkan terminal transformator secara langsung 

ke alat. 

Hasil pengujian rasio tegangan, didapatkan nilai % 

deviasi rata-rata ≤ 0.5% pada semua pengujian, dengan 

hasil ini diketahui bahwa rasio tegangan disemua tap 

msih dalam batas toleransi sehingga transformator laik 

digunakan. 
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Abstrak 
 

Obat merupakan suatu elemen penting dalam dunia kesehatan dimana diperlukan kualitas yang terjaga sehingga dapat 

mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Untuk tercapainya obat yang berkualitas, cara pembuatan obat 

yang baik sangatlah berpengaruh terutama pada saat proses pengemasan yang harus dijaga agar obat tidak 

terkontaminasi. Automatic Powder Filler merupakan salah satu mesin yang sangat mampu menjaga kualitas dalam 

proses pengemasan obat karena ketepatan dan kecepatan yang sangat tinggi pada setiap prosesnya. Kelebihan yang 

dimiliki mesin pengemasan diperoleh dari adanya part yang sangat canggih yaitu Human Machine Interface  (HMI). 

Komponen ini berguna untuk mempermudah proses pengemasan serta mengatasi masalah jika terjadi masalah karena 

tampilan yang cukup mudah dipahami sehingga pengguna atau operator dapat dengan mudah mengetahui proses serta 

cara mengoperasikan mesin. Penggunaan HMI dengan jumlah tampilan sebanyak 3 tampilan yaitu Menu utama, Setting , 

dan Option pada mesin Automatic Powder Filler dioperasikan dengan cara disentuh dan dikombinasikan dengan 

Programmable Logic Controller dengan menyesuaikan alamat sehingga saling terintegrasi untuk mengoperasikan 

komponen – komponen proses produksi. Pada setiap proses pengemasan dapat dioperasikan secara Otomatis maupun 

manual sehingga mesin Automatic Powder Filler yang dikombinasikan dengan Human Machine Interface {HMI) dapat 

bekerja secara kontinyu serta dapat di pantau dan di deteksi kesalahan yang terjadi oleh operator . 

 

Keywords: Automatic Powder Filler, Human Machine Interface, pengguna ,  masalah 
 

Abstract 
 

Drugs are an important element in the world of health where the required quality is maintained so as to prevent, 

alleviate, and cure diseases. For the achievement of quality drugs, the way of making good medicine is very influential, 

especially during the packaging process that must be maintained so that the drug is not contaminated. Automatic 

Powder Filler is one of the machines that is very capable of maintaining quality in the process of drug packaging 

because of the accuracy and very high speed in every process. The advantages possessed by the packaging machine is 

obtained from the existence of a very sophisticated part of Human Machine Interface (HMI). This component is useful 

to simplify the packaging process and solve the problem in case of error because the display is quite easy to understand 

so that the user or operator can easily know the process and how to operate the machine. Application of HMI with the 

display as much as 3 views of the Main Menu, Settings, and Option on Automatic Powder Filler machine operated by 

touch and combined with Programmable Logic Controller by adjusting the address so that integrated to operate the 

components - the production process components. In each packing process can be operated Automatically or manually 

so that Automatic Powder Filler machine combined with Human Machine Interface {HMI) can work continuously and 

can be monitored and detected errors that occur by the operator. 

 

Keywords: Automatic Powder Filler, Human Machine Interface, user, error  
 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang 

dipergunakan oleh semua mahluk untuk bagian dalam 

dan luar tubuh guna mencegah , meringankan, dan 

menyembuhkan penyakit.[1] Penerapan cara pembuatan 

obat yang baik merupakan persyaratan kelayakan dasar 

untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui 
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dunia internasional. Untuk itu sistem mutu hendaklah 

dibangun, dimantapkan dan diterapkan sehingga 

kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan 

dapat dicapai. 

Dengan demikian penerapan pembuatan obat ini 

merupakan nilai tambah bagi produk obat Indonesia 

agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara 

lain baik di pasar dalam negeri maupun internasional. 

Mengingat pentingnya penerapan cara pembuatan obat 

ini maka pemerintah secara terus menerus memfasilitasi 

industri obat baik skala besar maupun kecil melalui 

langkah-langkah dan pentahapan yang terprogram. 

HMI (Human Machine Interface) adalah perangkat 

lunak antarmuka berbasis komputer berupa tampilan 

penghubung antara manusia dengan mesin atau 

peralatan yang dikendaliakan. HMI dapat membuat 

visualisasi dari teknologi atau sistem secara nyata, 

visualisasi tersebut dilengkapi dengan data – data yang 

nyata dan sesuai dengan keadaan di 

lapangan.  Selanjutnya visualisasi tersebut ditampilkan 

pada monitor – monitor diruang kendali secara realtime 

bahkan sudah dapat diakses secara online melalui 

peralatan elektronik dimanapun dan kapanpun selama 

ada jaringan internet. Untuk proses skala kecil seperti di 

sub sistem maka HMI yang digunakan dapat berupa 

tampilan touchscreen yang lebih sederhana.[2] 

PLC (Programmable Logic Controller) adalah suatu 

peralatan kontrol yang dapat deprogram untuk 

mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol Program 

dari PLC adalah menganalisa sinyal input kemudian 

mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan 

pemakai. [3] Tujuan dari pemakaian PLC ini adalah 

untuk mempercepat waktu proses dari sebuah aktivitas 

baik dari pembuatan, pengemasan, atau sebuah 

perakitan pada suatu industri.[4] 

Dengan demikian penggunaan HMI (Human Machine 

Interface) pada proses pembuatan obat sangatlah 

menguntungkan dan dapat mempermudah pengguna 

karena memiliki tampilan – tampilan yang dapat dilihat 

pengguna secara visual yang dapat membantu pengguna 

dalam mengindentifikasi masalah yang terjadi. 

 

2. Metode Penelitian 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode observasi yang dilakukan dari tanggal 10 Juli 

sampai 31 Agustus 2017. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui proses kerja mesin Automatic Powder Filler 

dan mengamati pengaplikasian HMI pada mesin 

tersebut. 

pengambilan data dengan metode ini dibagi ke dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

a. Mengamati proses kerja mesin dari awal 

hingga akhir 

b. Mengamati bagian – bagian dari mesin 

automatic Power filler 

c. Mengamati sistem komunikasi antara PLC 

dengan HMI yang digunakan mesin automatic 

Power filler 

d. Mengamati desain serta pengaplikasian HMI 

pada mesin tersebut 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

 
 

Gambar 1.  Mesin Automatic Powder Filler[5] 

 

 

Mesin Automatic Powder Filler merupakan sebuah 

peralatan yang memiliki fungsi sebagai 1 aneka produk 

dengan langkah termudah.  

Pengaplikasian mesin ini memang sangat sesuai untuk 

industri kemasan kopi, kemasan gula, kemasan farmasi, 

kemasan tepung, kemasan herbal, kemasan bumbu dan 

berbagai jenis produk lain-lain. Untuk bahan-bahan 

yang bisa dikemas menggunakan mesin filling powder 

ini memang cukup banyak diantaranya : gula, tepung 

terigu, kopi, tepung bahan kimia, susu bubuk, serbuk 

atau tepung herbal dan farmasi, biji-bijian, tablet, 

kacang-kacangan, barang-barang elektronik ukuran 

kecil dan lain-lain.  
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Gambar 2.  Blok Diagram Proses Produksi 

 

 

Proses terbagi menjadi dua tahap atau siklus yaitu : 

 Siklus Filling 

Sesuai dengan Blok Diagram, proses produksi dimulai 

dari masuknya botol melalui round table yang berputar 

untuk menggerakan botol menuju ke conveyor yang 

selanjutnya ke proses selanjutnya yaitu wheeler. Ketika 

botol sudah berada pada posisi di atas bottle pusher, 

botol akan terdorong ke atas kemudian diisi oleh filler 

yang ada di atasnya sesuai dengan berat yang 

ditentukan.  

 Siklus Capping 

Setelah terisi botol dilanjutkan ke proses selanjutnya 

melalui conveyor menuju ke wheeler kedua yang 

kemudian botol akan dilanjutkan ke proses pre capper 

dimana proses ini adalah proses peletakkan tutup botol 

dari atas melalui jalur seperti slider tepat diatas botol. 

Proses selanjutnya adalah proses Capper yaitu proses 

penyegelan tutup botol agar botol dan tutupnya terkunci 

dan tidak akan terkontaminasi yang selanjutnya 

dilanjutkan oleh conveyor menuju ke proses 

pengemasan. 

 
Tabel 1. Pengalamatan/Address I/O PLC pada HMI 

 

No Tag Name Address 

HMI 

Address 

PLC 

INPUT  

1 PB_Cycle Start 

Stop 

W400.00 400.00 

2 PB_Auto W201.03 201.03 

3 PB_Manual W201.02 201.02 

4 PB_Blow Cap W200.14 200.14 

5 PB_Rotary 

Table 

W200.01 200.01 

6 PB_Star Wheel W200.02 200.02 

7 PB_Agigator W200.03 200.03 

8 PB_Start 

Filling 

W200.04 200.04 

9 PB_Motor 

Hopper Cap 

W200.05 200.05 

10 PB_Motor Pre 

Capper 

W200.06 200.06 

11 PB_Motor 

Capper 

W200.07 200.07 

12 PB_Motor 

Blower 

W200.08 200.08 

13 PB_Main 

Motor 

W200.09 200.09 

14 PB_Conveyor W200.10 200.10 

15 PB_Bottle 

Pusher 

W200.11 200.11 

16 PB_Pre Capper W200.12 200.12 

17 PB_Capper W200.13 200.13 

INPUT DATA  

18 Pulse Servo 1 W_Bit210.00 210.00 

19 Pulse Servo 2 W_Bit210.01 210.01 

20 Pulse Servo 3 W_Bit210.02 210.02 

21 Pulse Servo 4 W_Bit210.03 210.03 

22 Pulse Servo 5 W_Bit210.04 210.04 

23 Pulse Servo 6 W_Bit210.05 210.05 

24 Pulse Servo 7 W_Bit210.06 210.06 

25 Pulse Servo 8 W_Bit210.07 210.07 

OUTPUT 

26 Main Motor  101.03 

27 Motor 

Conveyor 

 101.04 

28 Motor Blower  101.05 

29 Motor Star 

Wheel 

 101.06 

30 Motor Agigator  101.07 

31 Motor Capper  102.04 

32 Motor Pre 

Capper 

 102.05 

33 Motor Hopper 

Cap 

 102.06 

34 Motor Rotary 

Table 

 102.07 

 

 

Address atau alamat dari PLC dan HMI sesuai dengan 

hasil observasi dan tinjauan pustaka yang telah 

dilakukan. 
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Gambar 3.  Tampilan Menu Utama 

 

 

Tampilan Menu Utama merupakan tampilan awal pada 

saat HMI dinyalakan. 

 

 
 

Gambar 4.  Tampilan Layar Setting 

 

 

Tampilan ini berfungsi sebagai pengaturan dalam 

menentukan kecepatan dan juga pulsa untuk proses 

produksi di setiap siklusnya. Dimana pada kolom 

produk pulsa merupakan nilai pulsa dari motor servo 

dengan data sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Pengalamatan/Address I/O PLC pada HMI 

 

N

o 

Nama Produk Pulsa 

1 Clari 10 ml 50000 ( Belum terkualifikasi ) 

2 Clari 25 ml 50000 ( Belum terkualifikasi ) 

3 Clari 30 ml 36200 

4 Clari 50 ml 40650 

5 Clari 60 ml 44000 

6 Clari 70 ml 46950 

 

 

Pada tabel nilai pulsa motor servo menentukan berat 

bubuk dalam botol. Untuk menentukan nilainya 

diperlukan percobaan secara terus menerus untuk 

mengetahui nilai yang tepat untuk berat di setiap 

produk. Apabila sudah didapat nilai yang diinginkan, 

nilai pulsa di simpan pada kolom pulsa. 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan Layar Option 
 

 

Tampilan ini berfungsi untuk mengoperasikan setiap 

proses pada mesin secara manual. 

Untuk Media Komunikasi atau penghubung antara PLC 

dengan HMI dapat menggunakan Ethernet, Serial dan 

juga USB. Pada mesin Filler digunakan media USB 

dengan menyesuaikan station antara PLC dengan HMI. 

 

4. Kesimpulan 
 

Mesin Automatic Powder Filler merupakan alat 

pengemas yang memiliki ketepatan dan keakuratan 

dalam waktu, penentuan berat/ isi dan juga dalam 

kecepatan dalam produksi. Mesin ini sangat sesuai 

apabila dikombinasi dengan Mesin Human Machine 

Interface (HMI) sehingga kecepatan, ketepatan, dan 

keakuratan dapat dicapai terus menerus karena HMI 

dapat membantu memantau atau monitoring dan 

mengoperasikan mesin dengan mudah sehingga dapat 

mempermudah operator atau user dalam menggunakan 

mesin Automatic Powder Filler. 
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Abstrak 
 
Proteksi pada  sistem tenaga listrik merupakan bagian yang sangat penting dalan usaha di bidang ketenagalistrikan. PT. 

PLN (Persero) sebagai perusahaan yang memonopoli listrik di Indonesia di tuntut untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas listrik. Penyetelan (setting) relay proteksi sebagai salah satu prosedur penting harus di rancang dengan baik dan 

benar agar dapat bekerja apabila terjadi gangguan. Penyetelan (setting) relay menguunakan relay “Micom P123”  secara 

manual maupun melalui software harus dilakukan dengan langkah langkah yang tepat. Penyetelan (setting) secara 

manual melalui keyped  pada relay sedangkan penyetelan (setting) relay melalui software menggunakan “Easergy 

Studio”. Hal yang harus diketahui dalam setting relay OCR/GFR yaitu nilai Rasio CT yang digunakan pada kubikel dan 

hasil perhitungan arus OC/GF beserta waktu tunda yang akan digunakan. Nilai arus setting yang diinput ke relay 

OCR/GFR tipe micom P123 merupakan perbandingan antara nilai arus OC/GF dengan nilai Primer CT yang digunakan.  

Pada kubikel outgoing di GIS, berdasarkan perhitungan dengan CT 800/5 arus setting OC yaitu 0.38 In, MOCI 1 yaitu 5 

In dan MOC2 7.5 In.  Sedangkan arus setting GF yaitu 0,1 Ien, MGF1 1 Ien dan MGF2 1.125 Ien pada kubikel outgoing 

di GIS. 

 

Keywords: Relay Proteksi, Setting GFR, Setting OCR, Kubikel 20KV 

 

 

 

Abstract 

 

 
Protection of electric power system is a very important part in the business in the electricity sector of PT. PLN 

(Persero) as a company that monopolize electricity in Indonesia in demand to always improve the quality of electricity. 

Protective relay settings (settings) as one of the important procedures should be properly designed and correct in order 

to work out the interference. Relay settings using the "Micom P123" relay manually or through software must be done 

with the proper step. Manual settings via keyped on relay until the settings relay through software using "Easergy 

Studio". Things to know in OCR / GFR relay settings are CT ratio used on cubicles and OC / GF current calculation 

results are tried to delay time to be used. The current value of the settings inputted to the OCR / GFR relay of “Micom 

P123” is a comparison between the OC / GF currents with the CT Primary values used. In the output cubicles in GIS, 

based on calculations with CT 800/5 the OC setting current is 0.38 In, MOCI 1 is 5 In and MOC2 7.5 In. While the 

current setting of GF is 0.1 Ien, MGF1 1 Ien and MGF2 1.125 Ien on outgoing cubicles in GIS 

 

 
Keywords: Relay Proteksi, Setting GFR, Setting OCR, Kubikel 20KV 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Proteksi pada sistem tenaga listrik merupakan 

bagian yang sangat penting dalan usaha di bidang 

ketenagalistrikan. Seiring dengan meningkatnya 

tuntutan keandalan sistem tenaga listrik serta kualitas 

pelayanan pelanggan, PT. PLN senantiasa berupaya 

menekan angka gangguan/pemadaman. 
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Komponen sistem yang gagal ketika sedang 

beroperasi, harus dipisahkan (diisolir) dari sistem. Oleh 

karena itu sudah menjadi tugas relay untuk mengetahui 

(mendeketsi) adanya gangguan tersebut lalu 

memeintahkan peralatan pemutus (circuit breaker) 

untuk mengisolasi peralatan yang mengalami gangguan 

secara cepat. 

 Penyetelan (setting) relay proteksi harus di 

rancang dengan baik dan benar agar dapat bekerja 

apabila terjadi gangguan. Baik secara manual maupun 

melalui software, penyetelan (setting) relay harus 

dilakukan dengan langkah langkah yang tepat. 

Sistem kerja relay digital sudah berdasarkan 

komponen-komponen yang terintregasi dan memiliki 

fasilitas yang mutakhir. Pada relay digital ini terdapat 

banyak fungsi proteksi seperti proteksi arus lebih dan 

kegagalan pentanahan, selain itu relay digital ini dapat 

berkomunikasi dengan komputer maupun dengan relay 

digital lainnya. Relay jenis ini banyak terdapat pada 

instalasi gardu induk dan gardu distribusi milik PLN [1]. 

Pada penulisan ini akan memberi pengetahuan 

tentang bagaimana cara penyetelan (setting) overcurrent 

relay dan ground fault relay pada kubikel 20 kV yang 

baik dan benar di PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta 

Raya. 

Relay arus lebih yaitu relay yang bekerja 

berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu 

nilai pengaman tertentu dan jangka waktu tertentu . 

Fungsi utama dari rele arus lebih ini adalah untuk 

merasakan adanya arus lebih kemudian memberi 

perintah kepada pemutus beban (PMT) untuk membuka 

[3]. 

Relai ini  bekerja untuk melindungi peralatan 

listrik lainnya apabila terjadi arus lebih akibat:  

a. Adanya penambahan beban atau 

perkembangan beban. 

b. Adanya gangguan hubung singkat di Jaringan 

maupun Instalasi listrik [4]. 

Gangguan satu fasa ke tanah sangat tergantung 

dari jenis pentanahan dan sistemnya. Gangguan satu 

fasa ke tanah umumnya bukan merupakan hubung 

singkat melalui tahanan gangguan, sehingga arus 

gangguannya menjadi semakin kecil dan tidak bisa 

terdeteksi oleh Over Current Relay ( OCR ). Dengan 

demikian diperlukan relai pengaman gangguan tanah. 

Prinsip kerja Ground Fault Relay ( GFR ) yaitu pada 

kondisi normal dengan beban seimbang arus –arus fasa 

Ir, Is, dan It ( Ib) sama besar sehingga kawat netral tidak 

timbul arus dan relai gangguan tanah tidak dialiri arus. 

Namun bila terjadi ketidakseimbangan arus atau terjadi 

gangguan hubung singkat fasa ke tanah maka akan 

timbul arus urutan nol pada kawat netral [5]. 

Micom P123 merupakan salah satu relay 

proteksi arus lebih dan kegagalan pentanahan yang saat 

ini banyak digunakan oleh APD PLN DISJAYA untuk 

proteksi di kubikel 20 kV di beberapa gardu induk. 

Relay ini bisa langsung disetel melalui keypad pada 

relay atau dengan menggunakan komputer dengan 

software yang mendukung untuk relay tersebut.  

Easergy Studio merupakan software 

pendukung setting dan konfigurasi relay digital micom. 

Software ini digunakan untuk memasukkan nilai arus 

yang disetel dan juga parameter waktu yang ditetapkan. 

 

2. Metode Penelitian 

 
Melakukan tinjauan pustaka berupa diskusi dan 

membaca literatus mengenai sistem proteksi tegangan 

menengah. 

Melakukan tinjauan lapangan pada relay 

proteksi overcurrent relay dan ground fault relay tipe 

Micom P123 yang disetel (setting) dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Setting OCR dan GFR tipe Micom P123 secara 

manual melalui keypad pada relay. Gambar 1 

merupakan bentuk relay micom P123 beserta 

indikasinya dan gambar 2 merupakan wiring 

relay tersebut. 

 

Gambar 1 Indikasi pada relay micom P123 [2]. 
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Gambar 2 Wiring Relay Micom P123 [2] 

 

b. Setting OCR dan GFR tipe Micom P123 

melalui software pendukungnya yaitu “Easergy 

Studio” (Gambar 3). 

 

 
 

Gambar 3 Tampilan software Easergy Studio 

 

Melakukan proses pengamatan pada proses 

penyetelan overcurrent relay dan ground fault relay 

serta menghitung arus setting yang dimasukkan ke 

dalam relay 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Ketentuan Setting Relay Tahun 2017 

 
Berikut merupakan ketentuan setting pada 

penyulang di GIS dan GI konvensional. Tabel 1 

merupakan arus OC beserta waktu tundanya pada 

kubikel kopel dan outgoing yang ada di GIS, Tabel 2 

merupakan arus GF beserta waktu tundanya pada 

kubikel kopel dan outgoing yang ada di GIS. Sedangkan 

Tabel 3 merupakan arus OC beserta waktu tundanya 

pada kubikel kopel dan outgoing yang ada di GI, Tabel 

4 merupakan arus GF beserta waktu tundanya pada 

kubikel kopel dan outgoing yang ada di GI. 

  
Tabel 1 Setting OC  Relay Pada Kubikel di GIS 

Setting 

OC MOC-1 MOC-2 

Arus 

(A) 

TMS 

(SI) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

KOPEL 1600 0,17 6400 0,3 NO 

OUTGOING 300 0,15 4000 0,2 6000 0 

 
Tabel 2 Setting GF Relay Pada Kubikel di GIS 

Setting 

GF MGF-1 MGF-2 

Arus 

(A) 

TMS 

(SI) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

KOPEL 200 0,17 1000 0,4 NO 

OUTGOING 80 0,2 800 0,2 900 0 

 
Tabel 3 Setting OC Relay Pada Kubikel di GI 

Setting 

OC MOC-1 MOC-2 

Arus 

(A) 

TMS 

(SI) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

KOPEL 1800 0,17 6800 0,5 NO 

OUTGOING 300 0,25 4000 0,3 6000 0,1 

 
Tabel 4 Setting GF Relay Pada Kubikel di GI 

Setting 

GF MGF-1 MGF-2 

Arus 

(A) 

TMS 

(SI) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

Arus 

(A) 

Td 

(S) 

KOPEL 200 0,17 1000 0,5 NO 

OUTGOING 80 0,2 800 0,3 900 0,1 

(Sumber : APD DISJAYA Bidang Proteksi dan Meter) 

Tabel 1, 2, 3 dan 4 merupakan acuan dalam 

proses setting OCR dan GFR. Berdasarkan tabel 

tersebut telah tertera arus OC dan GF serta waktu 

tundanya. Tabel ini bersumber dari perhitungan oleh 

APD pada bagian proteksi dan meter. 

 

3.2 Setting Overcurrent Relay dan Ground  

      Fault Relay secara manual 

 
Setting secara manual yang dimaksud adalah 

menyetel OCR dan GFR langsung pada relay dengan 

menggunakan keypad yang ada pada relay. Dalam 

pembahasan ini, relay yang disetting yaitu micom p123. 

Berikut cara merubah nilai suatu parameter pada setting 

relay : 

a. Tekan enter 

b. Tekan atas atau bawah dan kanan atau kiri untuk 

merubah nilai 

c. Tekan enter kembali apabila nilai sudah sesuai 

Dalam menyetel relay tersebut sebelumnya kita 

harus mengetahui Rasio CT pada kubikel dan hasil 

perhitungan yang menjadi ketentuan setting seperti 

Tabel 1, 2, 3 dan 4. Berikut merupakan langkah-langkah 

dalam  secara manual : 

a. Turn on relay 

b. Masukkan sandi relay 

c. Setting beberapa parameter yang diperlukan 

d. Mengecek ulang terhadap nilai parameter yang 

telah dimasukkan 

 

3.3 Setting Overcurrent Relay dan Ground 

Fault Relay melalui software 
 

OCR dan GFR bisa disetel melalui software. 

Untuk Relay micom P123 mempunyai software khusus 

untuk setting relay tipe micom yaitu Easergy Studio. 

Melalui software ini kita bisa menyalin data setting pada 
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relay ataupun memasukkan data setting yang baru ke 

dalamnya dengan mengatur parameter-parameter yang 

ada. Berikut merupakan langkah-langkah dalam  setting 

relay micom p123 melalui software : 

a. Membuka software 

b. Memasang komunikasi data antara komputer 

dengan relay 

c. Membuat sistem baru 

d. Mengatur connection parameters 

e. Membuat file baru 

f. Setting beberapa parameter yang diperlukan 

g. Menyimpan pengaturan 

h. Mengirim pengaturan yang telah dibuat ke 

relay 

 

3.4 Parameter-Parameter yang diatur  

  

 Beberapa parameter yang perlu diatur dalam 

dalam proteksi OC dan GF adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Tanggal dan Waktu 

Mengubah tanggal dan waktu 

merupakan hal yang penting karena 

berhubungan dengan memori relay, jadi waktu 

yang tersimpan sesuai dengan waktu nyata. 

 

3.4.2 Rasio CT 

Nilai rasio CT yang diatur pada relay 

disesuaikan pada CT yang digunakan pada 

kubikel tersebut. Aturlah nilai Line CT 

Primary, Line CT Sec, E/Gnd CT Primary dan 

E/Gnd CT Sec sesuai Rasio CT seperti pada 

gambar 4 dan gambar 5.  

 

 
 

Gambar 4 Setting Rasio CT secara manual 

 

 

 
Gambar 5 Setting Rasio CT melalui software 

3.4.3 Nilai Overcurrent dan Waktu Tunda pada 

Relay 

Untuk mendapatkan nilai setting pada 

relay kita harus mengetahui hasil perhitungan 

arus lebih beserta waktu tundanya (Tabel 1 dan 

3) dan rasio CT yang digunakan pada 

penyulang. Sebagai contoh, dalam setting 

penyulang outgoing pada GIS, arus OC untuk 

penyulang outgoing pada tabel 3.1 yaitu 300 A 

dan apabila CT yang digunakan 800/5, maka 

nilai yang diinput atau Is (I setting) adalah 

300/800 atau 0.38 In. Hal tersebut juga berlaku 

pada arus MOC1 dan MOC2. Jadi arus setting 

MOC1 pada GIS apabila CT yang digunakan 

sama adalah 5 In sedangkan arus setting MOC2 

mempunyai nilai 7,5 In setelah dihitung. 

Pengaturan waktu tunda cukup mengikuti pada 

tabel ketentuan setting relay. Parameter dalam 

mengatur nilai overcurrent yaitu “I>”(OC) , 

“I>>”(MOC1) , “I>>>”(MOC2) seperti pada 

gambar 6 dan 7. 

 

 
 

Gambar 6 Diagram alir berdasarkan tampilan layar 

dalam mengatur nilai OC di relay secara manual 
 

 
 

Gambar 7 Parameter-parameter OC setelah dimasukkan 

nilai melalui software 
 

3.4.4 Nilai Ground Fault dan Waktu Tunda pada 

Relay 



218                                                           Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 Tahun 2018:214-220 

 

 

Untuk mendapatkan nilai setting pada 

relay kita harus mengetahui hasil perhitungan 

arus lebih beserta waktu tundanya (Tabel 2 dan 

4) dan rasio CT yang digunakan pada 

penyulang. Sebagai contoh, dalam setting 

penyulang outgoing pada GIS, arus GF untuk 

penyulang outgoing pada tabel 3.2 yaitu 80 A 

dan apabila CT yang digunakan 800/5, maka 

nilai yang diinput atau Is (I setting) adalah 

80/800 atau 0.1 Ien. Hal tersebut juga berlaku 

pada arus MGF1 dan MGF2. Jadi arus setting 

MGF1 pada GIS apabila CT yang digunakan 

sama adalah 1 Ien sedangkan arus setting 

MGF2 mempunyai nilai 1,125 Ien setelah 

dihitung. Pengaturan waktu tunda cukup 

mengikuti pada tabel ketentuan setting relay. 

Parameter dalam mengatur nilai ground fault 

yaitu “Ie>”(GF), “Ie>>”(MGF1), 

“Ie>>>”(MGF2) seperti pada gambar 8 dan 9. 

 

 
 

Gambar 8 Diagram alir berdasarkan tampilan layar 

dalam mengatur nilai GF di relay secara manual 
 

 

 
 

Gambar 9 Parameter-parameter GF setelah dimasukkan 

nilai melalui software 
 

3.4.5  Trip Commands 

Setelah semua parameter telah di-

setting, selnjutnya perlu mengaktifkan Trip 

Commands agar parameter tersebut bisa 

bekerja memberikan perintah ke tripping coil 

[12] dan PMT.  

Apabila pengaturan dengan manual, 

ubah semua parameter yang digunakan yaitu 

“I>”(OC) , “I>>”(MOC1) , “I>>>”(MOC2), 

“Ie>”(GF), “Ie>>”(MGF1), “Ie>>>”(MGF2) 

menjadi “Yes” seperti pada gambar 10. 

Sedangkan melalui software dengan memberi 

tanda ceklis pada parameter waktu tunda relay 

yang relah disetel seperti pada gambar 11. 

 
 

Gambar 10 Diagram alir berdasarkan tampilan layar 

dalam mengatur nilai Trip Commands secara manual 
 

 
 

Gambar 11 Mengaktifkan waktu tunda relay yang telah 

disetel melalui software 
 

3.4.6 Nilai Output Relay 

Submenu ini memungkinkan untuk 

menetapkan berbagai alarm dan ambang batas 

kesalahan (seketika dan / atau waktu tunda) ke 

output logika.  

Untuk pengaturan secara manual, 

pada pembahasan ini untuk Output dari relay 

berupa waktu tunda yang telah disetel 

sebelumnya menggunakan Output Relay 2. 

Dengan mengganti nilai dari “0” menjadi “1” 

pada tampilan. Karena menggunakan output 

relay 2 maka nilai yang diubah terdapat tepat 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 Tahun 2018:214-220                                                            219 

 

 

dibawah angka 2 Nilai “1” pada output relay 

menandakan penugasan terhadap parameter 

yang diatur (Gambar 12). Relay pun siap 

dipasang di penyulang ataupun diuji sebelum 

di pasang. 

Sedangkan melalui software, 

mengaktifkan trip pada Automatic Control > 

Ouput Relays. Pastikan Output Relays tI> 

(OC), tI>> (MOC), tI>>> (MOC2), tIe> (GF), 

tIe>> (MGF), dan tIe>>(MGF2) diisikan nilai 

Output RL2 (Gambar 13). Nilai output relay 

RL2 kerena yang digunakan pada relaynya kali 

ini adalah output RL2.  

 

 
 

Gambar 12 Diagram alir berdasarkan tampilan layar 

dalam mengatur nilai Output Relay secara manual 
 

 
 

Gambar 13 Mengatur Output Relay melalui software 
 

 

4. Kesimpulan  

 
a. Ada 2 cara untuk setting relay OCR/GFR yaitu 

pertama dengan setting langsung manual pada 

relay dan kedua dengan menggunakan software 

pendukung pada relay tersebut. 

b. Keypad yang ada pada relay OCR/GFR 

digunakan untuk mengatur nilai-nilai yang 

akan dimasukkan ke relay. 

c. Software yang digunakan pada relay OCR/GFR 

tipe micom p123 adalah Easergy Studio. 

d. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam 

setting relay OCR/GFR yaitu nilai Rasio CT 

yang digunakan pada kubikel, hasil 

perhitungan arus OC/GF beserta waktu tunda 

yang akan digunakan. 

e. Nilai arus setting yang diinput ke relay 

OCR/GFR tipe micom p123 merupakan 

perbandingan antara nilai arus OC/GF dengan 

nilai Primer CT yang digunakan.  

f. Setelah input nilai pada parameter melalui 

software diperlukan pengecekan ulang apakah 

nilai yg diinput sama dengan yg dikirim 

kedalam relay. 

Ucapan Terimakasih 
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Gambar 14 Diagram alir setting OCR dan GFR (Sumber : 

www.schneider-electric.com) 
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Abstrak 

 
Penerapan DDC (Direct Digital Controller) pada sistem BAS (Building Automation System) merupakan hal yang 

fundamental pada sistem HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), dalam hal ini DDC yang digunakan 

sebagai alat kontrol utama untuk inverter di sistem AHU (Air Handling Unit). Ketika Sebuah gedung beroperasi selama 

24 jam setiap harinya, diperlukan sebuah alat supervisory yang dapat mengontrol berbagai alat sekaligus, mulai dari 

lampu, sensor-sensor dan aktuator. DDC diperlukan dalam sistem BAS karena sifat alatnya yang dapat diprogram untuk 

perintah sederhana.dan dapat diintegrasikan dengan banyak DDC. Penggunaan DDC sebagai alat kontrol 

mempermudah operator mengendalikan dan memonitoring alat dari satu tempat tanpa harus datang lokasi alat tersebut.  

Penelitian ini dilakukan dengan menginspeksi panel kontrol pada sistem AHU, melihat gambar kerja, dan pengecekan 

alamat komunikasi pada DDC. Dari hasil penelitian ini, maka diketahui apa fungsi dari DDC pada sistem AHU, 

bagaimana DDC diinstal sebagai alat pengendali dan monitoring, dan bagaimana komunikasi DDC pada inverter 

sehingga dapat mengontrol dan memonitoring kecepatan motor blower pada AHU di gedung BNI 46. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa wiring yang diperlukan pada setiap input dan output pada DDC memiliki alamat khusus dan fungsi 

tertentu serta pemrograman pada Inverter yang diperlukan agar Inverter bekerja sesuai kehendak. 

 

Kata Kunci: DDC, BAS, HVAC, Inverter 
 

Abstract 

 
The application of DDC (Direct Digital Controller) in BAS (Building Automation System) system is fundamental to 

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) system, in this case DDC is used as the main controller for inverter 

in AHU system (Air Handling Unit). When a building operates 24 hours a day, a supervisory tool is required that can 

control various devices at once, from lamps, sensors and actuators. DDC is required in the BAS system because of its 

programmable tool properties for simple commands. And can be integrated with many DDCs. The use of DDC as a 

control tool makes it easier for operators to control and monitor devices from one place without having to come to the 

location of the device. This study was conducted by inspecting the control panel on the AHU system, viewing working 

drawings, and checking the communication address on the DDC. From the result of this research, it is known what 

function of DDC on AHU system, how DDC is installed as control and monitoring tool, and how DDC communication 

to inverter so that can control and monitor speed of blower motor at AHU in building BNI 46. The result of research 

indicate that wiring which is required on each input and output on the DDC has specific addresses and certain 

functions and a  program in the Inverter required for the Inverter to work at will. 

 

Keywords: DDC, BAS, HVAC, Inverter 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Building automation system adalah sebuah 

pemrograman, komputerisasi, intelligent network dari 

peralatan elektronik yang memonitor dan mengontrol 

sistem mekanis dan sistem penerangan dalam sebuah 

gedung. Building Automation Systems (BAS) 

mengoptimasi start-up dan performansi dari peralatan 

HVAC dan sistem alarm. [1] Pada sebuah gedung 

system tersebut dapat berupa: 

1. AHU (Air Handling Unit) 

2. Lighting Control 

3. Alarm sistem 

4. HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) 
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5. Sistem Pendingin Pusat (Chiller) 

Kesemuanya dapat dioperasikan dan dimonitor 

langsung dari pusat control. Peralatan utama dari 

Builing Automation System yang terpasang adalah : 

1. Operator Workstation (OWS) 

2. Network Control Module (NCM) 

3. Direct Digital Controller (DDC) 

4. Software Metasys® PMI versi 12.04 dan M5 software 

Dan peralatan pendukung yaitu sensor-sensor dan 

actuator yang terhubung DDC 

 

Operator Workstation adalah perantara operator dengan 

system yang terpasang. Lewat “Operator Workstation” 

seorang operator dapat memonitor dan mengoperasikan 

langsung peralatan yang tergabung dalam BAS. 

Hubungan/komunikasi antara beberapa OWS dengan 

beberapa NCM dilakukan melalui hub atau router 

menggunakan kabel UTP. 

 

NCM adalah unit yang memonitor keadaan setiap 

“Controller” yang dihubungkan melalui port N2 Bus, 

Power input untuk NCM adalah 24 Vac terlihat pada 

Gambar 1. NCM memiliki alamat tersendiri dan tidak 

boleh ada dua NCM dengan alamat yang sama. Pada 

keadaan operasi normal, NCM selalu berkomunikasi 

dengan setiap unit DDC yang terhubung ke terminal N2 

di NCM dengan tegangan komunikasi (normal: 2-3 

Vdc).[2] 

 

DDC adalah peralatan kontrol digital yang compact, 

mempunyai fungsi yang mirip dengan PLC namun DDC 

didedikasikan untuk sistem otomasi gedung. Setiap 

peralatan dikontrol langsung oleh DDC. DDC memiliki 

beberapa terminal seperti pada Gambar 2 yang antara 

lain: 

1. Analog Input (AI) 

Untuk memonitor alat dengan input analog seperti 

temperature, voltage, ampere, status, dll 

2. Binary Input (BI) 

Untuk memonitor status dengan input binary seperti 

lighting, AHU, Fan, dll 

3. Binary Output (BO) 

Untuk memberikan perintah dengan output binary 

seperti start/stop 

4. Analog Output (AO) 

Untuk memberikan perintah dengan output analog 

seperti mengatur perputaran Motorized Valve, 

mengatur Speed pada Inverter 

5. Terminal Power 24 Vac 

Power input untuk DDC 

6. Terminal Output Power 15 Vdc 

Power untuk sensor-sensor yang membutuhkan, 

missal sensor Volume Fuel Tank 

 

Software Metasys® PMI versi 12.04 dan M5 software 

yang digunakan sebagai interface dari Building 

Automation System (BAS) yang menampilkan gambar 

animasi yang dinamis yang terintegrasi dengan system 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Inverter adalah Rangkaian elektronika daya yang 

digunakan untuk mengkonversikan tegangan searah 

(DC) ke suatu tegangan bolak-balik (AC). Prinsip kerja 

inverter adalah mengubah input motor (listrik AC) 

menjadi DC dan kemudian dijadikan AC lagi dengan 

frekuensi yang dikehendaki. 

 

2. Metode Penelititan  
 

Penelitian terhadap instalasi DDC dibuat bertujuan 

untuk Menjelaskan apa fungsi dari DDC, bagaimana 

DDC diinstal, dan menjelaskan komunikasi DDC pada 

inverter sehingga dapat mengontrol kecepatan motor 

blower pada AHU  pada inverter. Penelitian dilakukan 

dengan. 

1. Mengamati rangkaian pada panel kontrol di AHU 

2. Pengecekan terminal pada DDC menggunakan 

multitester 

3. Pengamatan pada tampilan di OWS 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1 Cara Kerja sistem BAS 

 

Pada Building Automation System (BAS) DDC 

memberikan dan menerima input atau output yang dapat 

berupa sinyal digital atau sinyal analog. Sinyal digital 

berasal dari alat yang hanya mempunyai fungsi on/off 

seperti lampu, alarm, status on/off pada inverter dan 

sebagainya. Sedangkan sinyal analog berasal dari alat 

yang dapat memberikan input data sebuah angka atau 

nilai seperti thermostat, VAV, aktuator seperti pada 

Gambar 4. Sinyal tersebut diteruskan melalui NCM dan 

di program pada Operator Workstation. Output yang 

dihasilkan merupakan sinyal digital atau analog yang 

berupa perintah untuk alat yang dikehendaki seperti 

merubah frekuensi input pada inverter untuk merubah 

kecepatan motor pada AHU atau on/off pada lampu. 

Input dan output dari peralatan dapat ditampilkan 

melalui OWS untuk monitoring di lapangan. Input data 

juga dapat dilakukan pada OWS sebagai perintah 

manual. 

 

3.2 Pengalamatan pada DDC 

 

Pada sebuah DDC terdapat banyak terminal I/O yang 

dapat digunakan. Terminal- terminal tersebut dapat 

diaplikasikan pada beberapa alat seperti sensor-sensor 

dan inverter seperti pada Gambar 5 dengan 

pengalamatan ditunjukkan pada Tabel 1. Input dari 

sensor yang terbaca oleh DDC akan dibaca oleh 

program yang berada pada sistem OWS lalu 

memberikan perintah pada inverter atau alat yang 

dikehendaki. Untuk input start/stop pada inverter 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 221-225                                                         223 

 

 

menggunakan sebuah relay 24VAC karena output BO 

pada DDC mengeluarkan tegangan 24 VAC untuk 

menggerakkan relay dan menggunakan kontak NO 

untuk menghubungkan terminal start/stop pada inverter 

Unit DDC berkomunkasi dengan unit NCM melalui 

terminal N2+ dan N2- menggunakan kabel AWG18. 

 

 

Tabel 1 Label Pengalamatan DDC 

 

Point Kode Keterangan 

Analog Input 

AI 1 Sply 

(Supply) 

Input analog dari sensor suhu 

untuk mengontrol suhu ruangan 

dengan mengatur supply udara 

dingin. 

AI 2 DP 

(Diffrential 

Pressure) 

Input analog dari sensor 

pressure untuk mengatur 

tekanan pada ducting. 

AI 4 Humidity Input analog dari sensor 

kelembapan untuk mengatur 

kelembapan udara di setiap 

zone. 

AI 5 Humidity Input analog dari sensor 

kelembapan untuk mengatur 

kelembapan udara di setiap 

zone. 

Binary Input 

BI 1 STS AHU 

(Status 

AHU) 

Input binary dari inverter untuk 

memberikan status on/off 

inverter pada sistem BAS. 

BI 2 TRIP AHU Input binary dari inverter untuk 

memberikan status trip inverter 

pada sistem BAS. 

BI 3 AOM 

(Auto 

Manual) 

Input binary dari inverter untuk 

memberikan status auto/manual 

pada sistem BAS. 

Binary Output 

BO 1 SST AHU 

(Start Stop 

AHU) 

Output binary dari DDC yang 

diberikan kepada Inverter untuk 

perintah start/stop inverter. 

BO 2 SST Valve 

1 (Start 

Stop Valve 

1) 

Output binary dari DDC yang 

diberikan kepada VAV untuk 

perintah auto/manual. 

BO 3 SST Valve 

2 (Start 

Stop Valve 

2) 

Output binary dari DDC yang 

diberikan kepada VAV untuk 

perintah auto/manual. 

Analog Output 

AO 2 Speed Output analog yang diberikan 

kepada inverter untuk mengatur 

frekuensi dan kecepatan motor. 

 

 

 

3.3 Instalasi pada Inverter 

 

Wiring komunikasi DDC dan inverter ditunjukkan pada 

Gambar 6. Sebagai start/stop terminal FWD dan CM 

dihubungkan dengan kontak NO pada relay SST 

menggunakan kabel AWG18. Relay SST mendapat 

tegangan keluaran dari terminal BO 1 sebesar 24V 

untuk menggerakkan coil relay tersebut. 

 

Sebagai pengendali speed motor terminal 11 dan 12 

dihubungkan langsung pada terminal DDC AO 2 

menggunakan kabel AWG18. Terminal AO 2 

mengirimkan sinyal tegangan sebesar 0 – 10 VDC untuk 

mengubah frekuensi kecepatan motor dengan maksimal 

frekuensi 50 Hz. 

 

Terminal 30A dan 30C digunakan untuk memberikan 

sinyal status inverter kepada DDC bahwa inverter 

sedang bekerja, yang selanjutnya sinyal tersebut 

diteruskan ke sistem BAS. Terminal dihubungkan 

dengan kontak NO pada relay SST menggunakan kabel 

AWG18. 

 

Terminal Y5A dan terminal Y5C digunakan sebagai 

input sinyal pada DDC yang memberikan sinyal bahwa 

inverter dalam keadaan trip. Keadaan trip pada inverter 

diakibatkan oleh kelebihan beban pada motor karena 

arah putaran motor terbalik atau reverse sehingga 

supply udara pada ducting menjadi vakum. 

 

3.4 Pemrograman pada Inverter 

 

berikut ini daftar perintah yang harus di program 

melalui keypad pada Inverter. 

 

Tabel 2 Program Pada Inverter 

 

Code Nama 

Fungsi 

Data range Keterangan 

F04 Base 

Frequency 

50 Hz Setting untuk 

frekuensi dasar 

F05 Rated 

Voltage 

400 V Setting untuk 

Tegangan input 

yang dipakai 

P03 Rated 

Current 

27,7 A Kapasitas Max 

Ampere Motor 

P99 Tipe 

Motor 

4 (Other 

motor) 

Tipe motor yang 

dipakai, dalam hal 

ini dipakai tipe 

Other 

E24 Relay 

Contact 

Signal 

99 (Alarm 

Output) 

Output yang 

memberikan sinyal 

alarm pada inverter 

jika terjadi trip atau 

beban lebih 

E27 Running 

Signal 

0 (Inverter 

Running) 

Output yang 

memberikan sinyal 

pada inverter bahwa 
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inverter sedang 

running 

F11 Overload 

Detection 

Level 

27,7 A Setting untuk 

kapasitas ampere 

pada kondisi 

overload 

F01 Frequncy 

Command 

1 (Enable 

Voltage 

input to 

terminal) 

Setting untuk 

kendali kecepatan 

motor melalui 

perubahan frekuensi 

F02 Run 

Command 

1 (Enable 

terminal 

command) 

Setting untuk 

perintah Run 

melalui terminal 

FWD atau REV 

F03 Maximum 

Frequency 

50 Hz Setting untuk batas 

maksimum 

frekuensi input 

F04 Base 

Frequency 

50 Hz Setting untuk 

Frekuensi dasar saat 

Running Auto 

F07 Accelerati

on Time 1 

60 s Waktu untuk 

Akselerasi 

kecepatan motor 

dari berhenti hingga 

kecepatan 

maksimum 

F08 Decelerati

on Time 1 

60 s Waktu untuk 

Deselerasi 

kecepatan motor 

dari kecepatan 

maksimum hingga 

berhenti. 

 

4. Kesimpulan 
 

Pada ruang AHU DDC mengontrol inverter yang 

difungsikan untuk mengontrol kecepatan motor 

penggerak blower dan sebagai monitoring pada ruang 

BAS. DDC memberikan dan menerima input atau 

output yang dapat berupa sinyal digital atau sinyal 

analog. DDC berkomunkasi dengan unit NCM melalui 

terminal N2+ dan N2- menggunakan kabel AWG18. 

Terminal AO2 pada DDC memberikan sinyal analog 

pada terminal 11 dan 12 Inverter FRENIC-Eco sebagai 

pengatur kecepatan motor. Inverter yang terpasang 

diprogram sesuai ketentuan dan spesifikasi motor. 

 

Ucapan Terimakasih 

 

Penelitian ini dapat terwujud dengan bantuan dari 

beberapa pihak antara lain pihak PT. Jaga Citra Inti 

yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan kerja 

praktik dan melakukan penelitian terhadap instalasi 

DDC pada sistem AHU. Penulis berterimakasih pada 

pihak terkait atas kesempatan yang telah diberikan. 

 

 

 

5. Lampiran  
 

 
 

Gambar 1 Diagram Terminal NCM 

 

 

 
 

Gambar 2 Diagram terminal DDC 

 
Gambar 3 Tampilan OWS
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Gambar 4 Skema Sistem BAS 
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Gambar 5 Wiring Diagram DDC 
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Gambar 6 Wiring Diagram Inverter 
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Abstrak  
 

Energy Management System (EMS) merupakan aplikasi yang digunakan dispatcher untuk memonitor, mengontrol  dan 

mengoptimalkan peforma pembangkit dan transmisi di Sistem Jawa bali secara real time. EMS PT.PLN (Persero) P2B 

menggunakan aplikasi Spectrum Power. EMS dapat memberikan masukan mengenai kondisi jaringan yang optimal 

dengan mengedepankan mutu dan keandalan. Fungsi Network Analysis (NA) pada EMS dapat melakukan studi aliran 

beban. Network Anlaysis merupakan fungsi dari EMS yang dapat menganalisa gangguan yang terjadi di SCADA. 

Network Analysis digunakan untuk melakukan dua studi kasus. Studi kasus pertama adalah  studi simulasi pelepasan 

SUTET Gandul-Depokdengan beban 258 Mega Watt karena ada pekerjaan pemeliharaan rutin transmisigandul Depok 1. 

Hasil studi kasus pertama dapat disimpulkan bahwa setelah penghantar Depok 1 dilepas penghantar Depok 2 menjadi 659 

Mega Watt dan masuk batas normal sesuai kemampuan. Studi kasus kedua adalah menghitung jumlah daya pada  SUTET 

Gandul 500 kV setelah penghantar Depok 1 dilepas. Hasil studi kasus kedua dapat disimpulkan bahwa jumlah Daya yang 

keluar sama dengan jumlah daya yang masuk pada SUTET Gandul 500 kV. 

 

Abstrak 

 
Energy management system ( ems ) is applications were used the dispatcher to monitor, controls and optimize lagged 

power station and transmission of java bali system in real time.Ems pt.pln ( persero ) p2b use application spectrum 

power.Ems could provided input on the condition tissue optimal by putting forward quality and the reliability 

of.Function network analysis ( na in ems could study the flow of burden.Network anlaysis is a function of ems that can 

be analyzed disturbances taking place in scada.Network analysis used to do two case study.The first case study is a 

study simulation the release of sutet gandul-depokdengan burden 258 mega watt because there are the job routine 

maintenance transmisigandul depok 1.The results of a study the first case could be concluded that after penghantar 

depok 1 detachable penghantar depok 2 to 659 mega watt and empties normal limits according to their.Study the second 

case is measuring the number of the power on sutet gandul 500 kv s 

 

 

1. Pendahuluan  

Penyaluran tenaga listrik dari mulai 

pembangkitan sampai konsumen harus mempunyai 

kualitas yang baik. Untuk meningkatkan kualitas 

pengaturan beban tenaga listrik diperlukan sistem 

kendali berbasis komputer yang dipakai untuk 

pengontrolan suatu proses. Dalam hal ini, PT. PLN P2B 

sebagai perusahaan yang mengatur beban listrik Jawa-

Bali menggunakan EMS. 

Energy Management System (EMS) 

merupakan aplikasi yang mengambil data dari SCADA, 

data base EMS, dan setting parameter yang digunakan 

dispatcher untuk mengontrol, memonitor, dan 

mengoptimalkan peforma pembangkitan dan penyaluran 

sistem tenaga listrik Jawa-Bali. EMS mempunyai fungsi 

Network Analysis (NA) yang dapat menganalisa 

jaringan dan mempersiapkan startegi jaringan bila ada 

kendala. Pentingnya fungsi analisa jaringan tenaga 

listrik tersebut maka penulis membahas mengenai EMS 

dan studi kasus menggunakan Network Analysis (NA). 

 

2. 2. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode 

penelitiannya adalah: 

1. Studi literatur, data-data yang ada di PT. 

PLN (PERSERO) P2B Jawa-Bali. 

2. Melakukan simulasi di ruang simulasi 

dispatcher. 
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3. Menggunakan fungsi Network Analysis 

dalam EMS. 

 

3. Pembahasan 

 

3.1. Master Station 

Master Station merupakan kumpulan perangkat keras 

dan lunak yang ada di control center, pada umumnya  

konfigurasi sebuah master station tidak akan sama, 

disesuaikan dengan kebutuhan  system SCADA 

(Gambar 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Konfigurasi Master Station 1 

 

3.2. EMS PT. PLN (Persero) P2B  

 
 Energy Management System (EMS) merupakan 

aplikasi yang digunakan dispatcher untuk memonitor, 

mengontrol  dan mengoptimalkan peforma pembangkit 

dan transmisi di Sistem Jawa Bali secara real time. EMS 

PT.PLN (Persero) P2B menggunakan aplikasi Spectrum 

Power(Gambar 2). 
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Gambar 2: Hubungan EMS dan SCADA 

 

3.3. Syarat EMS Running 

 
a. Data dinamis : Sistem SCADA yang akurat 

Topologi jaringan dalam Single Line Diagram 

(SLD) Gardu Induk 

Akurasi data dan connectivity 

b. Data Statis : Database EMS 

c. Setting parameter  

 

3.4. Ketersediaan Data  

 
Untuk kebutuhan fungsi EMS, harus tersedia data 

tambahan yang diperlukan untuk memenuhi fungsi 

yang ditetapkan serta melengkapi dan menentukan 

ukuran D yang terkait.  Data-Data parameter yang 

diperlukan untuk keperluan database EMS meliputi :  

a. Busbar  

b. Penghantar (transmission line)  

c. Trafo berikut tipenya  

d. Generator  

e. Beban (load)  

f. Reaktor dan Kapasitor (shunt)  

g. Injection (beban pengganti) 

 

3.5 Network Analysis (NA) 

 
Fungsi Network Analysis yang akan dipakai di EMS 

adalah untuk : 

a. Memonitor operasi sistem tenaga, 

b. Menganalisa problem sekuriti sistem tenaga dan 

c. Menentukan kontrol koreksi dan pencegahan 

yang akan dipergunakan oleh enjiner operasi 

untuk meminimalkan pengaruh problem sekuriti 

terhadap keandalan dan keekonomian operasi 

sistem tenaga[5]. 

 

3.6 Fungsi-fungsi NA EMS  

 
NA EMS yang dimiliki SCADA PLN P2B Jawa Bali  

menyertakan fungsi sebagai berikut : 

a. Network Status Processor (NSP) 

Digunakan untuk Perhitungan topology jaringan  

Prinsipnya : analisis connectivity dari jaringan dan 

perhitungan topology jaringan yang akan 

digunakan oleh fungsi NA lainnya. 

b. Bus Scheduler (BS) 

Aplikasi  yang menyimpan nilai beban trafo 

selama selama satu minggu terakhir untuk 

digunakan apabila GI / node tidak mendapatkan 

data realtime. 

Prinsipnya : penentuan beban berdasarkan jam dan 

tipe hari, yang digunakan sebagai nilai estimasi 

sementara dalam mode realtime atau untuk 

keperluan studi aliran daya. 

c. State Estimation (SE) 

Mode yang digunakan dalam SE adalah mode 

“full” dan mode “partial”. Juga untuk estimasi 

posisi tap serta pendeteksian pengukuran bias. 

Mode full adalah seluruh sistem Jawa-Bali dan 

mode partial perhitungan di daerah regional. 

Prinsipnya : perhitungan terhadap konsistensi 

dan pengurangan error didasarkan nilai analaog 

saat ini  yang selanjutnya akan digunakan oleh 

fungsi NA lainnya. 

d. Dispatcher Power Flow (DPF) 
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Workstation Dispatcher
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Perhitungan aliran daya, arus, dan tegangan. Berikut 

pengecekan batas toleransi untuk setiap besaran di 

atas untuk suatu kondisi sistem yang di studi. 

 Digunakan untuk simulasi sebelum eksekusi 

 buka / tutup CB 

 Digunakan untuk study simulasi operasi, 

misalnya manuver line (aman/tidak ) 

 Digunakan DTS  untuk rekontruksi gangguan 

 Bisa dikembangkan untuk stability analisis : bisa 

 mendeteksi potensi sistem blackout 

Metoda yang digunakan : 

Fast Decoupled (perhitungan alira daya), Newton 

Raphson (perhitungan aliran daya), dengan 

memperhitungkan kendali tegangan dan export/ 

import daya antar area. 

e. Short Circuit Calculation (SCC) 

Perhitungan nilai hubung singkat yang terjadi pada 

sistem tenaga. Hubung singkat dapat berupa 

gangguan simetris maupun asimetris. 

 digunakan untuk memonitor keamanan jaringan 

terhadap SC secara real time dengan mengindikasi 

batasan kapasitas pemutusan hubung singkat PMT 

sesuai kondisi operasi real time 

 Study Mode : SC bisa digunakan untuk simulasi 

efek penambahan pembangkit terhadap breaking 

capasity eksisting (Gambar 4). 

Metoda yang digunakan :  

Metoda Superposisi, tegangan ekivalen, metoda 

sumber/ asal gangguan  

f. Contingency Evaluation (CE) 

Penentuan kontingensi-kontingensi kritis 

berdasarkan daftar 

kontingensi yang mungkin terjadi 

Metoda yang digunakan :  

Contingency Screening untuk pengecekan secara 

umum, serta Contingency Analysis untuk 

pengecekan yang lebih mendetail[6]. 

 

3.7   Studi Kasus Network Analysis (NA) 

Studi Simulasi Pelepasan SUTET Gandul-Depok 

1 

 
a. Judul Studi Kasus: Studi Simulasi Pelepasan 

SUTET Gandul-Depokdengan Beban 258 Mega 

Watt karena ada pekerjaan pemeliharaan rutin 

transmisigandul Depok 1 (Gambar 3). 

b. Tujuan Studi: Apakah SUTET Gandul-Depok 2 

bisa mengambil alih Semua Beban SUTET Gandul-

Depok 1.  

c. Waktu Pelaksanaan: Selasa, 28 Agustus 2017 Pukul 

14..37 WIB. 

 
 

Gambar 3: sebelum dilakukan studi kasus 

 

 
 

Gambar 4: hasil studi kasus 

 

hasil :  

Setelah penghantar (gitet) Depok 1 dilepas penghantar 

(gitet) Depok 2 menjadi 659 Mega Watt dan masuk batas 

normal sesuai kemampuan (Gambar 4). 

 

1. Judul Studi Kasus :Menghitung Jumlah Daya pada  

SUTET Gandul 500 kV setelah penghantar Depok 1 

Dilepas. 

2. Tujuan Studi : Apakah Daya yang masuk sama 

dengan Daya yang Keluar. 

3. Waktu Pelaksanaan : 28 Agustus 2017 pukul 15.29 

WIB. 

 

Daya masuk dari Balaraja 1 dan Balaraja 2 sebesar 840 

MW dimasing-masing penghantar. sehingga jumlah daya 

yang masuk 1.680 MW. Pada Gandul 500 kv daya yang 

keluar melalui penghantar Depok 1, Depok 2, Balaraja 1, 

Balaraja 2, Kembangan 1, Kembngan 2, IBT 1, IBT 2, 

dan IBT 3. 

Jumlah Daya Depok 1 dan Depok 2 adalah 659 MW. 

Jumlah Daya penghantar Kembangan 1 dan Kembangan 

2 adalah 228 MW. Jumlah Daya IBT 1 Gitet Gandul dan 

IBT 2 adalah 486 MW. Jumlah semua daya keluar 

sebesar 1.681 MW. 
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Bandingkan nilai daya masuk dan daya keluar. Daya 

masuk sebesar 1.681 MW dan daya keluar 1.681 MW 

Hasil : Jadi jumlah Daya yang keluar sama dengan 

jumlah daya yang masuk pada SUTET Gandul 500 kV. 

 

 

4. Ucapan Terimakasih 
 

Penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu kami ucapkan 

terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan 

untuk kesuksesan penelitian ini. Ucapan terima kasih 

kami tujukan untuk PT PLN (Persero) P2B Jawa-Bali 

yang telah memberikan kami tempat dan waktu untuk 

kami melakukan penelitian serta berbagai pihak yang 

tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

 

5. Kesimpulan 

 
1. Energy Management System ( EMS ) merupakan 

sistem berbasis komputer yang digunakan oleh 

operator transmisi tenaga listrik untuk memonitor, 

mengendalikan, dan mengoptimalkan kinerja sistem 

transmisi/pembangkitan. 

2. EMS sangat membantu interpretasi pengukuran dan 

mengizinkan operator  dalam mengamankan sistem 

kontrol SCADA agar berjalan dengan baik. 

3. EMS membantu user (dispatcher) mengoperasikan 

power sistem dengan mengedepankan manajemen 

energi   

4. EMS dapat memberikan masukan mengenai kondisi 

jaringan yang optimal dengan mengedepankan mutu 

dan keandalan. 

5. Fungsi Network Analysis (NA) pada EMS dapat 

melakukan studi aliran beban. 

6. Network Anlaysis merupakan fungsi dari EMS yang 

dapat menganalisa gangguan yang terjadi di SCADA. 

7. Master Station akan mengirim perintah ke remote 

Station melalui splitter (Master Station) dan diterima 

oleh RTU (remote Station). 

8. Dispatcher akan memberikan perintah melalui 

Workstation di olah oleh com server disimpan di 

histori server atau adm server untuk di lanjutkan ke 

fronds; end di kirim melalui splitter menggunakan 

media komunikasi dan di terima oleh RTU. 

9. RTU akan megirim data melalui media komunikasi 

di terima oleh splitter  dan di terjemahkan oleh frond 

end di simpan oleh adm server dan di olah oleh com 

server untuk di tampilkan di layar tayang. 
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Abstrak 

 
Distribution fuel simple system merupakan salah satu teknologi otomasi yang memenuhi perkembangan zaman dalam 

menghadapi tantangan kemajuan teknologi. Sistem ini digunakan dalam industri minyak dan gas yang mampu 

memindahkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke mobil pengangkut bahan bakar melalui terminal-terminal. 

Tulisan ini memaparkan rancangan model kontrol yang mampu mengendalikan dan menghitung keluar masuknya bahan 

bakar. Sehingga meningkatkan efisiensi yang diinginkan pada industri minyak dan gas, karena menghemat waktu dan 

menekan biaya produksi. Model pengendalian sistem distribusi bahan bakar sederhana ini lebih unggul dibanding 

dengan sistem yang masih mengadopsi sistem maupun perangkat konvensional. Hasil dari perancangan bahwa sistem 

dapat bekerja sesuai dengan filosofi kontrol dalam bentuk simulasi. 

 
 

Abstract 

 

Distribution fuel simple system is one of the automation technologies that meet the times in facing the challenges of 

technological progress. this system is used in the oil and gas industry that is able to move fuel from storage tanks to fuel 

cars through terminals. This paper describes the design of control models that can control and calculate the outflow of 

fuel. Thereby increasing the desired efficiency of the oil and gas industry, as it saves time and lowers production costs. 

Model control fuel distribution simple system is superior compared to the system that still adopt the system as well as 

conventional devices. The result of designing that the system can work in accordance with the control philosophy in the 

form of simulation. 

 

 
Keywords: control system, fuel distribution, distribution, control 

 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan industrialisasi semakin maju dari tahun 

ke tahun, dimana kemajuan sekarang sejalan dengan 

teknologi yang semakin berkembang dan maju. 

Teknologi yang maju pada industri sekarang hanya 

sebagai penunjang dari proses industri dan produktifitas, 

dimana dampaknya memberikan efektifitas dalam 

proses industri sehingga hasil produksi meningkat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, suatu project 

akan membutuhkan pengendalian-pengendalian otomasi 

untuk menunjang bekerjanya sistem. Pada industri 

minyak juga terdapat sistem otomasi, salah satu sistem 

yang biasa digunakan di industri minyak adalah 

Distribution Fuel Simple System. Sistem tersebut 

memiliki fungsi untuk memindahkan minyak dari truk-

truk menuju ke tangki penyimpanan. Dimana 

Distribution Fuel Simple System terdapat banyak valve 

dan pump  yang perlu dikontrol.  Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul : “Sistem Kontrol Pada 

Distribution Fuel Simple System” yang menitikberatkan 

pada rancangan sistem kontrol otomasi. 

Adapun tujuan dalam penelitian yaitu dapat membuat 

sistem kontrol suatu sistem serta membuat program 

dengan PLC. Selain itu, dapat membuat desain tampilan 

pada HMI Distribution Fuel Simple System untuk 

monitoring dan mengakusisi data dari sistem tersebut. 

 

 

 

1.2. Distribution Fuel Simple System 

 

Distribution Fuel Simple System merupakan salah satu 

teknologi yang memberikan kemudahan dalam 

pendistribusian bahan bakar minyak secara otomatis. 

Sistem ini mengalirkan serta mengatur bahan bakar 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 230-237                                                            231 

 

 

minyak dari pengisian tangki sampai ke bahan bakar 

yang akan disalurkan. Sistem ini juga dapat 

mengefisiensikan bahan bakar yang akan dikeluarkan 

karena memudahkan kita dalam mengetahui sirkulasi 

jumlah BBM yang keluar serta menekan angka 

kehilangan (losses) dan kebocoran BBM dari 

operasional penerimaan, penimbunan, dan penyaluran 

ke dalam truk tangki distribusi BBM. Gambar 1 adalah 

gambar sistem kontrol P&ID distribution fuel system 

[1]. 

 

 
 

Gambar 1 P&ID distribution fuel simple systems  

 

1.1.Programmable logic controller (PLC) 

 
Programmable logic controller (PLC) merupakan suatu 

bentuk khusus pengontrol berbasis mikroprosesor yang 

memanfaatkan memori dan dapat diprogram untuk 

menyimpan instruksi-instruksi serta untuk 

mengimplementasikan fungsi-fungsi semisal logika, 

sekuensial, pewaktuan, pencacahan, dan aritmatika 

untuk mengontrol mesin-mesin atau suatu proses.  

PLC dirancang untuk dioperasikan oleh para 

operator/pengguna yang hanya memiliki sedikit 

pengetahuan mengenai komputer dan bahasa 

pemrograman. PLC dirancang sedemikian rupa agar 

tidak hanya programmer komputer saja yang dapat 

membuat atau mengubah program-programnya. Oleh 

karena itu, para perancang PLC telah menempatkan 

sebuah program awal di dalam PLC (pre-program) yang 

memungkinkan program-program kontrol dimasukan 

dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman yang 

sederhana dan intuitif [4].  

Prinsip kerja PLC sebenarnya cukup sederhana. Sistem 

antarmuka dihubungkan dengan field devices. Field 

devices tersebutlah yang nantinya terhubung dengan 

mesin atau komponen-komponen lain yang digunakan 

untuk mengendalikan suatu proses. Field devices 

tersebut dapat berupa komponen analog atau dapat juga 

berupa komponen discrete, seperti: limit switches, 

pressure transducers, push buttons, motor starters, 

solenoids, dan lain-lain. Antarmuka I/O menyediakan 

koneksi antara CPU dan komponen yang menyediakan 

informasi (inputs) dan komponen yang dikendalikan 

(outputs) [3]. 

Programmable Logic Controller memiliki standar 

internasional dalam bahasa program, yaitu IEC-61131. 

Dengan menggunakan IEC-61131 maka teknisi dapat 

mengembangkan algoritma kontrol untuk merek 

controller tertentu yang juga dapat mengirim program 

yang sama ke merek yang lain dengan tujuan modifikasi 

maupun proses subsistem input atau output. Seorang 

programmer dapat mengembangkan algoritma kontrol 

dalam sebuah proyek dengan menggunakan kombinasi 

dari lima bahasa pemrograman, yaitu instruction list, 

structured text, ladder diagram, function block diagram, 

dan sequential function chart. Algoritma kontrol dapat 

dikombinasikan dalam unit organisasi program (POU) 

yang meliputi fungsi, blok fungsi, dan program. POU 

dapat digunakan kembali dalam sebuah program dan 

dapat disimpan dalam library pengguna untuk dikirim 

ke program kontrol lainnya [5]. 

 

1.3.SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) 

 
SCADA adalah suatu sistem monitoring dan 

pengakuisisian suatu data untuk digunakan sebagai 

kontrol dari sebuah obyek. 

Pada sistem SCADA memiliki beberapa komponen 

dasar diantaranya:  

1) Operator : Operator memiliki fungsi untuk 

mengawasi sistem SCADA dan melakukan fungsi 

supervisory control untuk operasi plant jarak jauh. 

2) Human Machine Interfaces (HMI): HMI 

menampilkan data untuk operator dan menyediakan 

input control bagi operator dalam berbagai bentuk, 

termasuk grafik, skematik, jendela, menu pull down, 

touchscreen, dan lain sebagainya.  

3) Master Terminal Unit (MTU): MTU merupakan unit 

master pada arsitektur master slave. MTU berfungsi 

menampilkan data pada operator melalui HMI, 

mengumpulkan data dari tempat yang jauh, dan 

mengirimkan sinyal control ke plant yang berjauhan.  

4) Sistem komunikasi: Sistem komunikasi sangatlah 

penting, di mana berfungsi sebagai media penghubung 

antara MTU-RTU ataupun antara RTU-field 

device. 

5) Remote Terminal Unit (RTU) / PLC: RTU adalah 

sebuah unit yang dilengkapi dengan sistem mandiri 

seperti sebuah komputer, yang ditempatkan pada lokasi 

tertentu di lapangan. Sedangkan PLC adalah alat yang 

digunakan untuk mengotomatisasi pengendalian dan 

pemantauan fasilitas industri. RTU dan PLC bertindak 

sebagai penghubung field devices ke sistem SCADA. 

6) Field Devices: Field Devices adalah sekumpulan 

perangkat yang bekerja ibarat 

“mata, telinga, dan tangan” pada sistem SCADA. 

Perangkat tersebut meliputi sensor-sensor seperti level 

transmitters, flow transmitters, valve position 

transmitters, temperature transmitters, pressure 

transmitters, power consumtion meters, dan semua 

perangkat yang dapat memberikan informasi kepada 

operator [2].  
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2.  Metode Penelitian 
 

Pada proyek distribution fuel simple system, metode 

penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perancangan sistem distribution fuel simple system 

dalam bentuk P&ID. (Gambar 1) 

2. Membuat sistem kontrol atau pengendalian 

menggunakan PLC ControlWave Micro dengan 

bahasa pemrograman function block dan SCADA 

Wonderware pada sistem distribution fuel simple 

system  

3. Melakukan pengujian sistem kontrol dengan 

memadukan PLC dan SCADA dalam bentuk 

simulator pada Gambar 4. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 
 

Sistem otomasi Distribution Fuel Simple System 

disematkan dalam pemrosesan; penampungan, 

pengelolaan, dan pengirimannya. Sistemnya meliputi 

loading, receiving, intertank, delivering, maintenance 

 

Hal pertama yang dilakukan dalam sistem ini adalah set 

point pada LIT1_1, PT1, LIT1_2, LIT2_1, PT2, LIT2_2, 

dan PT3 sebagai syarat untuk menjalankan sistem yang 

kita inginkan. 

 

 
 

a. LIT1_1, LIT1_2, LIT2_1, dan LIT2_2. Tabel 1 

adalah level BBM pada LIT. 

 

Tabel 1 Level BBM 

 

Range = 0 – 1000 

cm LL = 100 cm 

L = 300 cm 

H = 900 cm 
HH = 950 cm 

  

b. PT1, PT2, dan PT3. Tabel 2 adalah ketentuan 

tekanan aliran BBM pada pipa. 

 

Tabel 2 Tekanan aliran BBM 

 

Range = 0 – 100 

Psi L = 2 Psi 

H = 90 Psi 

 

c.  FT1, Range = 0 – 100.  

 

Kondisi awal pada MOV1_2, MOV1_3, MOV1_4, 

MOV1_6, MOV2_2, MOV2_3, MOV2_4, MOV2_6, 

MOV3_1, adalah manual close, dan PUMP1_2, dan 

PUMP2_2 adalah manual stop,  serta kondisi awal pada 

MOV1_5,  MOV2_5 adalah manual close dan PUMP3_1 

adalah auto stop. 

 

3.3.  Mode Loading 

 
Mode loading adalah proses terjadinya penerimaan 

bahan bakar minyak dari truck loading ke tangki 

pengumpulan bahan bakar minyak yaitu tangki collector 

1 dan collector 2. 

 

3.2  Mode Loading Line 1 

 

Truck loading mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke 

Collector 1, MOV1_1 open dan pompa PUMP1_1 run 

secara local. 

 

3.3.     Mode Loading Line 2 
 

Truck loading mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke 

Collector 2, MOV2_1 open dan pompa PUMP2_1 run 

secara local. 

 

3.4. Mode Receiving 
 

Mode receiving adalah terjadinya proses penerimaan 

bahan bakar minyak pada storage 1 dan storage 2. 

 

3.5. Mode Receiving Line 1 
 

a. Ketika indikasi LIT1_1 pada Collector 1 sesuai 

dengan nilai yang di-set, maka mode receiving  siap 

untuk di aktifkan, 

b. Tekan tombol receiving untuk mengaktifkan mode 

receiving. Ketika mode receiving  aktif, MOV1_2 

open, MOV1_3 open, dan PUMP1_2 run, 

c. Ketika LIT1_2 mencapai level yang diinginkan 

sesuai dengan nilai yang di-set sebelumnya, status 

“ready to delivering” muncul dilayar HMI, 

menginformasikan bahwa mode delivering siap 

untuk diaktifkan. 

 

3.6. Mode Receiving Line 2 

 
a. Ketika indikasi LIT2_1 pada Collector 2 sesuai 

dengan nilai yang di-set, maka mode receiving  siap 

untuk di aktifkan, 

Keterangan: 

L = Low 

LL = Low – Low 

H = High 

HH = High – High 

MOV = Motor Operated Valve 

PT = Pressure Transmitter 

FT = Flow Transmitter 

LIT = Level Indicator Transmitter 
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b. Tekan tombol receiving untuk mengaktifkan mode 

receiving. Ketika mode receiving  aktif, maka 

MOV2_2 open, MOV2_3 open, dan PUMP2_2 run, 

c. Ketika LIT2_2 mencapai level yang diinginkan 

sesuai dengan nilai yang di-set sebelumnya, status 

“ready to delivering” muncul dilayar HMI, 

menginformasikan bahwa mode delivering siap 

untuk diaktifkan. 

 

3.7.  Mode Intertank 

 

Mode Intertank adalah proses penyamarataan tinggi 

air/minyak  pada tangki dengan ketentuan tertentu. 

a. Mode intertank akan aktif apabila salah satu level 

Storage mencapai nilai 900 cm yang diindikasikan 

oleh LIT1_2 atau LIT2_2, maka MOV1_4 & 

MOV2_4 open, 

b. Jika level keduanya kurang dari 900 cm, maka 

MOV1_4 atau MOV2_4 close,. 

 

3.8. Mode Delivering 
 

Mode delivery adalah terjadinya proses pengiriman 

bahan bakar dari ke storage 1 dan storage 2 ke filling 

shed. 

 

3.9. Mode Delivering Line 1 
 

a. Ketika status “ready to delivering” sudah muncul  

pada layar HMI, MOV3_1 open secara manual 

selanjutnya set point pada FT1. Tekan tombol 

delivering untuk mengaktifkan mode delivering. 

Apabila mode delivering telah di tekan, maka 

MOV1_5 open dan PUMP3_1 run, 

b. Mode delivering line 1 akan berhenti apabila: 

a) Nilai set point pada FT1 yang di berikan telah 

terpenuhi. 

b) Level pada LIT1_2 kurang dari 100 cm.  

 

3.10. Mode Delivering Line 2 

 

a. Ketika status “ready to delivering” sudah muncul 

pada layar HMI, MOV3_1 open secara manual, 

selanjutnya set point pada FT1. Tekan tombol 

delivering untuk mengaktifkan mode delivering. 

Apabila mode delivering telah di tekan, maka 

MOV2_5 open dan PUMP3_1 run. 

b. Mode delivering line 2 akan berhenti apabila: 

a) Nilai set point pada FT1 yang di berikan telah 

terpenuhi. 

b) level pada LIT2_2 kurang dari 100 cm. 

 

3.11. Mode Maintenance 

 

Mode maintenance digunakan saat sistem mengalami 

kerusakan dan pengecekan maupun perawatan item, 

apakah mampu bekerja dengan baik atau tidak. Pada 

mode maintenance ini item-item dihidupkan secara 

manual maupun local. 

a. Ketika mode maintenance diaktifkan.  

a) MOV1_2, MOV1_3, MOV1_4, MOV1_5, 

MOV1_6, MOV2_2, MOV2_3, MOV2_4, 

MOV2_5, MOV2_6, dan MOV3_1 kondisinya 

menjadi manual close. Operator dapat 

mengoperasikan valve tersebut menjadi open 

atau close melalui HMI, ataupun secara local. 

b) PUMP1_2, PUMP2_2, dan PUMP3_1 

kondisinya menjadi manual stop. Operator 

dapat mengoperasikan pompa tersebut 

menjadi run atau stop melalui HMI, ataupun 

secara local. 

b. Mode maintenance dapat di nonaktifkan apabila 

MOV1_2, MOV1_3, MOV1_4, MOV1_5, MOV1_6, 

MOV2_2, MOV2_3, MOV2_4, MOV2_5, MOV2_6, 

dan MOV3_1 manual close, serta PUMP1_2, 

PUMP2_2, dan PUMP3_1 manual stop terlebih 

dahulu. Selanjutnya tekan  tombol maintenance 

untuk menonaktifkan mode maintenance. 

 

3.12. Troubleshooting 

 

Troubleshooting merupakan keadaan dimana sistem 

mengalami kegagalan ataupun kerusakan. 

 

4. Troubleshooting for Line 1 

 

a. Ketika LIT1_1 levelnya mencapai 900 cm, maka 

status “TURN OFF PUMP1_1” indicator lamp 1 

akan menyala. Hal ini memberikan informasi 

kepada operator, bahwa Collector 1 akan  penuh. 

Namun mode receiving  tetap dapat diaktifkan. 

b. Ketika LIT1_1 levelnya dibawah 100 cm, maka 

mode receiving  berhenti, PUMP1_2 stop, serta 

MOV1_2 & MOV1_3 close.  

c. Apabila PT1 mendeteksi tekanan melebihi set point 

yang diberikan, maka mode receiving  berhenti, 

PUMP1_2 stop, serta MOV1_2 & MOV1_3 close. 

d. Bila level LIT1_2 mencapai 900 cm, maka mode 

receiving  berhenti, PUMP1_2 stop, serta MOV1_2 

& MOV1_3 close.  

 

3.13. Troubleshooting for Line 2 

 

a. Ketika LIT2_1 levelnya mencapai 900 cm, maka 

status “TURN OFF PUMP2_1”indicator lamp 2 

akan menyala. Hal ini Memberikan informasi 

kepada operator, bahwa Collector 2 akan  penuh. 

Namun mode receiving  tetap dapat diaktifkan. 

b. Ketika LIT2_1 levelnya dibawah 100 cm, maka 

mode receiving  berhenti, PUMP2_2 stop, serta 

MOV2_2 & MOV2_3 close.  

c. Apabila PT2 mendeteksi tekanan melebihi set point 

yang diberikan, maka mode receiving  berhenti, 

PUMP2_2 stop, serta MOV2_2 & MOV2_3 close. 
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d. Bila level LIT2_2 mencapai 900 cm, maka mode 

receiving  berhenti, PUMP2_2 stop, serta MOV2_2 

& MOV2_3 close. 

 

3.14. Troubleshooting for Mode Delivering 

 

a. Ketika nilai pada FT1 mencapai set point, maka 

mode delivering OFF, PUMP3_1 stop, serta 

MOV3_1, MOV1_5, dan MOV2_5 close. 

b. Apabila PT3 mendeteksi tekanan melebihi set point 

yang diberikan, maka mode delivering berhenti, 

PUMP3_1 stop, serta MOV3_1, MOV1_5, dan 

MOV2_5 close, lalu BBM akan dialirkan ke 

Collector melalui MOV1_6 atau MOV2_6 yang 

level LIT-nya lebih rendah. Sebagai contoh, apabila 

Collector 2 level LIT-nya lebih rendah, maka 

MOV2_6 open, dan sebaliknya. Lalu ketika PT3 

tekanannya kurang dari 2 Psi, maka MOV1_6 atau 

MOV2_6 yang open tadi akan menutup kembali. 

Untuk mengaktifkan mode delivering kembali, 

buka MOV3_1, dan berikan nilai set point pada 

FT1. 
 

3.15 Pembuatan Logic Control 

Distribution Fuel Simple System 

 

Pada distribution fuel simple system membutuhkan logic 

untuk membuat sistem bekerja sesuai dengan filosofi 

kontrol (Gambar 2) sehingga terdapat 13 program logic 

control (Tabel 4) dan 4 function block diagram (Tabel 

3) yang telah dibuat untuk menunjang filosofi control. 

 

Tabel 3 Function block diagram pada logical POUs 

 

No. Function Block 

Diagram 

Keterangan 

1 conv_INT_to_R

EAL 

Mengubah tipe data INT 

pada PLC menjadi REAL 

pada HMI 

2 conv_REAL_to

_INT 

Mengubah tipe data REAL 

pada HMI menjadi INT 

pada PLC 

3 FBDPump Function block diagram 

sistem pada pompa 

4 FBDMOV Function block diagram 

sistem pada motor 

operated valve (MOV) 

 

 

Tabel 4 Program pada logical POUs 

 

No. Program Keterangan 

1 Interlock Sistem logic penguncian 

antara MOV dan Pump 

2 Maintenance Sistem logic untuk 

pengecekan serta 

perawatan alat kontrol 

3 Intertank Sistem logic untuk proses 

penyamarataan tinggi 

minyak pada tangki 

dengan ketentuan 

tertentu. 

4 FeedBack Sistem logic untuk 

pengembalian sisa 

minyak ke tangki 

5 Delivering_LINE

2 

Sistem logic untuk 

proses pengiriman bahan 

bakar dari storage 2 ke 

filling shed. 

6 Delivering_LINE

1 

Sistem logic untuk 

proses pengiriman bahan 

bakar dari storage 1 ke 

filling shed. 

7 Receiving_LINE2 Sistem logic untuk 

proses penerimaan bahan 

bakar minyak dari 

collector 2 ke storage 2. 

8 Receiving_LINE1 Sistem logic untuk 

proses penerimaan bahan 

bakar minyak dari 

collector 1 ke storage 1. 

9 Loading_System Sistem logic untuk 

proses pengumpulan 

bahan bakar minyak dari 

truck loading ke tangki 

collector 1 dan collector 

2. 

10 Converter Sistem logic untuk 

merubah data tipe 

11 Modbus_1 Sistem logic untuk 

komunikasi PLC dan 

HMI 

12 MOV Sistem logic untuk 

mengontrol MOV  

13 Pump Sistem logic untuk 

mengontrol Pump 

 

 
 

Gambar 2 Program dan FBD pada logical POUs 
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Adapun tipe data motor parameter yang dibuat untuk 

mengatur fungsi atau system dari MOV dan PUMP pada 

Gambar 3 dan Tabel 5, 

 

Tabel 5 Data type parameter 

 

No

. 

Parameter 

Data Type  

Keterangan 

1 Alarm Pemberitahuan jika terjadi 

kegagalan sistem dalam bentuk 

integer. Normal (NR) = 0 dan 

Trip = 1. 

2 Mode Jenis-jenis mode pada sistem 

dalam bentuk integer. Auto = 1, 

manual = 2, local = 3. 

3 PV Process value sebagai status 

dalam bentuk integer. Run/stop 

status: STOP = 0, RUN = 2 

4 MV Manipulated value sebagai nilai 

manual untuk menjalankan 

maupun mematikan Pump dan 

MOV dalam bentuk integer. 

Start/stop : Start = 2, Stop = 0. 

5 SV Set value sebagai nilai otomatis 

untuk menjalankan maupun 

mematikan Pump dan MOV 

dalam bentuk integer. Auto 

start/stop : Start = 2, Stop = 0. 

6 SIMM Simulation sebagai mode untuk 

menjalankan simulasi pada 

fuction block diagram Pump 

dan MOV dalam bentuk BOOL.  

7 IL Interlock sebagai nilai untuk 

penguncian sistem Pump dan 

MOV pada function block 

diagram dalam bentuk integer. 

Interlock : Normal = 0, Stop = 

1, Run = 2 

 

 
 

Gambar 3 Data type parameter 

 

3.16. Tampilan SCADA Project 
 

3.16.1. Halaman Overview 
 

 
 

Gambar 4 Halaman Overview Project 

 
Tampilan pada Gambar 4 berguna untuk memonitoring 

dan mengkontrol sistem yang sedang berjalan secara 

keseluruhan pada plant. Pada tampilan overview project 

terdapat beberapa fitur diantaranya: Button receiving 

berguna untuk memberikan perintah pada plant agar 

masuk dalam mode receiving jika sudah memenuhi 

syarat proses receiving 

a) Button delivering berguna untuk memberikan 

perintah pada plant agar masuk dalam mode 

delivering jika sudah memenuhi syarat 

prosses delivering 

b) Button maintenance berguna untuk 

memberikan perintah agar plant masuk dalam 

mode maintenance 

c) Button line 1 berguna untuk membuka 

halaman line 1 

d) Button line 2 berguna untuk membuka 

halaman line 2 

e)  Button sim berguna untuk membuka 

halaman simulasi 

f) Display notification berguna untuk memberikan 

informasi kepada operator bahwa siap untuk 

melakukan proses delivery dan juga untuk 

memberikan info saat maintenance 

g) Display mode berguna untuk memberikan informasi 

kepada operator mode apa yang sedang berjalan 

h)  Display L/R device berguna untuk mengetahui 

status device apakah sedang local atau remote 

(manual dan auto) 

 

3.16.2. Halaman Line 1 
 

Halaman Line 1 berguna untuk monitoring dengan 

detail di bagian proses loading pada collector tank 1 dan 

proses receiving pada storage tank 1. Selain itu halaman 

ini juga berfungsi untuk monitoring kondisi alat-alat 

pada line 1 agar tetap berkerja dengan baik dan sesuai 

deskripsi kerja. alat-alat tersebut diantaranya (Motor 

Operated Valve) MOV1_1, MOV1_2, MOV1_3,  

MOV1_4, MOV1_5, Pump1_1, Pump1_2, 
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(PressureTransmitter) PT1, (Level Indicating 

Transmitter) LIT1_1, dan LIT1_2. 

 

 
 

Gambar 5 Halaman LINE 1 
 

Untuk fitur pada Gambar 5 hampir sama dengan 

halaman overview hanya ditambahkan dengan linking 

page yang berfungsi untuk menuju halaman lainya saat 

diklik text tersebut. 

 

3.16.3. Halaman Line 2 
 

Halaman Line 2 berguna untuk monitoring dengan 

detail di bagian proses loading pada collector tank 2 

dan proses receiving pada storage tank 2. Selain itu 

halaman ini juga berfungsi untuk monitoring kondisi 

devices pada line 2 agar tetap berkerja dengan baik dan 

sesuai deskripsi kerja. alat-alat tersebut diantaranya 

MOV2_1, MOV2_2, MOV2_3, MOV2_4, MOV2_5, 

Pump2_1, Pump2_2,(Pressure Transmitter) PT2,(Level 

Indicating Transmitter) LIT2_1, dan LIT2_2. 

 

 
 

Gambar 6 Halaman LINE 2 

 

3.16.4. Halaman Alarm Event 
 

Beberapa transmitter pada Project Distribution Fuel 

Simple System memiliki tingkatan alarm yaitu lowlow, 

low, normal, high, dan highhigh dimana kondisi tersebut 

bisa dilihat dengan detail melalui halaman alarm event. 

Gambar di bawah ini kejadian alarm saat melakukan 

pengetesan FAT(Factory Acceptance Test). 

 

 
 

Gambar 7 Halaman Alarm Event 

 

3.16.5 Popup Faceplate MOV(Motorized 

Operated Valve) 
 

Popup faceplate MOV ini berfungsi untuk memonitoring 

kondisi MOV, status local dan remote maupun status 

kerja MOV apakah open atau close, selain memonitoring 

popup faceplate MOV juga terdapat button yang 

berfungsi untuk memberikan perintah open atau close. 

Untuk mengaktifkan popup ini dengan klik symbol 

MOV. 

 

 
 

Gambar 8 Popup Faceplate MOV 

 

3.16.6 Popup Faceplate Pump 

 
Popup faceplate Pump ini berfungsi untuk memonitoring 

kondisi Pump, status local dan remote maupun status 

kerja Pump apakah on atau off, selain memonitoring 
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popup faceplate Pump juga terdapat button yang 

berfungsi untuk memberikan perintah on atau off. Untuk 

mengaktifkan popup ini dengan klik symbol Pump. 

 

 
 

Gambar 9 Popup Faceplate Pump 

 

3.16.7. Popup Faceplate Transmitter 

 
Popup faceplate ini berfungsi untuk memonitoring value 

yang didapat dari transmitter, dan juga kita bisa 

memasukan set value untuk transmitter tersebut dengan 

klik angka pada set value dan akan muncul keypad.Untuk 

mengaktifkan popup ini klik symbol Transmitter. 

 

 
 

Gambar 10 Popup Faceplate Transmitter 

 

Terimkasih penulis ucapkan kepada pembimbing 

penelitian dan perusahaan, dosen, orang tua, serta 

orang-orang yang telah membantu dalam menyelesaikan 

penelitian. 

  

4. Kesimpulan 

 
Distribution fuel simple system merupakan salah satu 

sistem teknologi yang memberikan kemudahan dalam 

pendistribusian bahan bakar minyak secara otomatis. 

Operator tidak perlu memantau seluruh plant, namun 

tetap dapat memantau secara realtime, data keluar 

masuk jumlah bahan bakar yang keluar mampu di 

deteksi, operator juga mampu mengontrol alat-alat di 

plant sesuai kebutuhan, serta mampu mendeteksi 

gangguan, sehingga gangguan tersebut bisa cepat 

diperbaiki. 
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   Abstrak 

 
Mesin textured yarn adalah sebuah mesin akhir produksi untuk menghasilkan benang. Inverter digunakan untuk 

mengendalikan motor utama pada mesin ini.  Alat dan bahan yang digunakan pada pemasangan inverter ini adalah    

motor induksi, inverter motor drive LS650, kabel NYAF, skun kabel, isolasi kabel,  kunci sok, crimper hidrolik, 

multimeter,  kabel ties. Sebelum pemasangan inverter ke panel kontrol, inverter dimasukkan program terlebih 

dahulu agar inverter bekerja sesuai dengan kebutuhan kecepatan motor utama. Untuk memasukkan parameter ke 

dalam inverter menggunakan keypad yang ada pada inverter. Dalam proses pemasangan inverter, mesin sebelumnya 

sudah dipastikan dalam keadaan off. Pada saat memulai pemasangan, langkah awal adalah penarikan kabel masuk 

kedalam panel kontrol mesin textured yarn.  Pada penelitian ini inverter digunakan untuk menggerakkan pulley pada 

mesin textured yarn. Hasil pengamatan menunjukkan pada kecepatan pulley 602,5 rpm, motor induksi sebagai 

penggerak pulley mendapatkan kecepatan nominal sebesar 1460 rpm. 

 

 

Abstract 

 

Textured yarn machine is a final production machine to produce yarn. Inverter is used to control the main motor on 

this machine. Tools and materials used in the installation of this inverter are induction motor, inverter motor drive 

LS650, NYAF cable, skun cable, cable insulation, locks quasi, hydraulic crimper, multimeter, cable ties. Before 

installation of the inverter to the control panel, the inverter is inserted in the program first so that the inverter works 

in accordance with the needs of the main motor speed. To insert parameters into the inverter using the keypad 

present in the inverter. In the installation process of the inverter, the previous machine has been confirmed in the off 

state. At the start of installation, the initial step is the withdrawal of the incoming cable into the control panel of the 

textured yarn machine. In this study the inverter is used to drive the pulley on the textured yarn machine. The results 

showed that at 602.5 rpm pulley speed, the induction motor as pulley drive got a nominal speed of 1460 rpm. 

 

Keywords: inverter, induction motor, textured yarn machine 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Teknologi pada dunia industri yang digunakan 

terus berkembang pesat guna mencapai peningkatkan 

nilai produk atau mengefesienkan dan mengefektifkan 

jalan proses dari pembuatan produk itu sendiri.Maka 

dari itu tidak jarang perusahaan industri perlu 

mengubah mesin-mesin proses produksi atau 

menambah mesin baru untuk menghasilkan produk 

sesuai dengan produk yang akan dipasarkan atau yang 

diminati oleh konsumen
[1]

. Salah satunya dengan 

menggunakan motor listrik yang didesain sedemikian 

rupa agar dapat menghasilkan produk varian terbaru 

tanpa menambah mesin baru, lalu bagaimana cara 

mengubah kerja mesin tersebut? Sederhananya sebuah 

mesin bekerja dari putaran output motor yang berupa 

kecepatan dan kecepatan motor itu yang menentukan 

hasil dari produk itu sendiri. Maka pada industri kini 

mencari cara bagaimana mengendalikan motor listrik 

tersebut. Salah satunya, yaitu dengan menggunakan 

inverter AC/DC Drive adalah alat elektronika daya 

yang berguna untuk mengendalikan motor dengan 

mengatur tegangan dan frekuensi output yang akan 

menjadi input motor listrik. Dengan mengatur 

frekuensi input motor ,maka kecepatan motor dapat 

diatur sesuai dengan parameter program yang akan kita 

berikan pada inverter itu sendiri. Sehingga dengan 

inverter pihak perusahaan tidak perlu mengeluarkan 
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biaya untuk penggantian gearbox atau pulley untuk 

mengatur kecepatan mesin.Inverter selain dapat 

digunakan sebagai pengatur kecepatan motor juga 

dapat melakukan penyusutan arus starting motor 

dengan mengatur kecepatan akselerasi dan deklarasi 

motor listrik
[4]

. Fisik inverter yang compact dimana 

kita hanya perlu memasukkan parameter-parameter ke 

dalam inverter sehingga inverter terprogram untuk 

mengendalikan motor sesuai dengan kebutuhan untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan yang 

diinginkan
[3]

.

2. Metode Penelitian 
 

Tujuan dari sebuah laporan ini mencakup: 

a. Sebagai cara untuk memahami gambaran 

bagaimana pemasangan inverter pada suatu 

mesin textured yarn. 

b. Sebagai cara untuk memahami gambaran cara 

memasukkan parameter pada inverter untuk 

motor utama di mesin texturedyarn. 

c. Sebagai cara untuk memahami kinerja inverter 

sebagai pengendali motor utama di mesin 

textured yarn. 

d. Sebagai cara untuk memahami cara untuk 

melakukan wiring terminal block untuk inverter. 

e. Sebagai cara untuk memahami urutan kerja saat 

melakukan running mesin textured yarn. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
 

Pemasangan inverter pada mesin textured 

yarn merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan 

efisiensi produksi. Inverter digunakan untuk 

mengendalikan motor utama pada mesin ini. Mesin 

textured yarn adalah sebuah mesin akhir produksi 

untuk menghasilkan benang. Benang yang sudah 

diproses oleh spinning menghasilkan benang yang 

disebut POY (Partialy Oriented Yarn) yang 

kemudian diproses di mesin textured yarn sehingga 

menghasilkan benang yang sudah siap dipasarkan 

berupa DTY (Drawn Textured yarn). Gambaran 

tentang mesin textured yarn terdapad pada 

(Gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1 Mesin textured yarn 

 

3.1 Alur Proses Textured Yarn 
 

Alur proses pada mesin textured yarn terdapat di 

flowchart yang menjelaskan tentang tahap-tahap 

proses produksi pada (Gambar 3). 

 
Gambar 3 Flowchart mesin textured yarn 

 

Proses awal dari bahan baku hasil produksi 

mesin spinning berupa POY. Selanjutnya benang 

POY ditarik oleh angin doffil melalui pipa untuk 

dipanaskan di heater 1 (T=195°) yang sebelumnya 

melewati rolling 1. Setelah benang dipanaskan 

benang akan melewati cooling plat untuk 

diturunkan suhunya. Selanjutnya benang akan 

diplintir oleh NIP twister yang selanjutnya akan 

masuk ke rolling 2. Proses dari rolling 1 hingga 

rolling 2 juga terjadi peregangan benang, kecepatan 

dari rolling 1 lebih rendah dari kecepatan rolling 2. 

Setelah melewati rolling 2 benang akan masuk ke 

heater 2 (T=165). Keluaran dari heater 2 akan 

masuk ke rolling3 untuk langsung digulung pada 

penggulung benang yang sebelumnyabenang 

dilumasi oleh oil motor. Hasil produksi dari mesin 

textured yarn berupa benang DTY. Contoh alur 

proses produksi mesin textured yarn terdapat pada 

(Gambar 2). 
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Gambar 2 Alur Proses Produksi Mesin 

Textured Yarn 

 

3.2 Alat dan Bahan Pemasangan 

Inverter 
 

Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan 

dalam melakukan pemasangan inverter untuk 

mesin textured yarn. 

a. Motor induksi75 KW sebagai penggerak utama 

b. Inverter Motor Drive LS650dengan kapasitas 

75 KW. 

c. Kabel NYAF dengan luas permukaan sebesar 

50 mm
2
. Untuk panjang kabel yang digunakan 

total kabel adalah 60m. Panjang kabel terebut 

dibagi 7. Tiga untuk input Inverter (R,S,T), tiga 

berikutnya adalah keluaran dari inverter (U,V,W), 

dan satu lainnya sebagai grounding. Panjang 

untuk kabel input sepanjang 9m, sedangkan untuk 

keluaran inverter dan grounding sepanjang 8m. 

d. Skun kabel 14 x 50 mm. 

e. Isolasi kabel 

f. Kunci sok 

g. Crimper hidrolik 

h. Multimeter 

i. Kabel ties. 

 

3.3 Diagram Daya dan Control 

Mesin Textured Yarn 
 

Pengisntalasian pada sebuah mesin perlu 

diperhatiak juga berbagai jesin keamanannya. 

Inverter dapat di-On kan dengan sebuah 

kontaktor dan memiliki perangkat pengaman 

berupa MCCB. Proses contol mesin dapat dilihat 

pada (Gambar 4) diagram daya untuk motor 

utama mesin textured yarn. 

 
 

Gambar 4 Diagram Daya Motor 

 

3.4 Setting Parameter Inverter Textured 

Yarn 
Sebelum pemasangan inverter ke panel kontrol, 

inverter dimasukkan program terlebih dahulu agar 

inverter bekerja sesuai dengan kebutuhan 

kecepatan motor utama. Untuk memasukkan 

parameter ke dalam inverter menggunakan 

keypad yang ada pada inverter. 

 

3.5 Pemasangan Inverter 

 
Dalam proses pemasangan inverter, mesin 

sebelumnya sudah dipastikan dalam keadaan off. 

Pada saat memulai pemasangan, langkah awal 

adalah penarikan kabel masuk kedalam panel 

kontrol mesin texturedyarn. 

Berikut adalah langkah dalam pemasangan kabel 

untuk inverter ke dalam panel kontrol, diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Membuat dan masangkan stand untuk inverter. 

Stand ini dipasangkan dekat dengan panel 

kontrol agar mudah saat proses running. 

b. Menyiapkan kabel NYAF 4x8m (PE, U1, U2, 

U3) dan 3x9m (R, S, T). Tidak lupa untuk 

memberi tanda pada ujung-ujung kabel, agar 

mudah dalam pemasangan kabel nantinya. 

c. Menyiapkan jalur kabel untuk masuk kedalam 

panel melalui atap panel dan masuk ke dalam 

panel kontrol. 

d. Pasangkan salah satu ujung semua kabel ke 

terminal inverter. 

e. Lepaskan kabel yang terpasang pada terminal 

kontaktor (kabel RST ), yang sebelumnya 
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digunakan untuk input line reactor. lepas kabel 

di terminal ouput (kabel U1, U2, U3, PE), yang 

sebelumnya merupakan output dari line reactor. 

f. Pasangkan kabel untuk input inverter (R, S, T) 

dari output kontaktor. Pasangkan output dari 

inverter (U1, U2, U3, PE) di terminal output 

menuju motor. 

g. Cek sambungan kabel dengan menggunakan 

ohm meter dengan menyambungkan setiap line 

dengan PE. Pengecekan ini bertujuan agar kabel 

yang terpasang sesuai, tidak terbolak-balik. 

 

3.6 Perhitungan Frekwensi 

Terhadap Kecepatan Pulley dan 

Mesin 
 

Sebelum memasukkan nilai frekwensi ke inverter. 

Terlebih dahulu kita harus menegetahui besar 

nilai frekwensi yang perlu dimasukkan. Karena 

mesin ini bisa terbilang lama jadi semua proses 

bergantung dengan satu motor, yang disebut 

motor utama. 

Untuk mengetahui nilai frekwensi, terlebih 

dahulu kita harus memastikan peggunaan pulley 

dari mesin. Berikut adalah tabel pulley yang 

dapat digunakan pada mesin textured yarn 

terdapat pada (Tabel 2). 

(Tabel 2) Penggunaan Pulley Pada Mesin 

 

 

 

Dari tabel tersebut dapat menentukan pulley yang 

dapat digunakan sesuai dengan yarn speed yang 

dibutuhkan oleh mesin. penentuan yarn speed 

beserte pulley dapat dicari dengan persamaan 

berikut. 

YS = 682,42 x A/B                                          

(3.1) 

Saat  ini  mesin  textured  yarn  setelah  

penggunaan  inverter menggunakan kecepatan 

pulley sebesar 602,5 tiap mesinnya. 

Perbandingan tersebut berarti kecepatan mesin 

adalah 602,5 rpm saat motor bekerja 

dikecepatan nominalnya yaitu 1460 

rpm.Selanjutnya adalah kita harus mengetahui 

kecepatan yang akan diberikan untuk mesin. 

Kecepatan ini lah yang akan mempengaruhi 

ketebalan benang hasil produksi, dimana tiap 

mesin memiliki kecepatan yang berbeda-beda. 

Berikut adalah tabel yarn speed mesin textured 

yarn no 31 sampai 38 yang ditunjukan pada 

(Tabel 3). 

 

 

 

 

 

YS Pulley 

A 

Pulley 

B 

YS Pulley 

A 

Pulley 

B 

(rpm

) 

(mm) (mm) (rpm

) 

(mm) (mm) 

348,

1 

204 400 701,

2 

300 292 

366,

8 

215 400 730,

0 

292 273 

386,

7 

204 360 750,

0 

300 273 

407,

6 

215 360 765,

0 

241 215 

411,

2 

241 400 773

,1 

273 241 

456,

9 

241 360 806

,2 

241 204 

464,

1 

204 300 818

,9 

360 300 

476,

8 

204 292 826

,9 

292 241 

489,

1 

215 300 841

,4 

360 292 

502,

5 

215 292 849

,5 

300 241 

510,

0 

204 273 866

,6 

273 215 

517,

5 

273 260 899

,9 

360 273 

537,

5 

215 273 913,

3 

273 204 

548,

3 

241 300 926,

9 

292 215 

553,

6 

292 360 952,

9 

300 215 

563,

3 

241 292 976,

8 

292 204 

568,

7 

300 360 100

3,6 

300 204 

577,

7 

204 241 101

9,4 

360 241 

602,

5 

241 273 114

2,7 

360 215 

608,

8 

215 241 120

4,3 

360 204 

621,

0 

273 300    

638,

1 

273 292    

664,

3 

292 300    

      



242                                                       Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 238-242 

 

 

Tabel 3 Kecepatanyarn speed tiap mesin 

 

Mesin Yarn Speed 

(rpm) 

31 602 

32 730 

33 701,2 

34 730 

35 730 

36 701,2 

37 701,2 

38 701,2 

 

 

 

Berikut adalah perhitungan untuk mendapatkan 

nilai frekwensi inverter. 

 

Contoh pada mesin 34 textured yarn yang kecepatan 

mesinnya 698rpm. 

 

Ket : H = frekwensi output. 

Berikut adalah perhitungan nilai frekwensi pada 

mesin 33 texturedyarn adalahsebagai berikut: 

Jadi nilai frekwensi yang harus dimasukkan 

ke dalam inverter sebesar 57,92hz.  

 

3.7  Running Mesin Textured Yarn 
 

Setelah pemasangan inverter selesai, 

langkah selanjutnya adalah me-running mesin. 

untuk melakukan running pada mesin setelah 

menggunakan inverter adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan jumper di dalam terminal dalam 

inverter, sesuai dengan parameter F7. 

b. Menaikkan MCCB utama, yang ada pada panel 

control 

c. Selanjutnya pada master lock push button, 

menggunakan sebuah kunci khusus. 

d. Master lock sudah ditekan maka selanjutnya 

menekan start pada push button untuk mesin. 

e. Selanjutnya setelah inverter on maka frekwensi 

akan bernilai nominal yaitu sebesar 50 hz. Dari 

data frekwensi pada tiap mesin maka nilai harus 

dimasukkan melalui keypad pada inverter. 

f. Saat nilai frekwensi sudah dimasukkan sesuai 

dengan data, maka mesin siap melakukan 

produksi benang DTY. 

 

 

3.8  Kesimpulan 
 

Dalam pelaksanaan pemasangan inverter motor 

utama 75 KW Mesin Textured Yarn dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Penggunaan Inverter pada mesin textured yarn 

memungkinkan mengefesienkan waktu dan 

tenaga dalam proses perubahan kecepatan 

mesin. 

b. Penggantian kecepatan mesin textured yarn 

hanya perlu melakukan perubahan nilai 

frekwensi pada inverter, sesuai dengan 

kecepatan yang diperlukan untuk 

mendapatkan kecepatan untuk tertetu setiap 

mesin. 

c.  Inverter digunakan untuk menggerakkan 

pulley mesin textured yarn sebesar 602,5 rpm 

pada kecepatan nominal motor sebesar 1460 

rpm. 
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Abstrak 
 

Sistem monitoring perangkat GPON pada jaringan Fiber To The Home (FTTH) sebagai sistem yang mengelola proses 

pemantauan terhadap fungsi dan kinerja jaringan yang meliputi kepadatan dan lalu lintas (traffic) dalam ukuran 

penggunaan lebar pita saluran data (bandwidth). Perangkat GPON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan 

oleh ITU-T via G.984. Satu perangkat diletakkan pada sentral, kemudian akan mendistribusikan trafik Triple Play 

(Suara/VoIP, Multi Media/Digital Pay TV dan data atau internet) hanya melalui media 1 core kabel optik disisi 

subscriber atau pelanggan. Sistem yang dipantau seperti up atau down, utilisasi cpu dan memory, serta manajemen port. 

Metode yang digunakan yaitu pembuatan program yang dilakukan dengan penginstalan semua tools yang diperlukan 

sehingga sistem dapat berjalan semestinya sesuai rancangan. Uji coba pada sistem monitoring untuk menemukan 

keadaan trafik dari tiap perangkat dan menemukan kesalahan-kesalahan dari sistem sehingga dapat dianalisis atau 

diperbaiki. Hasil trafik dari perangkat switch dengan keadaan down maka tidak ada trafik yang dihasilkan. Trafik dalam 

keadaan up nilai yang dihasilkan dari setiap port nilainya berbeda beda. Untuk port 3 untuk rata rata trafik masuk 

bernilai 271.94 bps dan rata-rata trafik keluar bernilai 524.67 bps. 

 

 

Abstrak 

 
GPON device monitoring system on Fiber To The Home network (FTTH) as a system that manages the monitoring 

process of network function and performance including traffic and in bandwidth usage. The GPON device is one of the 

technologies developed by ITU-T via G.984. One device will be placed on the center, then will distribute Triple Play 

traffic (Voice / VoIP, Multi Media / Digital Pay TV and data or internet) only through media 1 core optical cable on 

subscriber side or subscriber. Monitored systems such as up or down, cpu and memory utilization, and port 

management. The method used is the making of the program is done by installing all the necessary tools so that the 

system can run properly according to the design. Test on a monitoring system to locate the traffic state of each device 

and discover the errors of the system so that it can be analyzed or improved. The result of traffic from switch device 

with down condition then no traffic generated. Traffic in the up state value generated from each port its value is 

different. For port 3 for average incoming traffic is worth 271.94 bps and the average outbound traffic is 524.67 bps. 

 

Keywords:, network traffic, network monitoring system,  GPON, FTTH 
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1. Pendahuluan 

 
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Network 

Monitoring System (NMS) berbasis cacti merupakan 

sebuah sub sistem dalam manajemen jaringan yang 

melibatkan penggunaan perangkat lunak dan 

perangkat keras dan memonitor lalu lintas jaringan 

dengan polling sebuah switch jaringan atau router 

antarmuka melalui Simple Network Management 

Protocol (SNMP). 

Perangkat lunak digunakan sebagai sistem yang 

mengelola proses pemantauan (monitoring) terhadap 

fungsi dan kinerja jaringan yang meliputi kepadatan 

dan lalu lintas (traffic) dalam ukuran penggunaan 

lebar pita saluran data (bandwith), pada sistem yang 

lebih kompleks, proses monitoring ini dapat 

dikembangkan sampai kepada penggunaan sumber 

daya (resource), seperti sistem up/down, utilisasi cpu 

dan memory, serta manajemen port. 

Network monitoring ini umumnya dilakukan dengan 

menggunakan sebuah perangkat komputer atau PC 

(Personal Computer) yang bertindak sebagai server. 

Proses monitoring ini mengharuskan network 

administrator untuk terus berada di depan layar. 

Untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai 

proses yang terjadi dalam jaringan agar kinerja 

jaringan tetap terjaga. Oleh karena itu network 

monitoring harus digunakan agar jaringan tersebut 

dapat diamati. Untuk projek Fiber To The Home 

(FTTH) memerlukan monitoring jaringan yang dapat 

memantau ketersediaan layanan. 

Pada sistem monitoring ini, jaringan Fiber To The 

Home (FTTH) dapat dipantau secara 5 menit dan 

terpusat tanpa harus turun ke lapangan secara 

langsung. Proses yang dapat dilakukan pada sistem 

monitoring dengan menggunakan cacti untuk 

memonitoring perangkat Gigabite Capable Pasive 

Optical Network (GPON) merupakan salah satu 

teknologi yang dikembangkan oleh ITU-T via G.984. 

Satu perangkat akan diletakkan pada sentral, 

kemudian akan mendistribusikan trafik Triple Play 

(Suara/VoIP, Multi Media/Digital Pay TV dan data 

atau internet) hanya melalui media 1 core kabel optik 

disisi subscriber atau pelanggan dan server yang 

terdapat pada jaringan tersebut yaitu menampilkan 

status dan traffic dari perangkat tersebut. Proses ini 

dapat dilakukan karena cacti mendukung pemantauan 

implementasi lebih dari satu perangkat dan 

memberikan visualisasi atau tampilan dari lokasi host 

yang sedang dipantau. Sehingga dapat dipantau 

menggunakan software cacti. 

 

 

 

2. Metode Penelitan 

 

2.1 Perancangan Konfigurasi Pada Sistem 

Monitoring Perangkat GPON 
 

Hasil perancangan monitoring perangkat GPON akan 

dilakukan konfigurasi software cacti pada jaringan 

FTTH di laboratorium Telekomunikasi Politeknik 

Negeri Jakarta. 

 

 
 

Gambar 2.1 Flowchart konfigurasi perancangan 

sistem monitoring perangkat GPON 

  

Pada Gambar 2.1 menunjukkan konfigurasi 

perancangan dari sistem monitoring perangkat GPON 

pada jaringan FTTH. Perangkat FTTH diintegrasikan 

oleh program monitoring berbasis cacti. Internet 

Protocol (IP), SNMP version, port harus sesuai 

dengan tiap-tiap perangkatnya jika tidak maka akan 

mengulang diproses memasukan IP. 
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2.2  Realisasi Layanan Sistem 

Monitoring Perangkat GPON 

Realisasi monitoring pada jaringan GPON melalui 

jaringan FTTH ini menggunakan software cacti dan 

ubuntu linux sebagai server . 

Berikut merupakan langkah – langkah yang 

dilakukan untuk menambahkan perangkat pada cacti 

yaitu:  

1. Switch 

Untuk memasukkan perangkat switch yang ingin 

dimonitoring oleh cacti ada beberapa tahapan 

diantaranya: 

 

2.2.1 Mengaktifkan SNMP pada switch 

Untuk mengaktifkan SNMP pada switch buka IP 

switch 192.168.10.243 di chrome. Pada tampilan 

GUI di switch akan diperlihatkan pada Gambar 2.2. 

 

 
 

Gambar 2.2  SNMP pada switch  

 

Pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa 

SNMP dari switch sudah diaktifkan enable. 

2. Optical Line Terminal (OLT) 

Untuk memasukkan perangkat OLT yang ingin 

dimonitoring oleh cacti ada beberapa tahapan 

diantaranya: 

 

2.2.2 Mengaktifkan SNMP pada OLT 
 

Untuk mengaktifkan SNMP pada OLT buka aplikasi 

MobaX untuk masuk keterminal dari OLT. Pada 

apikasi MobaX ketik IP OLT yaitu 192.168.10.254 

pilih telnet dan akan muncul terminal dari OLT. Pada 

OLT ketik username zte dan password zte. Ketik 

show SNMP config dan akan muncul SNMP dari 

OLT. Hasil SNMP pada OLT yaitu: 

ZXAN#snmp config 

snmp – server location No.899 BiBo Rd. PuDong 

District, ShangHai, China 

snmp – server contact +86-021-6895000 

snmp – server packetSize 8192 

snmp – server engine-id 80000f3e0300c1afab25efa 

snmp – server community public view allview ro 

snmp – server view allview org included 

snmp – server view defaultView system include 

snmp – server host 192.168.10.252 trap version 2c 

public enable NOTIFICATIONS server –index 1 

udp-port 162 

snmp – server enable trap SNMP 

snmp – server enable trap VPN  

snmp – server enable trap BGP 

snmp – server enable trap OSPF 

snmp – server enable trap RMON 

snmp – server enable trap STALARM 

 

Hasil konfigurasi diMobaX menunjukkan untuk 

SNMP pada OLT sudah aktif (enable). Cara 

mengaktifkan SNMP dari OLT snmpwalk –v2c –c 

public 192.168.10.252 (IP dari cacti).  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1. Pengujian Perangkat Switch 

 
Pada switch bisa mengetahui statusnya apakah up 

atau down. Untuk perangkat switch ini status yang 

akan terbaca akan diperlihatkan pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Status pada switch 

Pada Gambar 3.1 menunjukkan pada perangkat 

switch dalam keadaan down. Maka untuk perangkat 

switch belum tersambung oleh server atau bisa saja 

pada SNMP untuk perangkat switch belum terkoneksi 

oleh server. Jika perangkat pada switch statusnya 

down maka trafik yang dihasilkan seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 3.2. 

 

 
 

Gambar 3.2 Trafik pada port 1 
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Pada Gambar 3.2 menunjukkan untuk port 1 tidak 

ada trafik yang terbaca. Pada perangkat switch ini 

statusnya mengalami down dan tidak akan 

menampilkan trafik. Untuk port 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, dan 16 tidak ada 

trafik yang terbaca, seperti pada port 1. 

Pengujian dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 

sampai dengan 23 Agustus 2017. 

Status perangkat dari switch sudah up dikarenakan 

sudah terkoneksi dengan server. Untuk perangkat 

switch status yang akan terbaca akan diperlihatkan 

pada Gambar 3.3. 

 

 
 

Gambar 3.3 Status pada switch 

 

Pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pada 

perangkat switch statusnya dalam keadaan up. Untuk 

perangkat switch tidak terjadi gangguan. Hasil 

pengujian pada tanggal 23 Agustus 2017 dari 

perangkat switch yaitu akan melihat hasil trafik dan 

port mana saja yang sedang dipakai. Setiap port akan 

memperlihatkan trafiknya. Trafik yang dihasilkan 

pada port 3 dapat diperlihatkan pada Gambar 3.4. 

 

 
Gambar 3.4 Trafik port 3 

 

Gambar 3.4 menunjukkan pada pukul 10.55 trafik 

terakhir atau bisa dikatakan trafik saat ini. Trafik 

masuk (inbound) bernilai 247.14 bps, hasil rata-rata 

bernilai 273.30 bps dan nilai trafik maksimum 325.51 

bps. Trafik keluar (outbound) bernilai 465.85 bps, 

rata-rata yang dihasilkan bernilai 569.43 bps, dan 

trafik maksimum yang dihasilkan 1.06 Kbps.  

Hasil trafik pada tanggal 23 Agustus 2017. Untuk 

hasil port 3 dari switch akan diperlihatkan pada 

Gambar 3.5. 

 
 

Gambar 3.5 Trafik port 3 

 

Gambar 3.5 menunjukkan pada pukul 14.41 trafik 

terakhir atau bisa dikatakan trafik saat ini. Trafik 

masuk (inbound) bernilai 184.11 bps, rata-rata trafik 

yang masuk bernilai 226.71 bps, dan nilai maksimum 

yang dihasilkan 283.41 bps. Hasil trafik keluar 

(outbound) bernilai 184.09 bps, rata-rata yang 
dihasilkan 198.20 bps, dan hasil maksimum dari 

trafik keluar 232.78 bps. 

 

3.2 Pengujian Perangkat Optical Line 

Terminal (OLT) 

 
Pada OLT bisa mengetahui statusnya apakah dalam 

keadaan up atau down. Untuk perangkat OLT status 

yang terbaca akan diperlihatkan pada Gambar 3.6. 

 

 
 

Gambar 3.6 Status pada OLT 

 

Gambar 3.6 menunjukkan status perangkat OLT 

dalam keadaan down. Maka untuk perangkat OLT 

belum tersambung oleh server atau bisa saja pada 

SNMP untuk perangkat OLT belum terkoneksi oleh 

server. Hasil trafik dari OLT dapat diperlihatkan pada 

Gambar 3.7. 

 

 
 

Gambar 3.7 Trafik pada GPON_1/1/1 
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Gambar 3.7 menunjukkan hasil trafik dari GPON 

1/1/1. Trafik yang dihasilkan tidak ada karena untuk 

perangkat OLT mengalami down. Hasil port pada 

GEI trafik yang dihasilkan sama aja dengan GPON 

1/1/1 tidak ada trafiknya dikarenakan perangkat OLT 

dalam keadaan down atau mengalami gangguan. 

Pengujian dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 

dan 25 Agustus 2017 

Status dari OLT sebelumnya mengalami down 

setelah perangkat OLT disambungkan keserver maka 

status yang terbaca pada perangkat OLT akan 

diperlihatkan pada Gambar 3.8. 

 

 
 

Gambar 3.8 Status pada OLT 

 

Pada Gambar 3.8 menunjukkan perangkat OLT 

statusnya dalam keadaan up. Untuk perangkat OLT 

tidak terjadi gangguan. 

Pada hasil trafik dari perangkat OLT yang akan 

dimonitoring yaitu Gigabite Capable Pasive Optical 

Network (GPON) yang digunakan dan Gigabit 

Ethernet Interface (GEI) adalah port pada OLT untuk 

menghubungkan trunk pada switch.  

Untuk hasil pengujian pada tanggal 22 Agustus 2017 

dari trafik OLT dapat diperlihatkan pada Gambar 3.9. 

 

 
 

Gambar 3.9 Trafik GPON_1/1/1 

 

Pada Gambar 3.9 menunjukkan pada pukul 11.40  

trafik terakhir atau trafik saat ini. Trafik dari GPON 

1/1/1 dimulai dari pukul 10.19 sampai 11.40. Trafik 

masuk yang dihasilkan (inbound) bernilai 2.06 Kbps, 

rata-rata yang dihasilkan 3.13 Kbps, dan hasil trafik 

maksimum bernilai 9.20 Kbps. Trafik keluar 

(outbound) hasil saat ini atau trafik terakhir bernilai 

3.34 Kbps, rata-rata yang dihasilkan bernilai 9.86 

Kbps, dan hasil maksimum bernilai 58.62 Kbps. 

Untuk hasil GEI 1/4/3 dapat diperlihatkan pada 

Gambar 3.10. 

 

 
 

Gambar 3.10 Trafik GEI_1/4/3 

 

Pada Gambar 3.10 menunjukkan pada pukul 12.13  

trafik terakhir atau trafik saat ini. Trafik dari GEI 

1/4/3 dimulai dari pukul 11.25 sampai 12.13. Trafik 

masuk yang dihasilkan (inbound) bernilai 3.79 Kbps, 

rata-rata yang dihasilkan 3.61 Kbps, dan hasil trafik 

maksimum bernilai 4.82 Kbps. Trafik keluar 

(outbound) hasil saat ini atau trafik terakhir bernilai 

3.07 Kbps, rata-rata yang dihasilkan bernilai 1.96 

Kbps, dan hasil maksimum bernilai 3.07 Kbps. Untuk 

pemakaian download lebih besar dibandingkan 

dengan pemakaian upload terlihat dari hasil rata-rata 

dari trafik masuk dan trafik keluar. 

Hasil trafik pada tanggal 25 Agustus 2017 port yang 

digunakan pada OLT yaitu GPON 1/1/1 dan GEI 

1/4/3. Hasil dari masing-masing port pada OLT 

berbeda-beda. Untuk hasil GPON 1/1/1 dari OLT 

akan diperlihatkan pada Gambar 3.11. 

 

 
 

Gambar 3.11 Trafik GPON_1/1/1 
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Pada Gambar 3.11 menunjukkan pada pukul 

15.51  trafik terakhir atau trafik saat ini. Trafik dari 

GPON 1/1/1 dimulai dari pukul 13.53 sampai 15.51. 

Trafik masuk yang dihasilkan (inbound) bernilai 

366.14 Kbps, rata-rata yang dihasilkan 229.40 Kbps, 

dan hasil trafik maksimum bernilai 409.25 Kbps. 

Trafik keluar (outbound) hasil saat ini atau trafik 

terakhir bernilai 97.45 Kbps, rata-rata yang 

dihasilkan bernilai 287.36 Kbps, dan hasil maksimum 

bernilai 2.09 Mbps. Untuk pemakaian download 

lebih kecil dibandingkan dengan pemakaian upload 

terlihat dari hasil rata-rata dari trafik masuk dan trafik 

keluar. Hasil trafik pada GEI 1/4/3 akan diperlihatkan 

pada Gambar 3.12.  

 

 
 

Gambar 3.12 Trafik GEI_1/4/3 

 

Pada Gambar 3.12 menunjukkan pada pukul 15.42  

trafik terakhir atau trafik saat ini. Trafik dari GEI 

1/4/3 dimulai dari pukul 13.52 sampai 15.42. Trafik 

masuk yang dihasilkan (inbound) bernilai 94.07 

Kbps, rata-rata yang dihasilkan 279.93 Kbps, dan 

hasil trafik maksimum bernilai 2.26 Mbps. Trafik 

keluar (outbound) hasil saat ini atau trafik terakhir 

bernilai 1.11 Mbps, rata-rata yang dihasilkan bernilai 

640.57 Kbps, dan hasil maksimum bernilai 1.11 

Mbps. Untuk pemakaian download lebih kecil 

dibandingkan dengan pemakaian upload terlihat dari 

hasil rata-rata dari trafik masuk dan trafik keluar. 

 

4. Kesimpulan  

 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil pembuatan 

Tugas Akhir “Rancang Bangun Jaringan Fiber To 

The Home (FTTH) di laboratorium telekomunikasi 

PNJ (Monitoring  Perangkat GPON)” sebagai 

berikut: 

1. Perangkat switch port 3 hasil pemakaian 

download 271.94 bps lebih kecil dibandingkan 

dengan pemakaian upload 524.67 bps. Untuk 

pemakaian download dan upload untuk port 4 

dan 15 hasilnya pemakaian download lebih kecil 

dari pada pemakaian upload sedangkan untuk 

port 16 pemakaian download 25.07 Kbps lebih 

besar dibandingkan dengan pemakaian upload 

4.58 Kbps. 

2. Hasil dari monitoring perangkat GPON dapat 

dilihat pada tools graphs. 

3. Perangkat yang mengalami up atau down akan 

terlihat dari tools device. 

4. Perangkat OLT pada GPON 1/1/1 untuk 

pemakain download bernilai 3.13 Kbps dan 

untuk pemakaian upload bernilai 9.86 Kbps 

sehingga untuk pemakaian download lebih 

sedikit dibandingkan dengan pemakaian 

download. 

5. Perangkat OLT pada GEI 1/4/3 untuk pemakain 

download bernilai 3.61 Kbps dan untuk 

pemakaian upload bernilai 1.96 Kbps sehingga 

untuk pemakaian download lebih banyak 

dibandingkan dengan pemakaian download. 
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Abstrak 

 
Perkembangan teknologi khususnya teknologi telekomunikasi dan informasi menyebabkan hadirnya teknologi 

pemrosesan sinyal digital dengan berbasis teknologi IP (Internet Protocol) yang diintegrasikan antara komunikasi 

data, suara, dan video. Penggunaan IPTV pada jaringan wireless LAN memberi banyak keuntungan, dari segi biaya 

jelas lebih murah dari IPTV yang disediakan oleh provider, dari segi pengguna teknologi ini dapat digunakan oleh 

banyak pengguna selama pengguna berada pada jaringan. Penerapan IPTV  ini dapat mendukung pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar berbasiskan multimedia di Laboratorium Telekomunikasi. Pada penelitian ini dianalisa 

mekanisme protokol yang digunakan IPTV, proses signaling serta performansi teknologi IPTV yang dibuat. 

Protokol signaling pada IPTV ini berbeda pada setiap layanan, TV stream broadcast menggunakan protokol 

IGMPv3 sedangkan VoD menggunakan protokol HTTP dan RTSP. Pada pengujian performansi IPTV diperoleh 

bahwa nilai delay, jitter dan packet loss dari IPTV berada pada kategori baik menurut ITU-T G.114, yaitu nilai 

maksimum delay yang didapat dari pengukuran adalah 22,838499 ms, untuk jitter 47,729 ms, dan packet loss 0 %. 

Nilai delay dan packet loss yang didapat dari hasil pengukuran digunakan untuk mencari nilai MOS yang 

merupakan tolak ukur Quality of Service dari IPTV. Pada pengujian delay dalam kondisi LoS, jarak maksimal dari 

user ke sever yaitu 30 meter dan jumlah maksimal user yang mengakses layanan sebanyak 5 user. Pada pengujian 

delay dalam kondisi NLoS, jarak maksimal dari user ke sever yaitu 10 meter dan jumlah maksimal user yang 

mengakses layanan sebanyak 4 user. Rentang nilai MOS yang didapat dari perhitungan yaitu 4,24 sampai 4,26 

yang menunjukan kualitas IPTV ini baik dan layak untuk diterapkan di Laboratorium Teknik Telekomunikasi.  

 

Kata kunci: Protokol IPTV, signaling, QoS, MOS 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Kebutuhan akan informasi dari hari ke hari 

semakin meningkat dimana salah satunya adalah 

pada bidang penyiaran televisi. Internet Protocol 

Television (IPTV) adalah sebuah evolusi pada 

sistem penyiaran televisi, dimana pada sistem ini 

siaran televisi tidak lagi dikirim menggunakan 

gelombang VHF atau UHF, melainkan 

menggunakan jaringan IP. Karena layanan IPTV 

di Indonesia memerlukan biaya yang cukup 

besar, maka pada penelitian ini dibuat sebuah 

sistem IPTV yang menyediakan layanan berupa 

siaran televisi dan video on demand dengan 

menggunakan jaringan wireless (Wi-Fi). Dengan 

menggunakan jaringan wireless sebagai media 

untuk pengiriman data, maka untuk mengakses 

layanan IPTV yang disediakan cukup 

menggunakan perangkat berupa laptop, sehingga 

lebih mudah untuk diimplementasikan dengan 

bentuk aplikasi halaman web (website) untuk 

menampilkan layanan IPTV pada laptop. 

Laboratorium telekomunikasi dan broadband 

multimedia belum memiliki sarana yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar berbasiskan multimedia. Dengan 

demikian, dibutuhkan sarana pengukuran 

performansi dan protokol signaling untuk 

Internet Protocol Television (IPTV) di 

laboratorium telekomunikasi agar mahasiswa/i 

mailto:asri_fteub@yahoo.co.id3
mailto:auliarp11@gmail.com
mailto:rizkifa@outlook.com2
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dapat mengetahui dan mempraktikan teknologi 

baru. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah: 

1. Memahami mekanisme protokol signaling 

yang digunakan oleh IPTV.  

2. Mengetahui parameter QoS yang meliputi 

delay, jitter dan packet loss dari IPTV  
3. Memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi performansi IPTV  
 

2. Teori Dasar 
 

2.1  Internet Protocol Television (IPTV) 
 

Internet Protocol Television (IPTV) adalah 

sebuah evolusi pada sistem penyiaran televisi, 

dimana pada sistem ini siaran televisi tidak lagi 

dikirim menggunakan gelombang VHF atau 

UHF, melainkan menggunakan jaringan IP. 

IPTV menggunakan jaringan private, yaitu 

jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan 

IPTV.[1] 

 

2.2  Protokol Penunjang IPTV 
 

Ada beberapa protokol yang menjadi penunjang 

jaringan IPTV, yaitu User Datagram Protocol 

(UDP) sebagai protokol pembawa data saat 

pentransmisian layanan, Internet Group 

Management Protocol Version 3 (IGMPv3) 

sbagai protokol signaling layanan TV stream 

broadcast, serta Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) dan Real Time Streaming Protocol 

(RTSP) sebagai protokol signaling layanan 

Video on Demand (VoD). 

 

2.3 Enkapsulasi 
 

Enkapsulasi adalah proses penempatan data 

dibalik suatu header untuk setiap layer. Pada 

Gambar 2.1 terlihat pada setiap layer diberikan 

suatu header tambahan, kemudian ditambahkan 

lagi header pada layer berikutnya.[2] 

 
 

Gambar 2.1 Proses enkapsulasi 

 

2.4 Quality of Service (QoS) 
 

Parameter QoS yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Delay 
Delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk 

menempuh jarak dari asal ke tujuan.Nilai delay 

ditentukan dari persamaan (1).[4] 

 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =
𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠
......((1) 

 

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa kategori delay 

yang digunakan TVstreaming menurut 

rekomendasi dari ITU-T G.114. [4] 

Tabel 2.1 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk 

Delay 

Kategori Delay Besar Delay 

Sangat Baik < 150 ms 

Baik 150ms  s/d 300 ms 

Buruk 300ms  s/d 450 ms 

Sangat Buruk > 450 ms 

 

2. Jitter 

Jitter adalah jumlah variasi waktu kedatangan 

paket-paket yang dikirimkan terus-menerus dari 

satu terminal (source) ke terminal lain 

(destination) pada jaringan IP. Tabel 2.2 

menunjukkan beberapa kategori jitter untuk TV 

streaming menurut rekomendasi ITU-T G.114. 
[4] 

Tabel 2.2 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk 

Jitter 

Kategori Jitter Jitter 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 
( 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑑 − 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑 ) 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑑
x100%  
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Sangat Baik 0 ms 

Baik 0 ms  s/d 75 ms 

Sedang 76 ms  s/d 125 ms 

Buruk 125ms s/d 225 ms 

 

3. Packet Loss 

Ketika packet loss besar, maka dapat diketahui 

bahwa jaringan sedang sibuk atau terjadi 

overload. Nilai packet loss ditentukan dari 

persamaan (2). [4] 

Tabel 2.3 menunjukkan kategori packet 

lossuntuk TV streaming menurut rekomendasi 

ITU-T G.114. [4] 

Tabel 2.3 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk 

Packet Loss 

 

Kategori Packet Loss Packet Loss Ratio 

Sangat Baik 0 % 

Baik 3 % 

Buruk 15 % 

Sangat Buruk 25 % 

 

MOS merupakan parameter subjektif untuk 

mengukur kualitas suara dan video dalam 

jaringan IP. Pendekatan matematis yang 

digunakan untuk menentukan kualitas suara dan 

video berdasarkan penyebab menurunnya 

kualitas suara dalam jaringan dimodelkan 

dengan E-Model ITU-T G.107 dan ITU-T P.800.  

Nilai akhir estimasi E-Model disebut dengan R 

faktor. R faktor didefinisikan oleh persamaan 

(3),[3] 
R = 94.2 – Id – Ief 

...............................................................(3) 

Id = faktor penurunan kualitas yang    

       disebabkan oleh pengaruh delay.  

Ief = faktor penurunan kualitas yang  

       disebabkan oleh teknik kompresi  

       dan packet loss yang terjadi.   

Nilai Id ditentukan dari persamaan (4), 
Id=(0,024d+0,11(d-177,3)Hd-177,3)....................(4) 

Nilai Ief ditentukan dari persamaan (5), 
Ief=7+30ln(1+15e)....................................................(5) 

R = faktor kualitas transmisi  

d = delay (ms)  

e = packet loss (desimal) 

H = fungsi tangga; dengan ketentuan  

H(x) = 0   jika x < 0, lainnya   

H(x) = 0  untuk x > 0  

Untuk mengubah estimasi dari nilai R ke dalam 

MOS terdapat ketentuan sebagai berikut :    

Untuk R < 0         : MOS =1  

Untuk R > 100         : MOS = 4.5  

Untuk 0 < R < 100 :  

MOS =  1+0,035R+7x10
-6

R(R-60)(100-R) 
Rekomendasi ITU-T P.800 untuk kualitas 

jaringan berdasarkan MOS dikelompokkan 

menjadi 5 kategori seperti terlihat pada Tabel 

2.4. 

 

Tabel 2.4 Rekomendasi ITU-T P.800 untuk 

kualitas jaringan berdasarkan MOS 

 

Nilai MOS Opini 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup Baik 

2 Kurang Baik 

1 Buruk 

 

3. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian ini terbagi menjadi 2 

tahap yaitu: 

 

3.1 Perancangan Alat 

 

Alat yang dibuat pada penelitian ini adalah 

“Internet Protocol Television (IPTV) pada 

Jaringan Wireless LAN di Laboratorium 

Telekomunikasi”. Jaringan yang digunakan 

untuk layanan IPTV ini menggunakan wireless 

router dengan laptop sebagai server IPTV 

dengan menginstal software Unreal Streaming 

Server dan XAMPP Server. Untuk 

menggambarkan jaringan yang akan dibuat 

dapat dilihat pada diagram blok pada Gambar 

3.1. 

 

 
 

Gambar 3.1 Diagram blok IPTV 

 

Pada Gambar 3.1 di atas merupakan 

diagram blok IPTV, dimana pada kotak dengan 

garis putus-putus merupakan blok Quality of 
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Service (QoS) dan protokol signaling dari 

jaringan tersebut. Blok tersebut merupakan 

mekanisme protokol signaling yang digunakan 

serta tolak ukur QoS dari IPTV yang berupa 

nilai MOS. Mekanisme protokol signaling akan 

dilihat menggunakan software wireshark yang 

meng-capture paket data saat proses 

pentransmisian data berlangsung. Kemudian 

akan diukur pula nilai delay menggunakan 

software wireshark dan packet loss 

menggunakan software iperf untuk mendapatkan 

nilai MOS yang berfungsi untuk mengetahui 

kualitas layanan IPTV tersebut. 

 

3.2 Realisasi 
 

Untuk mengetahui mekanisme protokol 

signaling yang digunakan oleh teknologi IPTV, 

pastikan user telah terhubung dengan jaringan 

wireless IPTV dan mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand. 

Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana 

proses signaling dan protokol yang digunakan 

saat mengakses kedua layanan tersebut.  

Dengan mendapatkan nilai delay dan packet loss 

akan diperoleh nilai Quality of Service (QoS) 

dari layanan IPTV tersebut dengan menghitung 

nilai R faktor untuk mendapatkan nilai Mean 

Opinion Score (MOS). Nilai R faktor dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus pada 

persamaan (3). Nilai MOS merupakan tolak ukur 

QoS suatu jaringan komunikasi. Untuk 

mempermudah perhitungan maka dapat 

digunakan aplikasi MOS kalkulator untuk 

mendapatkan kategori kualitas dari jaringan 

IPTV yang dibuat. Perhitungan nilai MOS juga 

akan ditentukan berdasarkan opini pengguna 

dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang. 

Pengguna akan memberi penilaian terhadap 

kategori yang diberikan untuk layanan TV 

Stream Broadcast dan Video on Demand. 

Kategori penilaian yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Kategori penilaian untuk jaringan 

IPTV 

 

MOS Kategori Deskripsi 

5 Sangat 

Baik 

Warna gambar 

natural/stabil dan suara 

yang jernih/tidak ada 

noise 

4 Baik Warna gambar kurang 

natural/stabil tetapi suara 

jelas 

3 Cukup 

Baik 

Kualitas warna gambar 

naik turun tetapisuara 

kurang jelas dikarenakan 

noise 

2 Kurang 

Baik 

Gambar kurang jelas 

tetapi suara masih bisa 

didengar/dimengerti 

1 Buruk Gambar tidak jelas dan 

suara tidak dapat 

didengar/dimengerti 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 
 

Pengujian dilakukan berdasarkan metode 

pengambilan data yang telah dirancang pada bab 

perancangan. Dari data hasil percobaan yang 

diperoleh dapat dilihat pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

 

4.1 Enkapsulasi data pada protokol IPTV 
 

Enkapsulasi data pada protokol IPTV 

menunjukkan bagaimana satu jenis paket data 

dibungkus menjadi jenis data yang berbeda pada 

setiap lapisan komunikasi untuk kepentingan 

pengiriman data. 

 

4.1.1 Layanan TV Stream Broadcast 

 

Pada pengujian layanan TV stream broadcast, 

channel TV yang digunakan adalah ANTV. 

Gambar 4.1 menunjukan tampilan siaran TV 

yang diakses oleh pengguna. 

 

 
 

Gambar 4.1 Siaran TV yang diakses oleh 

pengguna 
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Informasi yang terdapat selama proses 

enkapsulasi adalah sebagai berikut. 

1. Application Layer 

Pada lapisan ini terdapat data yang akan 

diterima oleh pengguna. Data merupakan siaran 

TV yang sudah diubah kedalam bentuk paket-

paket data. Kemudian paket data ini akan 

dikirim menuju lapisan selanjutnya untuk diolah. 

2. Transport Layer 

Pada lapisan ini protokol yang digunakan adalah 

User Datagram Protocol (UDP). Datagram 

protokol UDP dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
 

Gambar 4.2 Datagram UDP 

 

3. Network Layer 

Pada lapisan ini protokol yang digunakan adalah 

Internet Protocol (IP). Datagram protokol IP 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 
 

Gambar 4.3 Datagram IP 

 

1. Data Link Layer  

Pada lapisan ini protokol yang digunakan adalah 

Ethernet. Datagram protokol Ethernet dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 
 

Gambar 4.4 Datagram Ethernet 

 

4.1.2 Layanan Video on Demand 

Pada pengujian layanan Video on Demand 

(VoD), video yang diakses oleh pengguna 

adalah film Logan. Gambar 4.5 menunjukan 

tampilan video yang diakses oleh pengguna.  

 
Gambar 4.2 Video yang diakses oleh 

pengguna 

Pada layanan Video on Demand proses 

enkapsulasi sama seperti layanan TV stream 

broadcast. 

 

4.2 Signaling pada Teknologi IPTV 
 

Proses signaling berfungsi untuk pembentukan 

hubungan, pemantauan hubungan serta 

pemutusan hubungan pada saat mengakses 

layanan. Berikut merupakan signaling yang 

terjadi pada teknologi IPTV: 

 

4.2.1 Layanan TV stream broadcast 
 

Proses signaling pada layanan TV stream 

broadcast menggunakan protokol IGMPv3. 

Proses signaling TV stream broadcast dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 
 

Gambar 4.6 Signaling TV stream broadcast 
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Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa 

ada 2 tahap pada proses signaling ini, yaitu: 

1. JOIN, tahap ini dilakukan untuk mulai 

mengakses layanan TV. User dengan IP 

address 192.168.0.103 akan mengirim 

request JOIN menuju router multicast untuk 

dapat bergabung dengan grup multicast 

stream. 

2. LEAVE, tahap ini dilakukan untuk 

mengakhiri akses layanan TV. User dengan 

IP address 192.168.0.103 akan mengirim 

request LEAVE menuju router multicast 

untuk meninggalkan grup multicast stream. 

 

4.2.2 Layanan Video on Demand 
 

Pada layanan Video on Demand terdapat 

perbedaan protokol signaling saat mengakses 

video melaui web browser dan Video LAN 

Client (VLC) player. Saat mengakses video 

menggunakan web browser protokol signaling 

yang digunakan adalah HTTP. Sedangkan saat 

menggunakan VLC player protokol signaling 

yang digunakan adalah RTSP. Proses signaling 

HTTP dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 
 

Gambar 4.7 Signaling HTTP 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa 

ada 2 tahap pada proses signaling ini, yaitu: 

1. Mengakses halaman web video, pada tahap 

ini user dengan IP address 192.168.0.103 

akan mengirim request GET menuju server 

untuk dapat mengakses halaman web 

tersebut. Kemudian server mengirimkan 

respon HTTP/1.1 200 OK yang berupa 

respon berhasil.  

2. Menjalankan video yang dipilih, pada tahap 

ini user kembali mengirimkan request GET 

menuju server untuk menjalankan video 

yang dipilih. Protokol HTTP tidak 

menampilkan proses saat akses layanan 

diakhiri. 

Proses signaling RTSP dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 

 
 

Gambar 4.8 Signaling RTSP 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa 

ada 3 tahap pada proses signaling ini, yaitu: 

1. Initiation, pada tahap ini terjadi 

pembentukan hubungan antara user dan 

server. Pada saat initiation, user dengan IP 

address 192.168.0.103 akan mengirim 

request OPTIONS, DESCRIBE, dan SETUP 

menuju server untuk membentuk hubungan 

agar dapat mengakses video yang dituju. 

Server akan mengirimkan respon ACK OK 

untuk menandakan hubungan telah 

terbentuk. 

2. Handling, pada tahap ini terjadi pertukaran 

informasi selama video diakses. Pada saat 

handling, user mengirimkan request PLAY 

untuk mulai memainkan video. Kemudian 

server mengirimkan ACK OK yang 

menandakan respon berhasil. Ketika user 

menghentikan video sementara, IP address 

user mengirimkan request PAUSE. 

Kemudian server mengirimkan ACK OK 

yang menandakan respon berhasil.    

3. Termination, pada tahap ini terjadi 

pemutusan hubungan. Pada saat termination, 

user mengirimkan request TEARDOWN 

untuk menghentikan video. Kemudian 

server mengirimkan ACK OK yang 

menandakan respon berhasil saat video 

berakhir. 
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4.3 Performansi IPTV 

 
Pengujian performansi IPTV yang dilakukan 

adalah pengujian parameter performansi 

terhadap kepadatan trafik, pengujian parameter 

performansi terhadap jarak, serta pengujian 

delay pada kondisi Line of Sight (LoS) dan Non 

Line of Sight (NLoS) 

 

4.3.1 Parameter Performansi terhadap 

Kepadatan Trafik 
 

Pengujian dilakukan pada saat layanan diakses 

oleh 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, dan 5 user. 

Hasil pengujian performansi layanan TV stream 

broadcast dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 
 

Gambar 4.9 Grafik hasil pengujian performansi 

TV stream broadcast 

 

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa 

semakin banyak user yang mengakses layanan, 

delay dan jitter yang dihasilkan semakin besar. 

Nilai packet loss saat diakses oleh 1 sampai 5 

user bernilai 0%. Hal ini menunjukan bahwa 

tidak ada paket yang hilang selama proses 

pentransmisian data pada layanan TV stream 

broadcast. 

Hasil pengujian performansi layanan Video on 

Demand dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 
 

Gambar 4.10 Grafik Hasil Pengujian performansi 

Video on Demand 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat dilihat bahwa 

semakin banyak user yang mengakses layanan, 

delay dan jitter yang dihasilkan semakin besar. 

Nilai packet loss saat diakses oleh 1 sampai 5 

user bernilai 0 %. Hal ini menunjukan bahwa 

tidak ada paket yang hilang selama proses 

pentransmisian data pada layanan Video on 

Demand. 

 

4.3.2 Parameter Performansi terhadap 

Jarak 
 

Pengujian ini dilakukan pada jarak antara 

pengguna dengan server dimulai dari 10 meter, 

20 meter sampai 30 meter. Hasil pengujian 

performansi layanan TV stream broadcast 

terhadap jarak dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 
 

Gambar 4.11 Grafik hasil pengujian performansi 

TV stream broadcast terhadap jarak 

 

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa 

semakin jauh jarak user yang mengakses 

layanan, delay dan jitter yang dihasilkan 

semakin besar. Nilai packet loss saat diakses 
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oleh 1 sampai 5 user bernilai 0%. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada paket yang hilang 

selama proses pentransmisian data pada layanan 

TV stream broadcast.  

Hasil pengujian performansi layanan Video 

on Demand dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 
 

Gambar 4.12 Grafik hasil pengujian performansi 

Video on Demand terhadap jarak 

 

Berdasarkan Gambar 4.12 dapat dilihat bahwa 

semakin jauh jarak user yang mengakses 

layanan, delay dan jitter yang dihasilkan 

semakin besar. Nilai packet loss saat diakses 

oleh 1 sampai 5 user bernilai 0 %. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada paket yang hilang 

selama proses pentransmisian data pada layanan 

Video on Demand 
 

4.3.3 Pengujian Delay pada Kondisi 

Line of Sight (LoS) 
 

Pengujian ini dilakukan pada saat layanan 

diakses oleh 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, dan 5 

user pada jarak antara user dengan server 

dimulai dari 10 meter, 20 meter sampai 30 

meter. Berikut ini adalah hasil pengujian delay 

pada kondisi LoS. 

1. 10 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 10 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.1 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 10 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 4,366378 

2 4,431820 

3 4,518302 

4 4,713418 

5 4,953960 
Tabel 4.2 Hasil pengujian video on Demand 

pada jarak 10 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 8,435582 

2 9,610012 

3 11,693261 

4 14,221379 

5 14,562702 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 dan 4.2 dapat 

dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan ini 

masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 10 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

2. 20 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 20 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.3 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 20 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 4,370417 

2 4,386844 

3 4,395604 

4 4,454670 

5 4,472432 

 
Tabel 4.4 Hasil pengujian Video on Demand 

pada jarak 20 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 11,954944 

2 12,758595 

3 12,783221 

4 13,106066 

5 20,857208 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 dan 4.4 dapat 

dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan ini 

masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 20 

meter semua user yang mengakses layanan TV 
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stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

3. 30 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 30 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.5 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 30 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 4,341296 

2 4,355100 

3 4,359620 

4 5,150367 

5 155,322862 

 
Tabel 4.6 Hasil pengujian Video on Demand 

pada jarak 30 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 11,171080 

2 12,235358 

3 13,561140 

4 17,002457 

5 50,671892 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 dan 4.6 dapat 

dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan ini 

masih dalam kondisi baik menurut rekomendasi 

ITU-T G.114, yaitu 150 ms s/d 300 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 10 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

4.3.4 Pengujian Delay pada Kondisi Non 

Line of Sight (NLoS) 
 

Pengujian ini dilakukan pada saat layanan 

diakses oleh 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, dan 5 

user pada jarak antara user dengan server 

dimulai dari 3 meter, 6 meter sampai 10 meter. 

Berikut ini adalah hasil pengujian delay pada 

kondisi NLoS. 

1. 3 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 3 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8. 

Tabel 4.7 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 3 meter 

Jumlah User   Delay 

1 4,894727 

2 6,053359 

3 6,079251 

4 18,501541 

5 76,225043 

 
Tabel 4.8 Hasil pengujian video on Demand 

pada jarak 3 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 11,143075 

2 11,944023 

3 17,804154 

4 23,079355 

5 35,992801 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 dan 4.8 dapat 

dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan ini 

masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 3 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

2. 6 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 6 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Tabel 

4.10. 
Tabel 4.9 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 6 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 4,952352 

2 8,385241 

3 18,320811 

4 28,401022 

5 40,899795 

 
Tabel 4.10 Hasil pengujian Video on Demand 

pada jarak 6 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 15,707834 

2 20,165460 

3 21,590310 

4 22,838499 

5 40,343571 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.9 dan 4.10 dapat 

dilihat bahwa nilai delay yang didapatkan ini 

masih dalam kondisi sangat baik menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu <150 ms, 

sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 6 

meter semua user yang mengakses layanan TV 

stream broadcast dan Video on Demand 

mendapatkan kualitas layanan yang baik. 

 

3. 10 meter 

Hasil pengujian delay layanan TV stream 

broadcast dan Video on Demand pada jarak 10 

meter dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Tabel 

4.12. 

 
Tabel 4.11 Hasil pengujian TV stream 

broadcast pada jarak 10 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 27,844712 

2 41,336633 

3 48,941339 

4 63,176895 

5 487,179487 

 
Tabel 4.12 Hasil pengujian Video on Demand 

pada jarak 10 meter 

 

Jumlah User Delay 

1 11,885664 

2 20,145735 

3 20,803328 

4 63,176895 

5 348,484848 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 dapat dilihat 

bahwa nilai delay yang didapatkan ini masih 

dalam kondisi sangat baik menurut rekomendasi 

ITU-T G.114, yaitu <150 ms, sehingga dapat 

diketahui bahwa pada jarak 10 meter semua user 

yang mengakses layanan TV stream broadcast 

mendapatkan kualitas layanan yang baik.  

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 dapat dilihat 

bahwa pada saat layanan diakses oleh 5 user, 

delay yang diperoleh sebesar 348,484848. Nilai 

delay ini dalam kondisi buruk menurut 

rekomendasi ITU-T G.114, yaitu 300 ms s/d 450 

ms, sehingga dapat diketahui bahwa pada jarak 

10 meter jumlah maksimal user yang mengakses 

layanan video on demand adalah 4 user. 

 

 

 

4.4 Mean Opinion Score (MOS) 
 

Mean Opinion Score merupakan nilai estimasi 

yang menunjukkan kualitas dari teknologi IPTV 

yang telah dibuat.  

 

4.4.1 Nilai MOS berdasarkan 

pengukuran parameter performansi 

IPTV terhadap kepadatan trafik 

 
Nilai MOS dapat dihitung menggunakan rumus 

pada persamaan (3) sampai persamaan (5) atau 

menggunakan MOS kalkulator. Nilai MOS yang 

didapat dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 

4.14. 

 
Tabel 4.13 Hasil perhitungan MOS TV stream 

broadcast 

 

Jumlah 

User 

Tidak 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

1 4,260 4,26064 

2 4,260 4,26032 

3 4,260 4,26023 

4 4,260 4,26019 

5 4,259 4,25904 

 
Tabel 4.14 Hasil perhitungan MOS Video on 

Demand 

 

 

Jumlah 

User 

Tidak 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

Menggunakan 

MOS Kalkulator 

1 4,253 4,25437 

2 4,253 4,25374 

3 4,253 4,25362 

4 4,250 4,25049 

5 4,248 4,2486 

 

Dari tabel 4.13 dan 4.14 dapat dilihat bahwa 

nilai MOS dari kedua layanan masih dalam 

kategori baik, yaitu ≥ 4. 

 

4.4.2 Nilai MOS berdasarkan pengukuran 

parameter performansi IPTV terhadap 

jarak 
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Nilai MOS dapat dihitung menggunakan 

rumus pada persamaan (3) sampai persamaan (5) 

atau menggunakan MOS kalkulator. Nilai MOS 

yang didapat dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan 

Tabel 4.16. 

Tabel 4.15 Hasil perhitungan MOS TV 

stream broadcast 

Jarak 

(m) 

Berdasarkan 

Opini 

MOS 

kalkulator 

Perhitungan 

10 4,4 4,26035 4,261 

20 4,2 4,26029 4,260 

30 4 4,25838 4,258 

 

Tabel 4.16 Hasil perhitungan MOS Video on 

Demand 

Jarak 

(m) 

Berdasarkan 

Opini 

MOS 

kalkulator 

Perhitungan 

10 4,5 4,25754 4,257 

20 4,2 4,25132 4,251 

30 4 4,24948 4,249 

Dari tabel 4.15 dan 4.16 dapat dilihat bahwa 

nilai MOS dari kedua layanan masih dalam 

kategori baik, yaitu ≥ 4. 

 

4. Kesimpulan 

 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai delay terkecil yang diperoleh adalah 

4,341296 ms. Nilai delay ini masih dalam 

kategori sangat baik menurut rekomendasi 

ITU-T G.114 yaitu < 150 ms. 

2. Nilai jitter terbesar yang diperoleh adalah 

47,729 ms dan jitter terkecil yang diperoleh 

adalah 1,716 ms, dan termasuk kategori baik 

menurut rekomendasi ITU-T G.114 yaitu 0 

ms s/d 75 ms.  

3. Nilai packet loss dari kedua layanan pada 

teknologi IPTV ini bernilai 0 %, berada pada 

kategori baik menurut rekomendasi ITU-T 

G.114 yaitu < 3 %. 

4. Pada kondisi Line of Sight, jarak maksimal 

dari user ke sever yaitu 30 meter dan jumlah 

maksimal user yang mengakses layanan 

sebanyak 5 user. 

5. Pada kondisi Non Line of Sight, jarak 

maksimal antara user dan sever yaitu 10 

meter dan jumlah maksimal user yang 

mengakses layanan sebanyak 4 user. 

6. Nilai MOS yang diperoleh berada pada 

kisaran 4,24 s/d 4,26, hal ini menunjukkan 

bahwa kualitas teknologi IPTV yang dibuat 

adalah baik. 
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Abstrak 
Penggunaan sensor dan PLC dalam otomasi industri sudah merupakan hal yang lazim digunakan. Riset ini merupakan 

rancang bangun sebuah sistem yang meng-implementasikan bagaimana PLC sebagai pemroses mendapatkan sinyal 

input analog dari berbagai sensor. Sensor yang penting dalam otomasi industri diantaranya untuk mendeteksi perubahan 

parameter level, putaran (kecepatan) dan temperatur. Sistem yang dibangun beroperasi dengan baik. Sinyal input dari 

sensor berhasil di proses dan dimanipulasi oleh PLC ,kemudian diakuisisi oleh HMI dan SCADA. Nilai yang terukur 

pada plant dan HMI / SCADA relatif sama. 

 

Keywords: PLC,Sensor,HMI,SCADA,Otomasi Industri 

 

 

 

 

1. Pendahuluan  

 

Otomasi industri (Industrial Automation) sudah 

merupakan kebutuhan utama dalam meningkatkan 

produktifitas industri manufaktur dan jasa. Reliabilitas, 

availibilitas dan performance otomasi industri dapat 

terwujud sebagai integrasi dari pelbagai perangkat 

(device) mulai dari sensor, aktuator, prosessor dan 

Human Machine Interface (HMI).  

 

Sensor yang ditempatkan di field device [1] pada 

arsitektur otomasi industri berfungsi mendeteksi 

parameter tertentu. Dan sensor akan mengirim data ke 

prosesor guna diolah lebih lanjut disesuaikan dengan 

deskripsi sistem yang dikehendaki. Dalam otomasi 

industri parameter penting yang ditangkap oleh sensor 

umumnya terdiri dari perubahan temperature, level, 

posisi (displacement), aliran (flow), getaran (vibration), 

dan tekanan (pressure). Lazimnya parameter yang 

diamati lebih dominan dalam bentuk sinyal analog dari 

pada sinyal digital atau diskrit. Sinyal analog 

menunjukkan bahwa parameter yang diamati bersifat 

kontinyu dan nilai besaran parameter (Amplitudo) dapat 

berubah (fluktuatif) berbasis waktu. Keakuratan dan 

kepresisian mutlak harus dimiliki oleh sensor dalam 

mendeteksi perubahan nilai parameter yang diamati. 

Karena ini merupakan tahap awal sebelum diproses oleh 

prosesor dan selanjutnya di akuisisi oleh Human 

Machine Interface (HMI) dan Supervisory Control And 

Data Acquisition(SCADA). 

 

Diantara sekian banyak parameter yang terdapat di 

industri, parameter temperature merupakan parameter 

penting . Umumnya digunakan dalam industri yang 

memproses objek dari bahan mentah (raw material) 

hingga produk jadi (end product) dimana suhu menjadi 

faktor kritis yang menentukan kualitas produk. 

Misalkan dalam industri minuman dan makanan (food 

and baverage). Sementara parameter level [8] lazimnya 

terkait dengan kondisi posisi objek zat cair. Pengamatan 
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level penting pada berbagai industri seperti proses 

pengolahan air bersih dan limbah (wasted and water 

treatment) serta petro kimia. Dimana zat cair tertentu 

dapat sebagai bagian dari proses keseluruhan sistem 

maupun bagian dari komponen produk akhir. Sementara 

parameter perubahan posisi (displacement) dapat 

berbentuk perubahan posisi secara linier atau angular 

(rotation). Misalkan perubahan rotor motor DC di 

industri yang menggunakan motor DC sebagai beban 

(load) utama.  

 

Perubahan nilai parameter akan di deteksi oleh sensor 

yang kemudian diproses sedemikian rupa sehingga 

mampu di konversi menjadi sinyal analog dalam bentuk 

tegangan (voltage) atau arus (current). Bila dalam 

bentuk tegangan, standar yang ditetapkan IEEE dalam 

kisaran 0 volt sampai +1 volt DC ,atau 0 volt sampai +5 

volt DC, atau 0 volt sampai +10 volt DC , atau 1 sampai 

+5 volt DC , atau +- 5 volt DC atau +- 10 volt DC. Bila 

dalam bentuk arus dalam kisaran 4 mA hingga 20 mA.  

 

Diantara berbagai macam prosesor yang mampu 

mengolah data yang dikirim oleh sensor terdapat 

beberapa jenis prosesor. Misalnya prosesor dalam 

bentuk embedded system [2], PC based control system 

atau Programmable Logic Controller (PLC). Diantara 

ketiga macam prosesor tersebut, PLC merupakan 

prosesor dominan yang digunakan industry [3][4][5]. 

Dari industri yang mengolah Oil and Gas, Minning, 

Wasted and Water treatment, Food and Baverage, 

maupun Transmition and Distribution Electrical Power 

hingga Tekstil serta berbagai industri lainnya. 

Performance PLC dalam dekade terakhir telah 

berkembang pesat terutama dalam bersinergi dengan 

sensor. 

 

Kontrol proses sebuah sistem dimulai sejak sensor 

mendeteksi parameter , kemudian oleh sensor informasi 

tersebut dikirim ke PLC guna diolah menjadi deskripsi 

sistem yang dikehendaki. Agar seluruh proses mudah 

diamati oleh user / operator maka keberadaan Human 

Machine Interface (HMI) dan Supervisory Control And 

Data Acquisition(SCADA) menjadi penting [6][7]. HMI 

dan SCADA akan menampilkan data, informasi dan 

pola kecenderungan (trend) yang dihasilkan sebuah 

sistem. Seluruh informasi dan data ini menjadi bahan 

pertimbangan penting operator dalam mensikapi 

fenomena parameter tertentu. Tentu saja HMI harus 

bersifat user friendly untuk meminimalkan kesalahan 

(error) Baik error yang diakibatkan oleh manusia  

 

(human error) atau sistem (system error). Sehingga 

umumnya HMI didesain dengan tampilan Graphical 

User Interface (GUI) menarik,informatif dan ergonomis 

sehingga operator mudah meng-capture berbagai 

informasi dan data.  

 

Riset ini merancang bangun sebuah sistem yang 

menempatkan PLC sebagai prosesor utama dalam 

mengolah sinyal analog dari beberapa sensor. Sensor-

sensor tersebut akan mendeteksi beberapa parameter 

penting yang lazim terdapat di industri seperti 

temperature, level dan putar. Seluruh parameter ini akan 

dikirim ke PLC oleh sensor agar dapat diproses dan 

dimanipulasi oleh PLC. Sementara HMI dan SCADA 

berfungsi mengakuisisi dan menampilkan data dari PLC 

se-informatif dan se-ergonomis mungkin. Komunikasi 

antar device akan menggunakan beberapa protokol 

komunikasi seperti serial RS 232, ModBus RS 485 dan 

Ethernet. 

 

2. Metode Penelitian 

 
Rancang bangun sistem yang dilakukan menggunakan 

prosedur sbb : 

Mulai >>> Identifikasi Masalah >>> Survey 

Lapangan & Pengumpulan Data >>> Perancangan 

Plant >>> Penentuan Spesifikasi Komponen >>> 

Pembuatan Plant >>> Testing & Comissioning >>> 

Selesai 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
Gambar 1. Diagram Skematik 

 

Keterangan :  

1. Motor DC 

2. Encoder 

3. HMI (Touchscreen) 

4. PLC 

5. SCADA 

6. Sensor Level 

7. Temperatur Controller 

8. Sensor Temperatur 

9. Potensio 
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Gambar 2. Plant PLC Analog 

 

 

Gambar 3. Plant Sensor Suhu dan Rotary Encoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Modul Latih PLC Analog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Modul Latih PLC Analog Bagian Dalam 

 

 

Gambar 6. Hasil Percobaan Level Air 

 

Gambar 7. Hasil Percobaan Level Air pada SCADA 
 
 

 

Gambar 8. Hasil Percobaan Rotary Encoder 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil Percobaan Rotary Encoder pada 

SCADA 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 :260-264                                                            263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hasil Percobaan Sensor Suhu 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hasil Percobaan Sensor Suhu pada 

SCADA 

 

 

Tabel 1. Hasil Percobaan Sensor Level 
 

Integer 

di 

PLC 

Ketinggian 

air hasil 

program 

plc (cm) 

Ketinggian 

air (cm) 

Volume 

(lt) 

577 5 4.8 3 

1574 15 17 9 

2025 20 21 12 

3003 30 29.5 18 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Percobaan Encoder 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Hasil Percobaan Sensor Suhu 

 

Tabel 1. menunjukkan hasil pengukuran level air yang 

diperoleh dari akuarium hampir sebanding dengan data 

pada tampilan SCADA. Hal ini membuktikan program 

PLC bekerja baik dan real time. 

 

Tabel 2. nilai kecepatan motor DC yang terukur pada 

tachometer sebanding dengan nilai kecepatan motor DC 

yang ditampilkan pada SCADA. 

 

Tabel 3. hasil percobaan sensor suhu. Terlihat bahwa 

nilai suhu yang terdapat pada TK4S sesuai dengan nilai 

yang ditampilkan pada SCADA. 

 

IV. Kesimpulan 

 
1. Nilai suhu, level dan kecepatan yang tertera pada 

HMI dan SCADA hamper sebanding dengan nilai 

yang tertera pada plant maupun nilai yang dikirim 

PLC. 

 

2. Input analog yang dideteksi oleh sensor – sensor 

telah terkirim dengan baik dan mampu diproses 

oleh PLC. 

 

3. Perbedaan nilai level air pada monitoring HMI 

Kecepatan pada Tampilan 

SCADA (rpm) 

Kecepatan Aktual 

(rpm) 

180 187.8 

300 305.8 

360 403.6 

480 524.8 

660 661.6 

780 793.2 

900 941.2 

1080 1111 

1200 1201 

1260 1284 

Integer 

PLC 

Temperatur di 

TK4S (˚C ) 
˚C ˚F ˚R ˚Kelvin 

2941 29.2 29 84 23 302 

7058 70.8 70 158 56 343 

8080 80.3 80 176 64 353 
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atau SCADA dengan nilai level air real di tangki  

diduga diakibatkan oleh jarak pengiriman input 

sinyal analog 4 – 20 mA yang relative jauh dan 

pengaruh medan elektromagnetik dari beban  

 

4. Perbedaan nilai kecepatan motor DC dapat 

dimungkinkan oleh tidak maksimalnya pulsa yang 

dikirim oleh rotary encoder. 

 

5. Nilai suhu pada display SCADA hanya 

menampilkan data bilangan bulat dengan 

mengabaikan angka dibelakang koma. 
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Abstrak 

 
Power  Line Communication   merupakan komunikasi melalui kabel listrik (tegangan  tinggi)  suatu cara yang 

masih banyak di  teliti saat ini. Sensor suhu banyak digunakan dalam industri sebagai  pengendali boiler, pipa 

minyak, generator dan turbin dengan mengetahui nilai suhu maka dapat melakukan kendali sesuai dengan 

kebutuhan dalam industri tersebut. Monitoring suhu yang pengiriman data melalui   power  line communication   

yang dapat diamati nilai suhu  yang ada client dan   server sehingga dapat dengan cepat mengetahui nilai suhu. 

Pada  Perancangan Sistem monitoring suhu dengan sensor termokopel sebagai sensor suhu yang akan diolah 

melalui analog to digital converter pada Arduino Mega dan komunikasi dengan power line communications serta 

akan ditampilkan  secara visual menggunakan pemrograman  Delpi  7 berupa data suhu dan waktu penerimaan 

data di power line communications server. Tujuan penelitian ini akan dapat memonitor nilai suhu yang dibaca 

pada power  line communication  client  dan nilai suhu power  line communication server dapat mengamati nilai 

suhu  melalui power line communications  tipe 7Inova 200 MB dengan jaringan komputer sehingga dapat di 

monitor dari jarak yang jauh. Dalam penelitian ini, data yang di tampilkan secara visual pada Pemrograman 

Delphi dalam pengiriman dan penerimaan data melalui power  line communications  pembacaan nilai suhu  

menghasilkan data sama maka  dihasilkan error =  0.   

 
Keywords: Power Line Communications,  Arduino Mega, Termokopel 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat 

sehingga banyak  membantu orang-orang yang 

menggunakannya. Komunikasi  antara orang dengan 

orang lain   menggunakan media internet  tanpa harus 

ketemu dengan orangnya secara langsung. Umum 

komunikasi baik suara atau dalam bentuk teks 

menggunakan komputer, laptop,  dan handphone  dan 

lain-lain, untuk melakukan komunikasi tersebut 

menggunakan biaya atau pulsa sehingga penggunanya 

harus membayar/ membeli pulsa agar berkomunikasi.    

 

Dengan penelitian kerjasama dosen dan mahasiswa  

tersebut  akan mengembangan metode pengiriman data 

yang ditumpangi  melalui kabel listrik tegangan tinggi 

(220 Vac) atau yang lebih dikenal nama Power  Line 

Communication.   Perkembangan teknologi komunikasi 

wireless saat ini sangat pesat  sehingga  komunikasi 

penggunanya wireless  bukan untuk  menelepon saja 

namun saat ini berkembang untuk melakukan suatu 

pengendalian.  Penelitian wireless  saat ini mulai 

mengarah ke power  line communications  dimana 

koneksi jalur kabel listrik dari PT Perusahaan Listrik 

Negara yang ada dapat digunakan untuk mentranfer 

data dan transmisi suara. Teknologi  power  line 

communications  dapat mengirim data apa saja baik 

analog, digital dan suara dengan demikian maka untuk 

mengendalikan  dan memonitor sehingga lebih mudah 

dan efisien [1]. 

 

Dalam penelitian ini akan  dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan power  line communications  yang akan 

menumpangkan data pada kabel listrik PT PLN untuk 

komunikasi data menggunakan modem power  line 

communications  dan komputer  sebagai kendali 

terpusat di  Politeknik Negeri Sriwijaya.  

 

Tujuan dari Penelitian ini adalah memanfaatkan kabel 

tegangan 220 Vac untuk pengiriman data  setelah 

membaca  data sensor suhu, sehingga mampu 

menghasilkan  prototip  yang berguna bagi perusahan-

perusahan negeri dan swasta yang ada di Palembang 

[1].  

  

Power line communications adalah teknologi koneksi 

jalur kabel listrik yang dapat memberikan pasokan 

energi listrik, dan di saat yang bersamaan dapat 
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digunakan untuk mentransfer data dan transmisi suara 

[2]. 

 

Perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam 

merealisaikan jaringan power line communications 

yaitu Base Station, Modem, Repeater, dan Gateway. 

Base Station dan Modem adalah perangkat dasar dari 

sistem power line communications.  

1. Modem 

Sebuah Modem power line communications 

merupakan alat dasar komunikasi data yang 

digunakan oleh pengguna melalui media transmisi 

kabel listrik. Pada sisi pengguna ada beberapa 

standard interface yang dapat digunakan, 

misalnya Ethernet dan USB dan RJ45. Modem 

power line communications ini dihubungkan 

dengan kabel listrik yang menggunakan metode 

kopling khusus sehingga dapat 

menginjeksikan sinyal data ke media kabel 

listrik. 
2. Base Station 

Sebuah Base Station power line communications 

menghubungkan sistem akses dari power line 

communications ke jaringan backbone. Base 

Station ini merealisasikan hubungan antara 

jaringan komunikasi backbone  yang terhubung 

dengan jaringan komunikasi multiple, seperti 

xDSL, SDH dan media transmisi kabel listrik. 

3. Repeater  

Dalam beberapa kasus, jarak antara pengguna 

power line communications yang ditempatkan di 

jaringan layanan low-voltage dan base station 

terlalu jauh untuk saling terhubung. Agar dapat 

terealisasi maka dibutuhkan beberapa Repeater. 

Repeater berfungsi membagi jaringan menjadi 

beberapa segmen, dan dapat mengubah jangkauan 

yang dapat dicakupi oleh jaringan sistem power 

line communications. Segmen pada jaringan 

dipisah menggunakan frekuensi yang berbeda-

beda Gateway. 

 

Ada 2 pendekatan untuk koneksi yang dapat dilakukan 

oleh pengguna power line communications  melalui 

soket dinding ke jaringan sistem power line 

communications:  

1. Direct connection, yaitu koneksi langsung 

2. Indirect connection over a Gateway, yaitu 

koneksi melalui tidak langsung 

 

Pada kasus pertama, Modem power line 

communications langsung dihubungkan ke seluruh 

jaringan Low voltage dan juga langsung terkoneksi ke 

Base Station. Tidak ada pembagian antara area outdoor 

dan indoor, dan sinyal komunikasi ditransmisikan 

melalui unit power meter.  

Pada kasus kedua,  sistem indirect connection 

digunakan sebuah Gateway dan sering digunakan 

sebagai solusi untuk the direct connection. Gateway 

digunakan untuk membagi jaringan akses power line 

communications dengan jaringan power line 

communications di dalam gedung atau rumah.  

Power line communications  dapat dilihat penerapan 

seperti pada gambar 1. Powerline communications 

untuk  distribusi  data internet [2]. 

 

 

 

Gambar 1. Power line Communications untuk     

              Distribusi  Data Internet [2]  

 

Dalam hampir segala hal, Arduino Mega 2560 identik 

dengan Arduino yang lebih kecil. Ini berjalan pada saat 

yang sama kecepatan 16MHz, membutuhkan jumlah 

daya yang hampir sama, menjalankan perangkat lunak 

yang sama, dan menggunakan alat pengembangan yang 

sama. Perbedaan utama antara Uno dan Mega adalah 

prosesor, ATmega2560, yang dimiliki lebih banyak 

memori dan lebih banyak peripheral daripada 

ATmega328. PCB juga lebih besar, tapi 

mempertahankan formfaktor kompatibilitas dengan 

standar Arduino, menambahkan tiga konektor kspansi 

tambahan sepanjang sisi kanan dan memperpanjang 

PCB kira-kira satu inci panjangnya. Sisa rangkaiannya 

adalah dasarnya identik dengan Arduino Uno. Lihat 

Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2.  Board Arduino Mega 2560 

 

Perbedaan utama antara Mega asli dan model Mega 

2560 adalah prosesor yang digunakan. ItuMega asli 

menggunakan memori program ATmega1280 dengan 

128KB. Model Mega 2560 menggunakan 

ATmega2560, dengan 256KB memori program. 

Karakteristik sisa dari dua chip tersebut adalah pada 

dasarnya identik [3]. 

Arduino adalah platform open-source elektronik 

berdasarkan hardware yang mudah digunakan dan 

perangkat lunak. Ini ditujukan untuk siapa pun yang 

membuat proyek interaktif [3]. 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari 

physical computing yang bersifat open source. 

Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” di 

sini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino 

tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, 
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tetapi board Arduino adalah kombinasi dari 

hardware, bahasa pemrograman dan Integrated 

Development Environment (IDE) yang canggih. IDE 

adalah sebuah software yang sangat berperan untuk 

menulis program, meng-compile menjadi kode biner 

dan meng-upload ke dalam memory microcontroller. 

Ada banyak projek dan alat-alat dikembangkan oleh 

akademisi dan profesional dengan menggunakan 

Arduino, selain itu juga ada banyak modul-modul 

pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan 

sebagainya) yang dibuat oleh pihak lain untuk bisa 

disambungkan dengan Arduino. Arduino berevolusi 

menjadi sebuah platform karena ia menjadi pilihan dan 

acuan bagi banyak praktisi. Salah satu yang membuat 

Arduino banyak suka orang adalah karena sifatnya 

yang open source, baik untuk hardware   maupun  

software-nya. Diagram  rangkaian  elektronik  Arduino   

digratiskan kepada semua orang. Desain perangkat 

keras, bahasa pemrograman dan IDE Arduino yang 

berkualitas tinggi dan sangat berkelas. Arduino 

dikembangkan oleh sebuah tim yang beranggotakan 

orang-orang dari berbagai belahan dunia. Anggota inti 

dari tim ini adalah [4]: 

- Massimo Banzi Milano, Italy 

- David Cuartielles Malmoe, Sweden 

- Tom Igoe New York, US 

- Gianluca Martino Torino, Italy 

- David A. Mellis Boston, MA, USA  
 

Software yang digunakan dalam  pembuatan program 

pada  board Arduino  Mega  mengunakan software 

Arduino 1.6.2.  dalam melakukan flash  board Arduino  

UNO [4]. 

Software Delphi Versi 7.0. pada penelitian ini 

digunakan untuk koneksi komputer  dengan Arduino 

Mega  dan data untuk penyimpanan data pengukuran 

suhu.   
 

Pada board Arduino Mega 2560 terdapat  Analog to 

Digital Converter (ADC) yang berjumlah 16 buah 

dari A0 sampai dengan A15. ADC  mempunyai data 

10 bit atau data dari desimal dari konveri sebesar  0 

sampai dengan 1023 atau sama dengan tegangan 0 

Volt  sampai dengan 5 Volt [5]. 

Arduino Mega menggunakan sebuah fungsi disebut 

analogRead  yang sebanding dengan tengangan yang 

masuk pada pin analog (A0 sampai dengan A15) yang 

digunakan [5]. 

Konversi data analog ke digital menggunakan rumus : 

 

Data decimal =  (Vin/Vref) x 1024                      (1) 

 

Dimana :  

Vin     =   tegangan yang masuk di pin ADC.  

Vref = tegangan referensi (tengangan yang 

membatasi nilai maksimum tegangan 

yang masuk ke ADC). 

 

Termokopel pada dasarnya terdiri dari elemen termo 

(yang merupakan persimpangan dua logam berbeda) 

dan dua ekstensi kawat yang sesuai. Sebuah 

termokopel beroperasi berdasarkan persimpangan yang 

terletak dalam proses menghasilkan tegangan kecil, 

yang meningkat dengan suhu [6].  

 

 
 
Gambar 3. Aliran Panas Q Pada Konduktor  

                         Termokopel [6] 

 

Penting untuk menentukan masing-masing 

persimpangan untuk tujuan praktis  persimpangan 

pengukuran (sering disebut sebagai ’hot’ junction) 

adalah yang terkena suhu yang diukur. Referensi 

persimpangan adalah persimpangan lain yang disimpan 

pada suhu yang diketahui - ini sering disebut sebagai 

‘cold’ persimpangan jalan.  

Sensor temperatur termoelektris yang terdiri dari dua 

kawat logam yang berlainan, misalnya : chromel dan 

constantan dengan penggabungannnya pada probe tip 

(measurement junction) dan reference junction 

(temperature yang diketahui). 

Perbedaan temperatur antara probe tip dan reference 

junction dideteksi dengan mengukur perubahan 

tegangan voltage (electromotive force/ EMF) pada 

reference junction. Pembacaan absolut temperatur 

kemudian bisa diperoleh dengan kombinasi informasi 

dari temperatur acuan yang diketahui dengan 

perbedaan temperatur antara probe tip dengan 

reference [6]. 

 

 

 

Gambar 4.  Pengukuran tegangan termokopel 

                       Menggunakan alat ukur multimeter  

 

Rumus untuk menghitung tegangan  termokopel : 

 

   E = c (T1 – T2) + k (T1
2
 – T2

2
)                 (2) 

 
Dimana :  

E= tegangan termokopel  

c, k = Material  termokopel 
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T1=Temperatur Hot junction 

T2=Temperatur  referensi  (cold junction) 

  
Secara komersial jenis thermocouple ditetapkan oleh 

ISA (Instrument Society of America).  Jenis E, J, K dan 

T adalah base-metal thermocouple dan dapat 

digunakan untuk mengukur temperatur hingga 1000°C 

(1832°F). Jenis S, R dan B adalah noble-metal 

thermocouples dan dapat digunakan untuk mengukur 

temperatur hingga 2000°C (3632°F). Berikut table 

spesifikasi dasar dari thermokopel [6]. 
Dati gambar tabel temperatur tipe S dari termokopel. 

 

 

 
 

Gambar 5. Tabel Temperatur Tipe S Dari Termokopel 

 

2. Metode Penelitian 
 

Di dalam penelitian ini, proses perancangan  beberapa 

cara, antara lain:  

Metode penelitian  dilakukan  5 tahap: 

1. Studi pustaka/ literatur. 

2. Perancangan  input dan output pada power  line 

communications dengan sensor termokopel, 

Arduino Mega dan komputer.  

3. Intergrasi antara hardware dan sofware 

4. Pengujian dan evaluasi untuk sistem secara 

keseluruhan apakah telah memenui hasil yang 

dinginkan dan sesuai. 

 

3. Hasil  Dan Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

maka pengiriman data melalui Power line 

communications pembacaan data sensor termokopel 

pada gambar  6.  

 

   
   

Gambar  6.  Rangkaian sensor termokopel  Arduino 

Mega melalui  komunikasi  Modem Powerline 

Communications 

 

Pada pengujian ke 1 yang dilakukan pada penelitian ini 

terlihat seperti tabel 1 Pembacaan   pengiriman data 

client ke penerima data server dengan waku 

maksimum 5 detik 
  
Tabel 1. Pembacaan   pengiriman data client ke penerima 

data server dengan waku maksimum 5 detik 
          

Pembacaan 

Suhu 

Client  

Pembacaan 

Suhu  

Server 

Tegangan 

Yang  

 diukur  

30 30  0,170 V 

35 35 0,200 V 

40 40  0,230 V 

45 45 0,264 V 

50 50 0,297 V 

55 55 0,359 V 

60 60 0,363 V 

65 65 0,397 V 

70 70 0,431 V 

80 80 0,501 V 

 
Pada pengujian ke 2 yang dilakukan pada penelitian ini 

terlihat seperti tabel 2 Konversi Suhu ke Data Desimal 

dari   

 client dan  serverdengan waku maksimum 5 detik 
Tabel 2. Konversi Suhu ke Data Desimal dari  client dan  

server dengan waku maksimum 5 detik 
 

Tegangan 

masukan 

ADC (A0)  

Pembacaan 

Suhu  

client/ Server 

Data  

Desimal   

 

 0,170 V 30/30 34  

0,200 V 35/35 40 

 0,230 V 40/40 48  

0,264 V 45/45 54 

0,297 V 50/50 60 

0,359 V 55/55 73 

0,363 V 60/60 74  

0,397 V 65/65 81 

0,431 V 70/70 88 

0,501 V 80/80 101 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat Tabel 

1  bahwa data dari pembacaan sensor suhu  akan 

dikirim dari pengujian 1 sampai dengan 10 

membutuhkan waktu dari 2 detik sampai denan 5 detik.  

Dari hasil  10 kali pengujian didapat pengukuran 

pembacaan suhu antara Power line communications 

client dan Power line communications server 

menghasilkan data yang sama. 

 
Pada tabel 1 termokopel dengan 30 

0
C dengan         c = 

3,85 x 10
-3

,   k = 8,2 x 10
-6

, temperature referensi = 0 
0
C maka dapat hitung nilai Tegangan (E).  

 

E = c (T1 – T2) + k (T1
2
 – T2

2
)                  

E = 3,5 x 10
-3

 (30-0)
 0
C  + 8,2 x 10

-6 
((30)

2
 -0) 

0
C 
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E = 0,1155 V -  0,0078 V 

E = 0,1077 V. 

 

Menurut data sheet tengangan pada suhu 30 
0
C pada 

termokopel tipe S menghasilkan tegangan = 0,1706 V. 

 

Pada tabel 1 termokopel dengan 80 
0
C dengan  

c = 3,85 x 10
-3

,   k = 8,2 x 10
-6

, temperature referensi = 

0 
0
C maka dapat hitung nilai Tegangan (E).  

 

E = c (T1 – T2) + k (T1
2
 – T2

2
)                  

E = 3,85 x 10
-3

 (80-0)
0
C + 8,2 x 10-6 ((80)

2
 -0) 

0
C 

E = 0,308 V -  0,05248 V 

E = 0,2555 V. 

 

Menurut data sheet tengangan pada suhu 30 
0
C pada 

termokopel tipe S menghasilkan tegangan = 0,2555 V. 

 
Pada pengujian ke 2 yang dilakukan pada penelitian ini 

terlihat seperti tabel 2 Konversi Suhu ke Data 

Desimal dari  client dan  server dengan waku 

maksimum 5 detik. 

 
Pada tabel 2 termokopel dengan 30 

0
C didapat 

tegangan = 0,170 V dengan tegangan             Vref = 5 V 

maka dapat hitung nilai desimal.  

 

Data decimal =  (Vin/Vref) x 1024   

 

Data decimal =  (0,170 V/5V ) x 1024   

 

Data decimal =  34,8  

 

Maka nilai desimal adalah  34 atau 35 dengan 

pembulatan.    

 
Pada tabel 2 termokopel dengan 80 

0
C didapat 

tegangan = 0,501 V dengan tegangan             Vref = 5 V 

maka dapat hitung nilai desimal.  

 

Data decimal =  (Vin/Vref) x 1024   

 

Data decimal =  (0,2555 V/5V ) x 1024   

 

Data decimal =  52,33  

 

Maka nilai desimal adalah  52 atau 53 dengan 

pembulatan.    

 

4. Kesimpulan  

 
Berdasarkan hasil pengujian  dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Sensor suhu dapat mengukur panas pada termokopel  

dengan tepat.  Dari 10 kali pengujian data yang dihasil 

pengiriman dan penerimaan data melalui  modem 

power line  communications (client)  dengan   modem   

power line  communications (server) hasilnya sama 

dengan waktu maksimum 5 detik dengan error = 0.  

Modem Power line  Communications untuk dapat 

berkomunikasi dan mengirim ataupun menerima 

berupa data teks  setelah dilakukan pengujian pada 

penelitian ini. IP modem power line  communications 

di penelitian disetting power line  communications 

untuk server dengan IP:192.168.0.1 sedangkan  modem 

power line  Communications untuk client 

IP:192.168.0.2. dengan nomor IP yang berbeda.  
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Abstrak 
 

Outernet merupakan suatu layanan data berbasis satelit dimana konten informasi publik dalam bentuk file dan 

arsip yang dipancarkan melalui kanal satelit khusus dan diterima secara otomatis oleh alat penerima dan 

menyimpan hasilnya dalam bentuk file-file yang siap diakses secara offline. Pada penelitian skripsi ini 

memaparkan hasil analisis mengenai kinerja sistem penerima satelit pada sistem Outernet menggunakan antena 

helix sebagai feed reflektor parabola dengan merancang dan merealisasikan antena helix 6 lilitan dengan 

polarisasi sirkular yang bekerja pada frekuensi L-band 1545 MHZ yang berfungsi untuk menerima sinyal 

informasi dari satelit Inmarsat 4-F1. Proses analisis dilakukan dengan mekanisme pointing antena dan 

perhitungan kebutuhan link budget untuk mengetahui kualitas link pada sistem Outernet dilihat dari sisi 

downlink. Hasil implementasi antena helix sebagai feed reflektor parabola telah memenuhi spesifikasi perangkat 

Outernet dengan gain sebesar 5,47 dBi. Pengujian pointing menunjukkan waktu pagi dan siang hari 

mendapatkan nilai SNR tertinggi  sebesar 13,31 dB. Dari hasil pengujian link budget pada sisi downlink 

diperoleh nilai Eb/No sebesar 13,66 dB, kemudian dari perbandingan antara kebutuhan link budget dengan 

pengujian link budget diperoleh nilai link margin sebesar 34,31% dimana kualitas link ini baik karena nilai 

Eb/No hasil pengujian lebih besar dari Eb/No yang dibutuhkan. 

 

Keywords: helix, link budget, outernet, pointing, satelit 

 

 

I. Pendahuluan 

 Teknologi satelit merupakan salah satu produk 

kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi 

tanpa ada batasan jarak sehingga semakin 

memungkinkan untuk menerima suatu sinyal 

informasi dimana saja. Akan tetapi untuk 

membangun sebuah sistem penerima pengakses 

satelit membutuhkan biaya yang besar dan 

beberapa sub sistemnya masih menggunakan 

produk luar negeri. Teknologi penerima informasi 

berbasis satelit yang sedang dikembangkan dengan 

biaya murah saat ini salah satunya adalah Outernet 

yang merupakan suatu layanan data berbasis satelit 

pada jalur L-Band dengan frekuensi tengah 1545 

MHz menggunakan satelit INMARSAT 4-F1 untuk 

kawasan Asia Pasifik yang mengorbit pada lintasan 

Geostationary Earth Orbit (GEO) dimana konten 

informasi publik dalam bentuk file dan arsip yang 

dipancarkan melalui kanal satelit khusus dan 

diterima secara otomatis oleh alat penerima dan 

menyimpan hasilnya dalam bentuk file-file yang 

siap diakses secara offline [1].  

 Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah 

merealisasikan antena  helix dengan mode LHCP 

(Left-Hand Circular Polarization) sebagai feeder 

reflektor parabola dan menganalisis performansi 

sistem Outernet ditinjau dari segi perhitungan 

pendekatan Link Budget pada sisi downlink serta 

untuk mengetahui pengaruh pointing terhadap 

besaran sinyal dan noise yang diterima.  

 Pada dasarnya antena parabola merupakan 

antena yang pengarahan sinyalnya difokuskan pada 

titik focus (feedhorn) dengan ketinggian tertentu 

dan mempunyai penguatan antena yang tergantung 

dari diameter dan frekuensi [3]. Feed reflektor 

parabola yang ideal memiliki kemampuan moda 

polarisasi RHCP (Right-Hand Circular 
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Polarization) atau LHCP (Left-Hand Circular 

Polarization). "Ideal" berarti bahwa feed memiliki 

sifat simetris dan masing-masing port memiliki 

nilai axial ratio 0 dB, sehingga setiap port hanya 

merespon sinyal dengan polarisasi yang tepat dan 

sinyal dengan polarisasi berlawanan akan 

dilemahkan hingga tak terbatas [6]. 

 

II. Metode Penelitian 

 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini 

terdiri dari merancang dan merealisasikan antena 

helix, mekanisme pointing antena, kemudian 

bagaimana perhitungan kebutuhan link budget pada 

sistem Outernet dilihat dari sisi downlink dan 

menganalisis data yang telah didapat. Metode 

analisis yang digunakan adalah metode deskriptif 

yang akan memaparkan perilaku pointing dan 

pengaruhnya terhadap parameter-parameter link 

budget arah downlink ditinjau dari beberapa 

parameter performansi penerima data satelit pada 

sistem Outernet yaitu Signal to Noise Ratio (SNR), 

Bit Error Rate (BER) dan parameter link budget. 

A. Perancangan dan Pabrikasi Antena Helix 

 Perancangan antena helix moda axial yang bisa 

beroperasi pada frekuensi tengah 1545,9525 MHz 

dengan lebar pita sebesar 5 KHz dibuat dengan 

menggunakan acuan dari persamaan parameter 

geometri antena helix. Untuk parameter 

circumference (C𝜆) dan lilitan antena helix (N) 

dibatasi khusus pada proses perancangan ini 

menggunakan nilai C = 𝜆 dan N = 6 lilitan.   

 
Satelit Inmarsat 4-F1 menyediakan 

transponder L-Band pada frekuensi downlink 

1545,9500 - 1545,9550 MHz dengan bandwidth 

sebesar 5 KHz dengan polarisasi RHCP untuk 

sistem Outernet. Spesifikasi rancang bangun antena 

helix dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Spesifikasi Rancangan Antena Helical 

L-Band 

 

Parameter Keterangan 

Frekuensi Kerja 1545,9525 MHz 

Return Loss < -11 dB 

VSWR < 2 

Impedansi ± 50 Ω 

Gain > 5 dB 

Pola Radiasi Direksional 

Polarisasi LHCP 

 Setelah mendapatkan hasil simulasi antena 

helix yang beresonansi pada 1545,9525 MHz, 

didapatkan hasil yang cukup mendekati 

perancangan awal Hasil akhir simulasi diakumulasi 

dan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.  

 

Tabel 2. Spesifikasi Antena Helix Hasil Simulasi 

 

Parameter Keterangan 

Frekuensi Kerja 1545 MHz 

Return Loss -29,62 dB  

VSWR 1,06833 

Pola Radiasi Direksional 

Gain   10,27 dB 

Polarisasi LHCP 

  Setelah proses simulasi dilakukan, langkah 

selanjutnya adalah proses pabrikasi. Setelah proses 

pabrikasi selesai, maka proses selanjutnya adalah 

pengukuran antena. Proses pengukuran antena helix 

dilakukan di LIPI Bandung pada ruang Aneconic 

Chmber. Hasil pengukuran antena helix di LIPI 

Bandung dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Antena Helix di LIPI 

Bandung 

 

Parameter Keterangan 

Frekuensi Kerja 1545 MHz 

Return Loss -21,298 dB 

VSWR 1,189 

Impedansi 44,53 Ω 

Gain   5,47 dB 

Pola Radiasi Direksional 

Polarisasi LHCP 

 

A. Perhitungan Link Budget Downlink 

 Perhitungan link budget pada sisi downlink ini 

dilakukan untuk menentukan acuan awal kualitas 

jalur link pada proses penerimaan data jaringan 

Outernet serta pengaruh parameter yang dipakai 

agar didapatkan kualitas link paling maksimum. 

Hal-hal yang mempengaruhi kualitas jalur 

downlink diantaranya adalah rugi-rugi lintasan 

transmisi dan figure of merit dari perangkat 

penerima. Untuk menghitung link budget pada sisi 

downlink pada aplikasi Outernet, perlu 

memperhatikan beberapa parameter lain yang 

berdasarkan pada Tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. Parameter perhitungan link budget 

Outernet 

 

Parameter Nilai 

Frekuensi Donwlink 1545,9525 MHz 

Diameter Antena  0,8 meter 

Efesiensi Antena (η) 55% 
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EIRP Satelit 18,4 dBW 

Slant Range (d) 37282,36 km 

Bandwidth  5 KHz 

Modulasi BPSK 

Data rate 2048 bps 

 
1) Menentukan Gain Antena 

 Penguatan antena berbanding lurus dengan 

diameter antena tersebut. Dengan memperhatikan 

parameter antena pada Tabel 4, maka dapat 

dilakukan perhitungan gain antena yang dilakukan 

secara logaritmis menggunakan persamaan (1): 

)1()(log20

)(log20log104,20

GHzf

mDGRx



 

)545,1log(20

)8,0log(20)55,0log(104,20



RxG

dBiGRx 643,19  

2) Menghitung Free Space Loss 

 Free Space Loss merupakan redaman ruang 

bebas yang dihitung pada jalur downlink dengan 

menggunakan persamaan (2) sebagai berikut: 

 

)2)((log20)(log2045,92 kmdGHzfFSL 

)37282,3572(20

)545,1(2045,92

Log

LogFSL





dBFSL 658,187  

3) Menentukan Nilai G/T 

 Figure Of Merit (G/T) menunjukkan 

perbandingan antara gain antena dengan noise 

temperature pada sistem penerima satelit. Sebelum 

menghitung G/T diperlukan parameter berupa nilai 

temperatur sistem (Tsys) dengan asumsi parameter 

temperatur yaitu, temperatur antena satelit (TA) = 

250˚ K; Loss feeeder penerima satelit (Lf) = 1,5 

dB; Temperatur feeder (Tf) = 305,45˚ K; 

Temperatur perangkat penerima (TR) = 313,15˚ K. 

Maka nilai Tsys dapat dihitung menggunakkan 

persamaan (3), (4), (5): 

  )3(.11 RFFRxA TTLTT 

   15,31345,305.15.12501  KKT

KT 975,7151   

Kemudian mencari nilai 2T : 

)4(1
2

FRxL

T
T   

K
K

T 


317,477
5,1

975,715
2 

 

Nilai total temperatur sistem (Tsys) adalah: 

)5(21 TTTsys   

KKTsys

 317,477975,715 
 

KTsys

292,1193
 

Dengan parameter Tsys yang sudah dihitung 

diatas, maka perhitungan G/T pada sisi penerima 

dapat dihitung menggunakan persamaan (6):  

  )6(log.10 sysFRxpolRRx
d

TLLLG
T

G


 K
T

G

d

292,1193log.105,11,05,0643,19 

KdB
T

G

d

/224,13  

4) Menghitung Nilai Rx Level 

Rx level menunjukkan besaran kuat sinyal carrier 

yang diterima. Rx level dapat dihitung dengan 

persamaan (7) dan (8): 

 

)7()(
csatRd GFSLLEIRPC     

643,19658,187)5,14,18( dC
 

dBCd 115,151
     

Karena sinyal yang diterima sangat lemah maka 

sinyal dikuatkan menggunakan LNA dengan gain 

sebesar 32 dB, maka nilai Rx level adalah. 

 

)8()()( dBLNAgaindBCLevelRx d   

32115,151 LevelRx
 

dBLevelRx 115,119

dBmLevelRx 115,89
 

5) Menghitung Nilai C/N 

 Carrier per Noise ratio (C/N) menunjukkan 

nilai perbandingan sinyal pembawa (carrier) 

terhadap noise pada sistem penerima. Nilai C/N 

dapat dihitung dengan persamaan (9): 

)9()(10

/)(

HzLogB

KTGLLEIRPdB
N

C
d





)5000(10

)6,228(224,135,1658,1874,18)(

Log

dB
N

C





dBdB
N

C
628,7)(   
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Dengan melihat datasheet satelit Inmarsat 

4-F1 [7], didapatkan nilai dari C/Nuplink adalah 

sebesar 36,24 dB. Sehingga C/Ntotal dihitung 

dengan persamaan (10): 

)10(])()[()( 111  
downlinkuplinkltotal N

C

N

C
dB

N

C

111 ])628,7()41,36[()(  dB
N

C

total

dBdB
N

C

total

3,6)( 
 

6) Menghitung Nilai Eb/No 

 

 Energy bit per Noise (Eb/No) menunjukkan 

perbandingan energi per bit perkepadatan derau. 

Dengan menggunakan parameter nilai perhitungan 

C/No, maka besarnya Eb/No dapat dihitung 

menggunakan persamaan (11): 

)11()
)(

)(
log(10

bpsR

HzB

N

C

N

E

totalo

b   

)
2048

5000
log(103,6 

o

b

N

E  

dB
N
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7) Menentukan Nilai BER 

 

 Nilai Bit Error Rate (BER) didapatkan dari 

hasil perhitungan Eb/No dengan dihitung 

menggunakan persamaan (12): 

)12()(
2

1 0/ NEbeBER   
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1 17,10 eBER  

51091,1 BER  

B.   Realisasi Sistem Outernet 

 

Realisasi perangkat subsistem Outernet ini 

berfungsi untuk menghubungkan feed antena helix 

dengan reflektor parabola dan komponen perangkat 

subsistem penerima satelit lainnya seperti pada 

visualisasi Gambar 1. 

 
Gambar 1. Visualisasi sistem Outernet 

 

Sistem penerima data satelit Outernet 

merupakan bagian yang berfungsi menangkap 

sinyal dari satelit kemudian memprosesnya 

sehingga menjadi sebuah sinyal yang dimengerti 

sebagai sinyal informasi. Reflektor parabola 

dengan feed antena helix menerima sinyal langsung 

dari sateit yang kemudian  dihubungkan dengan 

LNA (Low Noise Amplifier) untuk menguatkan 

sinyal menggunakan kabel pigtail RG-174. 

Perangkat LNA kemudian langsung dihubungkan 

ke RTL-SDR dongle untuk proses down-converter 

dan kemudian sinyal diteruskan blok menuju 

Raspberry pi dimana berfungsi sebagai 

demodulator sehingga sinyal yang diterima dapat 

menjadi informasi. Untuk sambungan RTL-SDR 

dongle dengan Raspberry pi (server) menggunakan 

port USB yang kemudian perangkat yang sudah 

terintegerasi diberi daya masukan  menggunakan 

power bank. 

 

Sinyal yang sudah diolah menjadi file-file 

kemudian disimpan pada media penyimpanan 

sekaligus server dengan memanfaatkan Raspberry 

Pi 3 yang kemudian akan memancarkan sinyal Wi-

Fi hotspot yang memungkinkan perangkat wireless 

terhubung ke jaringan Outernet. 

 
Gambar 2. Tampilan web Outernet 

Selanjutnya, perangkat yang tehubung 

dengan Wi-Fi hotspot Outernet akan dapat 

mengakses jaringan Outernet dengan menggunakan 

web browser seperti pada Gambar 2 untuk men-

download konten-konten yang tersedia pada web 

Outernet seperti e-book, berita, gambar, dan juga 

dapat memantau cuaca dari hasil citra satelit yang 

didapat dari broadcast satelit yang disediakan 

Outernet. 
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III. Hasil dan Pembahasan 
 

A. Pengujian Pointing Antena 

 

Kegiatan pengujian pointing antena ini 

dilakukan dengan cara mengarahkan antena 

reflektor parabola dengan feed antena helix pada 

sudut azimuth dan elevasi dari satelit acauan yaitu 

satelit Inmarsat 4-F1 dan kemudian menggeser 

sudut azimuth dan elevasi sebesar 5˚ derajat dari 

titik acuan satelit. 

 
Gambar 3. Grafik Pointing Pagi dan Siang Hari 

di Perumahan Beji, Depok 

Pada Gambar 3 diatas dapat dilihat nilai on 

axis 0˚ menunjukkan bahwa antena di-pointing 

tepat mengarah ke sudut azimuth dan elevasi dari 

satelit Inmarsat 4-F1, nilai SNR tertinggi 

didapatkan pada saat posisi antena bergeser pada 

sudut elevasi +5˚ (off axis) dan azimuth +5˚ (off 

axis) yaitu sebesar 13,90 dB. Hal ini menunjukkan 

terdapat error elevasi sebesar 5˚ dan error azimuth 

sebesar 5˚. 

 

Sehingga dapat dianalisis bahwa untuk 

proses pengujian pointing antena yang dilakuan 

pada pagi dan siang hari di Perumahan Beji, Depok 

dengan kondisi  LOS (Line of Sight), antena 

parabola dengan feed antena helix dapat menerima 

sinyal dengan baik pada posisi on axis dengan rata-

rata pengukuran nilai SNR adalah sebesar ±13 dB. 

Error pointing pada pengujian ini tidak terlalu 

berpengaruh terhadap kualitas sistem penerima 

karena nilai yang didapatkan ketika antena on axis 

0˚ dan antena off axis +5˚ mendapatkan SNR lebih 

dari 3 dB. 

 

 
Gambar 4. Grafik Pointing Malam Hari di 

Perumahan Beji, Depok 

 

Pada Gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai SNR tertinggi didapatkan pada saat posisi 

antena bergeser pada sudut elevasi +5˚ (off axis) 

yaitu sebesar 12,46 dB. Hal ini menunjukkan 

terdapat error elevasi sebesar 5˚ dengan rata-rata 

pengukuran nilai SNR adalah sebesar ±11 dB. 

Hasil rata-rata nilai SNR pada pengujian malam 

hari lebih kecil  dibandingkan dengan hasil 

pengujian pagi dan siang hari pada  tempat 

pengujian yang sama yaitu di Perumahan Beji, 

Depok.  

 
Gambar 5. Grafik Pointing Siang Hari di 

Lapangan Lab. Telekomunikasi PNJ 

 

Gambar 5 diatas menunjukkan nilai SNR 

tertinggi didapatkan pada saat posisi antena 

bergeser pada sudut azimuth +5˚ (off axis) yaitu 

sebesar 12,30 dB. Hal ini menunjukkan terdapat 

error azimuth sebesar 5˚ dengan selisih error 

sebesar 1,84 dB dengan rata-rata pengukuran nilai 

SNR adalah sebesar ±12 dB. Hasil pengujian di 

lapangan Lab. Telkom PNJ  didapatkan nilai SNR 

rendah dan error yang kurang baik dikarenakan 

kondisi lingkungan yang  memiliki cukup banyak 

obstacle seperti atap ataupun pohon. 
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B. Pengujiam Link Budget 

Kegiatan pengujian link budget ini dilakukan 

dengan mengukur parameter nilai kualitas downlink 

sistem Outernet menggunakan alat ukur spektrum 

analyzer digital yaitu software SDR#. Hasil 

pengujian link budget diambil satu data tertinggi 

didapatkan nilai parameter link budget C/N 

downlink = 13,4 dB. Berdasarkan parameter nilai 

C/N downlink tersebut, maka perhitungan link 

budget untuk mendapatkan nialai C/N total, Eb/No 

dan BER dapat dihitung menggunakan persamaan 

(10) sebagai beikut. 
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Dari nilai C/Ntotal, maka nilai Eb/No dapat 

dihitung menggunakan persamaan (11):   
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Nilai BER didapatkan dari hasil perhitungan Eb/No 

dan dapat dihitung menggunakan persamaan (12) 

berikut. 
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Setelah didapatkan nilai parameter link 

budget berupa C/N total, Eb/No dan BER 

berdasarkan hasil pengujian, maka untuk 

mengetahui kelayakan kualitas link penerima perlu 

dibandingkan kebutuhan link budget. Hasil akhir 

parameter kebutuhan dan hasil pengujian link 

budget dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5.  Perbandingan Kebutuhan dan 

Pengujian link budget 

Parameter 
Nilai 

Kebutuhan Pengujian 

Rx Level -89,1 dB -83,1 dB 

C/Ndownlink 7,62 dB 13,4 dB 

C/Ntotal 6,3 dB 9,79 dB 

Eb/No 10,17 dB 13,66 dB 

BER 1,91x10
-5 

5,8x10
-7 

 

Pada Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

parameter dari hasil pengujian dapat dikatakan baik 

karena nilainya lebih besar dari kebutuhan link 

budget yang direncanakan. Dengan didapatkan 

nilai parameter Eb/No pada Tabel 5, maka untuk 

mengetahui kulitas akhir dari link penerima sinyal 

satelit untuk sistem Outernet dapat dihitung dari 

selisih besaran link margin yang dapat dihitung 

menggunakkan persamaan (13) berikut ini. 

 

)13(arg req
N

E

N

E
inMLink b

o

b   

dBdBinMLink 17,1066,13arg   
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Dengan nilai link margin sebesar 3,49 dB maka 

presentase link margin dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 

 

%31,34%100
17,10

49,3

%100
arg





req
N

E

inLinkM
Pesentase

o

b  

 
Sehingga dengan meng-aplikasikan 

perangkat antena helix sebagai feed reflektor 

parabola untuk sistem Outernet didapatkan link 

margin sebesar 34,31%. Dengan parameter nilai 

link margin ini dapat dikatakan bahwa kualitas 

sistem penerima yang dirancang pada penelitian 

skripsi ini cukup baik. Sehingga antena helix 

sebagai feed reflektor parabola dirancang pada ini 

layak diaplikasikan sebagai salah satu subsistem 

penunjang proses penerimaan data Outernet. 

IV. Kesimpulan 

 
Antena reflektor parabola dengan feed 

antena helix 6 lilitan hasil rancang bangun pada 

skripsi ini merupakan antena yang optimal karena 

telah memenuhi kriteria spesifikasi awal 

perancangan. Pengujian pointing pada waktu pagi 

dan siang hari di perumahan Beji, Depok 

mendapatkan nilai SNR tertinggi yaitu sebesar 

13,31 dB. Dari hasil pengujian link budget pada sisi 

downlink diperoleh nilai BER = 5,8x10
-7

 dan pada 

perhitungan kebutuhan link budget didapatkan nilai 

BER = 1,91x10
-5

. Dari perbandingan antara 

kebutuhan link budget dengan pengujian link 

budget diperoleh presentase nilai link margin 

sebesar 34,31% dimana kualitas link ini baik 

karena nilai Eb/No hasil pengujian lebih besar dari 

Eb/No yang dibutuhkan. 
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Abstrak  
 

Peningkatan persaingan dalam pembuatan produk hasil proses industri dalam merebut perhatian konsumen 

menyebabkan setiap industri berupaya untuk lebih  efektif dan efisien dalam menjalankan produksinya. Salah satu cara 

yang dilakukan ialah dengan melakukan otomasi produksi. PT. Summit Adyawinsa Indonesia merupakan salah satu 

perusahaan yang menerapkan otomasi produksi dengan menggunakan sistem counter untuk menghitung jumlah hasil 

spot welding yang dilakukan. Pengaplikasian sistem counting ini telah diintegrasikan dengan program yang dibuat pada 

software PLC omron CP1L-20N. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisa hasil dari pengaplikasian 

sistem counting dengan 2 pilihan program produk yang telah diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur ini. Penggunaan 2 pilihan program  ini didasari oleh jumlah spot yang berbeda pada setiap part, sehingga 

ketika part pertama telah selesai dilakukan pengelasan, maka operator harus menyetel ulang counter dari nol agar bisa 

digunakan untuk menghitung jumlah spot  pada  part kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan 2 

pilihan program ini, memudahkan operator karena tidak perlu menyetel ulang program dan operator hanya cukup 

memindahkan selektor pertama pada selektor kedua, sehingga 2 – 3 detik waktu dapat disimpan dan hal ini membuat 

produksi yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan waktu yang digunakan lebih efisien. 
 
Keywords: Efisiensi, Las titik, Klasifikasi mesin, Programmable logic controller 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Pesatnya persaingan di dunia industri saat ini 

menyebabkan setiap industri harus selalu berupaya 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 

menjalankan proses produksinya.  Proses produksi 

adalah aktivitas bagaimana membuat produk jadi dari 

bahan baku yang melibatkan tenaga kerja, mesin, 

energi, pengetahuan teknis, dan lain lain. [1]. Hampir  

dari  setiap  perusahaan  selalu  melakukan  inovasi - 

inovasi  baru  terhadap  produk  yang  dihasilkan. Salah  

satu cara yang dilakukan  ialah dengan melakukan 

otomasi produksi yang bertujuan  agar perusahaan  

mampu  memenangkan  kompetisi  dan  menguasai  

pasar. 

 

Salah satu perusahaan yang sedang dan telah 

menerapkan proses otomasi produksi adalah PT. 

Summit Adyawinsa Indonesia yakni dengan 

mengaplikasikan program counter 2 selektor untuk 

menghitung jumlah hasil spot welding pada part yang 

dibuat. Penggunaan program 2 selektor counter ini 

dimaksudkan untuk lebih mengefisiensikan waktu 

penghitungan jumlah spot welding, hal ini didasari 

karena jumlah dari part yang akan dilakukan proses spot 

welding ini berbeda-beda, sehingga dengan adanya 2 

selektor ini maka operator tidak perlu melakukan setting 

ulang terhadap counter ketika part pertama telah selesai 

di spot . Operator cukup dengan memindahkan selektor 

pada posisi yang ke dua untuk menghitung jumlah part 

yang berbeda dari part pertama, karena sebelumnya 

baik pada selektor pertama dan kedua telah dilakukan 

pemrograman/penyetelan dengan jumlah penghitungan 

yang berbeda. 

 

PT. Summit Adyawinsa  Indonesia berdiri pada tanggal 

04 agustus 2014 hasil dari joint venture antara PT. 

Adyawinsa Dinamika Karawang (PT.ADK - Indonesia) 

dengan PT. Summit Auto Body (PT.SAB - Thailand) 

dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur yang memproduksi komponen 

otomotif untuk kendaraan roda dua  maupun roda 

empat. Proses penghitungan dengan menggunakan 

counter ini telah diintegrasikan dengan program yang 

mailto:ghanyheryana@stttexmaco.ac.id
mailto:tosidagama@gmail.com
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dibuat pada software PLC untuk mengontrol dan 

memonitor proses produksi pada las titik yang 

dilakukan. 

 

Penggunaan counter dengan program 2 selektor ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas produksi. Efisiensi adalah kemampuan untuk 

mencapai suatu hasil yang diharapkan dengan input 

yang minimal, sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai 

suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dengan 

baik dan tepat sehingga meminimalisir pemborosan 

dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. [2]. 

 

 

 

 

 

2. Metodologi Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, yaitu suatu metode yang dilakukan 

dengan cara melakukan kunjungan langsung ke 

perusahaan untuk melihat dan  mengamati cara kerja 

dari mesin spot welding dan mengamati proses 

pengaplikasian dari counting system dengan 2 selektor 

switch.  Berikut ini merupakan gambar dari mesin 

stationary spot welding dan panel counter yang 

digunakan.  

 

 
 

Gambar 1. Stationary Spot Welding 

 

 

 
 

Gambar 2. Panel Counter 
 

 

2.1 Klasifikasi Mesin Las Titik 
 

Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah 

logam atau lebih menggunakan panas dan terkadang 

dengan penekanan sehingga satu dengan yang lain 

saling mengait. 

Las titik atau biasa disebut dengan  nama resistance 

spot welding merupakan salah satu metode pengelasan 

yang sering digunakan untuk proses penyambungan 

dalam  industri otomotif dimana hampir tiap bagian 

kendaraan khususnya untuk panel body menggunakan 

proses ini. [3]. Ada 2 jenis spot welding yang umumnya 

sering digunakan di dunia industri, yaitu stationary spot 

welding dan portable spot welding. 

 

2.1.1 Stasionary Spot Welding 
 

Stasionary spot welding adalah suatu mesin yang 

digunakan untuk melakukan pengelasan titik, dimana 

mesin/welding gun dalam kondisi diam sedangkan 

benda kerjanya dapat dipindahkan atau bergerak. 

 

2.1.2 Portable Spot Welding 
 

Portable spot welding merupakan suatu mesin las yang 

digunakan untuk pengelasan titik, dimana welding gun 

dapat digerakkan dan diubah posisinya dan benda kerja 

dalam keadaan dikunci/diam. 
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Gambar 3. Portable Spot Welding 

 

Berikut ini merupakan diagram alir proses spot welding 

yang terdapat pada PT. Summit Adyawinsa Indonesia 

 

 
 

Gambar 4. Diagram alir proses spot welding 

 

 

2.2 Konsep dasar PLC 
 

The National Electrical Manufacturers Association 

(NEMA) mendefinisikan PLC sebagai piranti 

elektronika digital yang menggunakan memori yang 

bisa diprogram sebagai penyimpan internal dari 

sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan 

fungsi-fungsi tertentu, seperti logika, sekuensial, 

pewaktuan, perhitungan, dan aritmatika, untuk 

mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses 

melalui modul I/O digital dan atau analog. [4-6]. 

Berikut ini merupakan gambar dari hard wire control 

dan diagram blok pada PLC. 

 
 

Gambar 5. Diagram blok dan hard wire control 

 

 

2.2.1 Konsep pemrograman PLC 

 
Dalam hal ini ada beberapa konsep mengenai 

programmable logic controller, diantaranya : 

 

a. Menggunakan cara berpikir logika (benar/salah, 1/0) 

b. Program berdasarkan hubungan antara input dan 

output 

c. Proses eksekusi program PLC adalah sekuensial 

(proses scanning) 

d. Pengalamatan input/output dan memori adalah aspek 

penting dalam pemrograman. 

 

PLC yang digunakan untuk pembuatan ladder diagram 

pada program counter spot 2 pilihan program  ini adalah 

PLC omron tipe CP1L-20N. 

 

2.2.2 Ladder Diagram 
 

Ladder diagram adalah kumpulan simbol–simbol 

skematik yang khusus digunakan dalam dokumentasi 

industri. Disebut ladder diagram dikarenakan simbol -

simbolnya tersusun seperti tangga dengan dua garis 

vertikal (menyimbolkan power supply) dan memiliki 

banyak rungs (garis horizontal)  yang 

merepresentasikan rangkaian kontrol. Ladder diagram 

ini merupakan bentuk dari rangkaian hard wire control 

yang diubah ke dalam bentuk program. 

 

 

2.2.3 Counter  

 
Pada PLC ini juga dilengkapi dengan Pencacah 

(counter) dimana terdapat 16 pencacah yang dapat 

digunakan dalam mode naik (increment) maupun turun 

(decrement). Counter ini berfungsi untuk melakukan 

perhitungan angka secara berurutan baik itu perhitungan 

maju ataupun perhitungan mundur. Perhitungan maju 

adalah dimana rangkaian akan menghitung mulai dari 

angka yang kecil menuju angka yang besar sedangkan 

perhitungan mundur merupakan sebaliknya.Jenis-jenis 
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counter antara lain: counter up, counter down, counter 

set, dan counter reset. [7].  

  

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Dari hasil pengamatan langsung  yang telah dilakukan, 

maka didapatkanlah beberapa data mengenai alasan 

penggunaan counter   yang didasari karena beberapa hal 

berikut ini : 

a. Kurangnya jumlah spot  

b. Kurangnya jumlah nut/bolt 

c. Hasil spot yang tidak matang (melting) 

Ketiga hal diatas disebabkan karena sulitnya mengontrol 

jumlah spot yang banyak serta bervariasi dari setiap 

part. 

 

Berikut ini merupakan data yang didapatkan mengenai 

keuntungan dan kerugian setelah dipasangnya counter 

namun belum menerapkan counting system dengan 2 

pilihan program/selektor switch. 

 
Tabel 1. Keuntungan dan kerugian pemakaian counter 

sebelum  digunakannya program 2 selektor 

 

No Keuntungan Kerugian 

1 Operator tidak perlu 

lagi menghitung 

jumlah spot/nut 

 Operator harus 

melakukan reset setiap 

akhir spot sesuai 

jumlah yang 

ditentukan  

2 Operator dapat 

mengetahui kapan 

waktunya untuk 

melakukan proses 

dresser, sehingga hasil 

spot tetap terkontrol 

dan optimal  

 Cara kerja counter 

hanya membaca 

berdasarkan timer 

yang sudah ditentukan 

terkadang counter 

tidak membaca jumlah 

spot  

3 Operator dapat 

mengetahui jumlah 

keseluruhan hasil 

produksi dalam satu 

shift/hari  

- 

4 Memudahkan 

engineering/teknisi 

ketika melakukan 

improvement 

- 

Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel diatas, 

dapat disimpulkan bahwa ketika setelah dipasangnya 

counter pada mesin spot welding masih terdapat 

kerugian yang harus di minimalisir lagi. Solusi untuk 

hal ini, yaitu dengan mengaplikasikan 2 pilihan program 

step counter dengan menggunakan 2 buah selektor 

switch yang telah terintegrasi dengan program yang 

dibuat pada software PLC. Penggunaan 2 selektor ini 

didasari karena jumlah  spot yang berbeda pada setiap 

part, sehingga apabila hanya menggunakan 1 selektor 

maka operator harus menyetel ulang counter setelah 

hitungan pada part pertama telah selesai. Akan tetapi 

ketika digunakannya 2 selektor maka operator hanya 

tinggal menekan selektor yang kedua tanpa harus setting 

ulang dan ini bisa menghemat waktu sekitar 2-3 detik 

dari setiap setting ulang part sehingga waktu yang 

digunakan lebih efisien dan hasil produksi menjadi lebih 

banyak. 

 

Berikut ini merupakan gambar dari ladder diagram 

untuk counting system dengan  2 selektor  yang dibuat 

pada software PLC omron. 

 

 

 
 

Gambar 6. Ladder diagram counter spot 2 step 

 

 

 

 

4. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di 

PT. Summit Adyawinsa Indonesia, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Penggunaan counter dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam proses perhitungan jumlah titik 

spot welding. 

2. Penggunaan program counter spot 2 selektor ini 

lebih memudahkan operator, karena tanpa harus 

dilakukannya setting ulang setelah proses spot 
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welding pada part pertama selesai. Operator hanya 

cukup memindahkan pada selektor yang kedua. 

3. Dengan diaplikasikannya program ini, waktu setting 

ulang yang menghabiskan sekitar 2-3 detik dari 

setiap part dapat dihilangkan/disimpan sehingga 

ouput produk yang dihasilkan menjadi lebih banyak. 
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Abstrak 

 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin besarnya kebutuhan manusia pada zaman ini, maka kebutuhan 

untuk pendistribusian tenaga listrik 20 KV menjadi krusial bagi para pelanggan khusus PLN. Dari semua pelanggan 

PLN, beberapa pelanggan ini dikategorikan sebagai pelanggan khusus, yang berarti pelanggan yang mendapatkan 

haknya untuk mendapatkan suplai listrik 20 KV secara terus menerus dengan kondisi apapun. Sistem pendistribusian 

yang biasa tidak cukup untuk pelanggan khusus karena masih beresiko terhadap gangguan tenaga listrik 20 KV 

sehingga dapat menyebabkan listrik menjadi padam. Oleh karena itu PLN menggunakan Automatic Change Over 

(ACO) sebagai change over ke penyulang tenaga listrik 20 KV yang kedua, jika penyulang tenaga listrik yang pertama 

mengalami gangguan. Saat ini permintaan pemasangan ACO pada pelanggan khusus tinggi, maka pemasangan dan 

pengujian ACO pada pelanggan khusus sangat penting dimana pengujian ACO dilakukan di lapangan dan Master 

Station SCADA supaya kualitas dan daya kontinyualitas listrik 20 KV terjaga untuk pelanggan khusus. Pengujian ACO 

yang dilakukan adalah setting kontrol lokal/remote, tes simulasi change over ACO, dan pengujian monitoring ACO dari 

master station. Hasil dari pengujian ini adalah berupa ACO dapat change over penyulang dalam periode dan batas 

tegangan yang sudah ditentukan dan monitoring sistem ACO dapat dipantau dari master station.  

 

 
Keywords: Automatic Change Over (ACO), Exclusive Customers, 20 KV, SCADA,  Master Station    

 

 

 

I. Pendahuluan  
 

Kini semua pelanggan PT.PLN, terutama pelanggan 

pelaku Industri dan perkantoran sangat membutuhkan 

suplai listrik yang diharapkan tidak akan mengalami 

padam. Automatic Change Over (ACO) adalah jawaban 

dari permasalahan tersebut. Kubikel Automatic Change 

Over (ACO) adalah kubikel yang mempunyai dua 

sumber berlainan yang dapat bekerja secara otomatis 

untuk pindah ke sumber daya kedua, bila terjadi 

gangguan / hilang tegangan pada salah salah satu 

sumber. Dengan menjamin keandalah pasokan listrik, 

pelanggan premium memiliki tarif yang lebih mahal 

daripada pelanggan regular. 
 

II. Metode Penelitian 
 

Adapun metodologi selama pembuatan jurnal ini yaitu 

diawali dengan berbincang dengan Engineer dilapangan 

mengenai ACO. Setelah itu penulis mengikuti kegiatan 

pemasangan dan pengujian ACO di lapangan. Selain itu, 

penulis juga membaca literatur dari katalog. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Pengaturan ACO 
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Sebelum melakukan ujicoba terhadap perangkat ACO 

yang telah terpasang, ada pengaturan yang harus 

dilakukan agar ACO bekerja sesuai spesifikasi kubikel 

yang terhubung. Pengaturan yang dilakukan yaitu 

dengan melalui Embedded Web Server. Adapun langkah 

– langkah untuk melakukan pengaturan ACO via 

Embedded Web Server yakni : 

1. Menghubungkan Laptop dengan Perangkat ACO 

seperti gambar 1 dengan Kabel Ethernet atau kabel 

USB Tipe A disatu sisinya dan tipe B disisi lainnya. 

Gambar 1 Menghubungkan Laptop dengan 

Perangkat ACO  

 

2. Mengatur Internet Protocol Access (IP Adress) pada 

kabel Ethernet dengan memasukkan alamat 

172.16.0.5 serta mengisi kolom subnet mask dengan 

alamat 255.255.0.0 yang merupakan alamat standar 

subnet mask seperti gambar 2 

 

Gambar 2 Pengaturan IP Adress 

  

3. Membuka web server T200 Configurator dengan 

mengetikkan alamat 211.1.1.10 pada browser penulis. 

Jika berhasil, maka akan muncul tampilan awal  

Home Page T200 Configurator seperti pada gambar 

3.4. Untuk masuk ke halaman berikutnya dubutuhkan 

username dan password seperti gambar 3. Untuk 

username dan password default dapat diisi dengan 

“Easergy” pada kedua kolom lalu klik OK. 

 

Gambar 3 Home Page T200 Configurator 

 

4. Masuk ke menu Maintenance untuk melakukan 

penyingkronan waktu antara perangkat ACO dan 

laptop. Adapun pengaturan yang dilakukan dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4 Menu Maintenace 

 

5. Melakukan pengaturan pada sub menu Measurement 

and FPI Configuration. Pengaturan yang dilakukan 

pada menu ini adalah mengubah frequency, current 

transformer ratio dan fault passage detection 

configuration. Adapun input yang diberikan terlihat 

pada gambar 5. 

 

Gambar 5 Pengaturan Measurement and FPI 

Configuration 

 

6. Melakukan pengaturan pada sub menu Control and 

Automation. Pengaturan yang dilakukan pada menu 

ini adalah dengan memberi tanda ceklis pada bagian 

ATS locking in case of fault detection agar saat terjadi 

masalah pada ACO, maka lampu dengan gambar 

gembok akan menyala sehingga operator tidak dapat 

mengoperasikan ACO sebelum masalahnya 

terselesaikan. Adapun input yang diberikan terlihat 

pada gambar 6. 
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Gambar 6 Control and Automation 

 

7. Melakukan pengaturan pada menu variable settings. 

Pada menu ini pengaturan hanya dilakukan untuk 

mengubah nama variable dari kolom switch 1 dan 

switch 2 yang disesuaikan dengan nama kubikel yang 

terhubung ke perangkat ACO. Contoh penamaan 

variable tertera pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7 Variable Settings 

 

3.2. Pengujian ACO dilapangan 
 

Pengujian ACO di lapangan harus dilakukan untuk 

mengetahui alat tersebut telah bekerja dengan benar 

atau tidak. Untuk pengujian yang dilakukan di lapangan 

ini terbagi menjadi dua yakni mode Auto dan manual. 

Namun pada saat manual hanya digunakan untuk 

melakukan pengecekan fasa, mengaktifkan grounding 

atau untuk merevisi Load Breaking Switch pada kubikel 

sumber. Sedangkan untuk melakukan pengujian ACO 

terhadap system dilakukan saat ACO berada di posisi 

Auto. Berikut langkah – langkah melakukan pengujian 

ACO dilapangan : 

 

1. Mengubah mode ACO ke mode Auto jika sebelumnya 

berada pada posisi manual. Untuk mengetahui hal 

tersebut dapat melihat lampu indikator yang ada pada 

perangkat ACO. Jika lampu indicator berada 

disebelah kiri operator atau berwarna hijau, maka itu 

adalah mode manual. Untuk mengubahnya cukup 

dengan menekan tombol seperti gambar 8. 

 

Gambar 8 Mengubah Mode ACO 

 

2. Melakukan simulasi dengan menonaktifkan LBS 

dengan cara menekan tombol dibawah tanda charging 

mekanik seperti gambar 9dengan syarat LBS telah 

diposisi Charging (indicator Charging berwarna 

merah) seperti gambar 10. 

Gambar 9 menonaktifkan LBS 

 

Gambar 10 Indikator charging 

 

3. Mengoreksi tampilan yang ada pada perangkat ACO 

seperti gambar 11. Jika keadaan ACO telah sesuai 

dengan kondisi pada kubikel pada kedua sumber, 

maka ACO dikatakan telah bekerja dengan “Baik”. 

Ketika telah dinyatakan baik, maka selanjutnya 

mencoba menonaktifkan LBS pada sumber kedua. 

Jika diakhir keadaan ACO sesuai dengan kedua 

kubikel sumber maka pengujian ACO dilapangan 

dinyatakan berhasil. 
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Gambar 11 Koreksi status pada perangkat ACO 

dengan kubikel terpasang 

 

4. Terakhir, mengisi lembar laporan hasil pengujian 

ACO yang terdiri dari 2 lembar seperti gambar 3.11a 

untuk lembar pertama dan gambar 3.11b untuk 

lembar kedua. 

Gambar 12 Lembar pertama laporan hasipengujian 

ACO 

 
Gambar 13 Lembar kedua laporan hasipengujian 

ACO 

 

3.3. Pengujian SCADA ACO 

Saat ACO diuji  di lapangan, maka pada saat itu pula 

ACO akan diuji dengan SCADA pada Master Station. 

Pengujian ini hanya dilakukan untuk memantau dan 

mengetahui sumber yang sedang digunakan oleh 

kubikel ACO tersebut. Untuk melakukan pengujian 

SCADA pada ACO, penulis diberikan kesempatan 

untuk melihat bagaimana langkah - langkahnya. Adapun 

langkah – langkah yang dilakukan yakni : 

1. Menyambungkan PC pada master station ke Virtual 

Private Network (VPN) seperti gambar 14 yang 

sebelumnya telah diatur.Untuk menyambungkannya 

maka dapat membuka “settings” lalu klik network and 

internet. Jika VPN telah diatur dengan benar, maka 

akan tampil nama VPN yang telah diatur sebelumnya. 

Selanjutnya klik “connect”.  

Gambar 14 Menghubungkan PC ke VPN 

 
2. Membuka aplikasi VNC Viewer yang sudah terinstal 

pada desktop. Masukkan alamat 192.168.10.1:72 lalu 

klik connect dan input password seperti gambar 3.13. 

 
Gambar 15 VNC Viewer 

 
3. Jika langkah sebelumnya telah dilakukan dengan 

benar, maka selanjutnya akan terakses halaman Basic 

Signaling Display seperti gambar 16. Input nama 

gardu yang ingin diuji dengan menginput nama gardu 

pada kolom B1 Alphabetic Display Callup lalu klik 

”search” seperti gambar 17 untuk melihat single line 

diagram dari gardu yang dipantau. 
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Gambar 16 Basic Signaling Display 
 

Gambar  17 Input Nama Gardu pada Alphabetic 

Display Callup 

 

4. Terakhir adalah memeriksa status pada single line 

diagram yang tampil di PC seperti gambar 3.15 

dengan status ACO dilapangan. Jika status pada 

single line diagram yang tampil di PC telah sesuai 

dengan status ACO dilapangan maka pengujian 

SCADA ACO telah berhasil dilakukan. 

 

Gambar 18 Single Line Diagram Gardu 

 

IV. Kesimpulan 

Dari hasil materi yang telah penulis paparkan, penulis 

menyimpulkan bahwa pengujian ACO pada PT. PLN 

APD Jakarta Raya ada 2 cara yaitu dengan cara manual 

dan pengujian melalui sistem SCADA dikantor pusat. 

Sebelum pengujian melalui sistem SCADA dikantor 

pusat, terlebih dahulu pengujian dilakukan dengan cara 

manual dilapangan. Setelah semua langkah manual 

dilakukan dan ACO bekerja sebagaimana fungsinya 

kemudian berhasil, barulah pengujian dari sistem 

SCADA pada kantor pusat diizinkan. 

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

untuk PT PLN APD Disjaya untuk mengizinkan dan 

membantu untuk kegiatan penelitian ini. Semoga dari 

penelitan ini dapat membantu perkembangan ACO pada 

pelanggan khusus dan diharapkan kegiatan penelitian ini 

dapat menciptakan penelitian baru tentang ACO. 
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I. Latar Belakang   
 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

adalah lembaga non – departemen yang berada dibawah 

koordinasi kementerian negara riset dan teknologi yang 

mempunyai tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan 

penerapan teknologi. BPPT terdiri dari beberapa 

kedeputian yaitu : Sekretariat Utama (SETAMA), 

Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Teknologi 

Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA), Teknologi 

Argoindustri dan Bioteknologi (TAB), Teknologi 

Informasi Energi dan Material (TIEM), dan Teknologi 

Industri Rancang Bangun dan Rekaya (TIRBR). Salah 

satu unit kerja TPSA adalah Pusat Teknologi Reduksi 

Risiko Bencana (PTRRB) yang memiliki tugas utama 

pengkajian dan penerapan teknologi pengelolaan  

sumber daya lahan (landscape engineering), teknologi 

pengelolaan wilayah dan pengembangan kawasan, serta 

teknologi mitigasi bencana atau teknologi pengurangan 

risiko bencana (disaster risk reduction).  

Pada Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini 

bertujuan untuk membuat alat yang dapat di aplikasikan 

pada rangkaian pengambil data dari suatu sensor, 

kemudian data dari sensor tersebut dikirim dengan 

menggunakan GSM atau radio. Pengambilan data ini 

hanya dilakukan pada waktu tertentu, dimana pada saat 

data tidak diambil seluruh rangkaian tersebut akan 

dimatikan untuk menghemat daya kecuali RTC (Real 

Time Clock) DS3231 yang tetap standby dan terus 

menerus menghitung waktu. DS3231 berfungsi untuk 

mengaktifkan rangkaian tersebut pada waktu yang 

ditentukan. Ruang lingkup kegiatan yang ada selama 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah pada ruang 

lingkup otomasi industri berbasis PLC dan HMI pada PT 

Jakarta Process Automation.   

 

II. Tinjauan Pustaka 

 

DS3231 adalah real-time clock I2C yang murah dan 

akurat dengan sebuah Temperature Compensated 

Crystal Oscillator (TCXO) dan kristal yang terintegrasi. 

Pada perangkat ini terdapat input untuk baterai yang 

berfungsi untuk mempertahankan ketepatan waktu yang 

akurat saat daya utama ke perangkat terputus. Integrasi 

resonator kristal meningkatkan keakuratan jangka 

panjang perangkat serta mengurangi jumlah potongan 

bagian dalam jalur manufaktur. DS3231 tersedia dalam 

rentang suhu komersial dan industri, dan ditawarkan 

dalam paket SO 800-mil, 300 mil. 
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Abstrak 

 

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana (PTRRB), yang berada dibawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT), memiliki tugas utama pengkajian dan penerapan teknologi pengelolaan sumber daya lahan (landscape 

engineering), teknologi pengelolaan wilayah dan pengembangan kawasan, serta teknologi mitigasi bencana atau 

teknologi pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Makalah ini bertujuan untuk memonitor alat yang 

dapat di aplikasikan pada rangkaian pengambil data dari suatu sensor, kemudian data dari sensor tersebut dikirim 

dengan menggunakan GSM atau radio. Pengambilan data ini hanya dilakukan pada waktu tertentu, dimana pada saat 

data tidak diambil seluruh rangkaian tersebut akan dimatikan untuk menghemat daya kecuali RTC (Real Time Clock) 

DS3231 yang tetap standby dan terus menerus menghitung waktu. DS3231 berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian 

tersebut pada waktu yang ditentukan. Kegiatan ini merupakan praktek otomasi industri berbasis PLC dan HMI pada 

PT Jakarta Process Automation. 

 

Kata kunci: RTC, Otomasi Industri, sensor 
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Gambar 1. Tampilan DS3231 

Pada gambar 1, dijelaskan bahwa DS3231 adalah 

serial RTC yang digerakkan oleh temperature- 

compensated osilator kristal 32kHz. TCXO menyediakan 

referensi clock yang stabil dan akurat, dan 

mempertahankan keakurasian waktu RTC sampai ± 2 

menit per tahun dari -40 ° C sampai +85 ° C. Output 

frekuensi TCXO tersedia pada pin 32kHz. RTC adalah 

jam / kalender berdaya rendah dengan dua alarm waktu 

terprogram dan output gelombang persegi yang dapat 

diprogram. INT / SQW menyediakan sinyal interupsi 

pada kondisi alarm atau output gelombang persegi. Jam / 

kalender menyediakan informasi detik, menit, jam, hari, 

tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal pada akhir bulan 

disesuaikan secara otomatis, termasuk koreksi untuk 

tahun kabisat. Jam beroperasi dalam format 24 jam atau 

12 jam dengan indikator AM / PM. Register internal 

dapat diakses meskipun antarmuka bus I2C. Referensi 

tegangan dan komparator tegangan suhu memonitor 

tingkat VCC untuk mendeteksi kegagalan daya dan 

secara otomatis beralih ke persediaan cadangan bila 

diperlukan. Pin RST menyediakan fungsi tombol tekan 

eksternal dan berfungsi sebagai indikator aktivitas 

power-fail. 

Dengan sumber jam dari TCXO, RTC 

menyediakan informasi detik, menit, jam, hari, tanggal, 

bulan, dan tahun. Tanggal pada akhir bulan disesuaikan 

secara otomatis selama berbulan-bulan dengan kurang 

dari 31 hari, termasuk koreksi untuk tahun kabisat. Jam 

beroperasi dalam format 24 jam atau 12 jam dengan 

indikator AM / PM. Jam ini menyediakan dua alarm 

waktu terprogram yang dapat diprogram dan output 

gelombang persegi yang dapat diprogram. Pin INT / 

SQW baik menghasilkan interupsi karena kondisi alarm 

atau mengeluarkan sinyal gelombang persegi dan 

pemilihan dikendalikan oleh INTCN bit  

 

  

 

 

 

 

Gambar 2  Bentuk Fisik Arduino UNO 

  

Pada gambar 3, Arduino UNO adalah sebuah 

board mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328 

(datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin digital 

input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai 

output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 

MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah 

ICSP header, dan sebuat tombol reset. Arduino UNO 

memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah 

computer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya 

dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan 

baterai untuk memulainya.  

 

III.  Pelaksanaan Kegiatan 

 

Proyek yang dibuat adalah membuat suatu modul 

FEWS dengan 1 perangkat induk dan 1 perangkat 

anak, dalam project FEWS ini dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu pertama, menggunakan perangkat 

Arduino UNO, kedua menggunakan Raspberry Pi 

Zero, dan ketiga menggunakan Zigbee. Selanjutnya 

pengarahan dilanjutkan dengan menentukan 

parameter – parameter seperti Bahasa pemrograman 

dan komponen – komponen yang akan digunakan. 

Pada makalah ini yang dibahas adalah membuat alat 

yang dapat di aplikasikan pada rangkaian pengambil 

data dari suatu sensor, kemudian data dari sensor 

tersebut dikirim dengan menggunakan GSM atau 

radio. Pada rangkaian ini, jenis relay yang 

digunakan adalah relay DPDT (Double Pole Double 

Throw), namun terminal yang digunakan hanya 5 

terminal yaitu 2 terminal Coil dan 3 terminal saklar 

jadi 3 terminal lagi dibiarkan saja. Jenis transistor 

yang digunakan adalah PNP tipe BC 327, yang akan 

aktif jika diberi logic “0” atau logic low. Pada kaki 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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NO (Normally Open) relay dihubungkan dengan 

resistor 220 ohm dan LED secara seri sebagai 

indikator aktifnya relay dan kaki NO (Normally 

Open) dihubungkan ke 5V Arduino. Kemudian kaki 

common dihubungkan ke VCC. Dioda yang 

digunakan adalah 1N4007 yang kaki positif (+) nya 

dihungkan pada kaki negatif (-) relay dan kaki 

negatif (-) relay dihubungkan ke VCC dan dioda 

1N4007 dihubungkan ke kaki Emitter Transistor 

PNP BC 327. Dioda ini dipasang secara terbalik 

sehingga menghasilkan bias negatif (reverse bias) 

yang berfungsi untuk mencegah adanya arus yang 

masuk.Pada kaki Basis Transistor PNP BC 327 

dihubungkan dengan resistor 1k ohm yang berfungsi 

sebagai penahan beban dan dihubungkan ke pin 

INT/SQW DS3231 (Lihat Gambar 4). 

Gambar 4. Wiring Driver Relay Pada Protoboard 

Baterai 3V berfungsi untuk menyimpan waktu 

secara terus menerus. Kaki positif (+) baterai di 

hubungkan Pada pin VBAT DS3231 dan kaki negatif (-) 

nya dihubungkan ke ground.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wiring DS3231 dengan Baterai 3V 

 

4. Hasil Percobaan  

Berdasarkan hasil percobaan diatas, relay akan 

diaktifkan oleh DS3231 sesuai dengan waktu 

penyettingan alarm. Sesuai dengan alarm yang telah di 

set pada pemrograman, alarm akan aktif sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Alarm akan mengaktifkan LED 

sebagai beban atau rangkaian luar yang diatur. 

 

Gambar 5. Hasil Percobaan Rangkaian Alarm DS3231 

Untuk   Mengaktifkan Relay 

V.  Kesimpulan 

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa DS3231 dapat mengaktifkan relay sesuai dengan 

waktu pengaturan alarm sehingga dapat digunakan untuk 

pemutus dan penyambung pada rangkaian lain dengan 

tujuan untuk menghemat daya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Daftar Pustaka 

 
[1] 

Datasheet DS3231 
[2]

 Datasheet PNP BC327 
[3]

 Datasheet Dioda 1N4007 
[4] 

Datasheet Relay OMRON G6S2 
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ABSTRAK 

Teknologi pada dunia kelistrikan semakin berkembang pesat, contohnya pada pemakaian relay proteksi yang 

semakin canggih demi meningkatkan proteksi pada busbar, jaringan, dan transformator. Dalam sebuah pengamanan 

baik tegangan rendah maupun tegangan tinggi membutuhkan relay proteksi yang handal. Sistem proteksi adalah 

pengaturan dari suatu peralatan proteksi atau lebih dengan peralatan lain yang dimaksudkan untuk melakukan satu 

atau lebih fungsi proteksi. Dalam sistem proteksi jaringan terdapat dua fungsi proteksi, yaitu sebagai pengaman 

utama dan atau cadangan. Pada proteksi utama terdapat relay proteksi seperti line current differensial dan distance 

relay, sedangkan pada pengaman cadangan terdapat over current relay, cicrulating current protection, breaker 

failure, dan under voltage. Prinsip kerja OCR didasarkan pada adanya arus lebih yang dirasakan relay akibat adanya 

gangguan arus hubung singkat ataupun gangguan beban lebih, yang kemudian memerintah PMT untuk melakukan 

trip sesuai dengan karakteristik waktunya . Ada bebarapa jenis karakteristik waktu,  yaitu invers time, definite time, 

instaneous. Over current relay merupakan relay proteksi yang digunakan pada penghantar 150 kV yang difungsikan 

sebagai pengaman cadangan, dimana over current relay tersebut akan bekerja apabila pengaman utamanya seperti 

line current diferensial atau distance relay tidak bekerja. Tipe over current relay yang digunakan yaitu MCGG 82 

dengan karakteristik waktunya standar invers, yaitu waktu pemutus gangguan berbanding lurus dengan besar arus 

lebih atau gangguan, semakin besar arus gangguan maka semakin cepat waktu pemutusan dalam mengamankan 

sistem. Dari hasil pengujian disimpulkan, bahwa over current relay tersebut masih layak digunakan karena tingkat 

kesalahannya kurang dari 5%. 

 

Kata kunci : Sistem proteksi , Relay proteksi , Over Current Relay, Penghantar 150 KV 

 

      ABSTRACT 

Technology in the world of electricity is growing rapidly, for example on the use of increasingly sophisticated 

protection relay in order to improve protection on busbar, network, and transformer. In a security both low and high 

voltage require a reliable protection relay. Protection system is the arrangement of a protection equipment or more 

with other equipment intended to perform one or more protection functions. In the network protection system there 

are two protection functions, namely as the main safeguard and backup, the main protection there are protection 

relays such as line current differential and distance relay, while the backup there are relay over current relay, 

cicrulating current protection, breaker failure, and under voltage. The OCR working principle is based on the 

presence of overcurrent perceived by the relay due to short circuit or overload noise, which then commands the PMT 

to travel according to its timing characteristics. There are several types of time characteristics: inverse time, definite 

time, instaneous,.the current relay is a protective relay used in a 150 kV conductor which serves as a backup safety, 

where over current relay will work if the main safety such as line current differential or distal relay does not work. 

The over-current relay type used is MCGG 82 which has the inverse standard timing characteristic, ie, the breaker 

time of the interference is proportional to the greater the amount of overcurrent or interference, the greater the noise 

current the faster the disconnection time in securing the system.From the test results concluded, which during this 

current is still quite used because the error rate is less than 5%. 

 

Keyword : Protection Sistem , Relay protection , Over Current Relay , conductor 150 kV 
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1. PENDAHULUAN  

Proteksi dalam tenaga listrik adalah suatu 

upaya untuk mengamankan peralatan – peralatan 

listrik suatu sistem tenaga listrik terhadap kondisi 

abnormal sistem operasi itu sendiri. Kondisi 

abnormal itu dapat berupa antara lain: hubung 

singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi 

sistem rendah, asinkron dan lain-lain. 

Tujuan utama system proteksi, yaitu: 

a. Melokalisir atau memisahkan gangguan 

sehingga tidak meluas; 

b. Mendeteksi kondisi abnormal pada system 

tenaga listrik; 

c. Melakukan proteksi terhadap peralatan 

listrik; 

d. Memerintahkan trip kepada PMT apabila 

terjadi gangguan pada suatu system 

 

Sistem Proteksi Dibagi Menjadi 3 yaitu proteksi 

pada penghantar , proteksi pada trafo dan proteksi 

pada busbar.Relay tester unit adalah alat uji yang 

digunakan dalam melakukan pengujian over 

current relay Over current relay yang digunakan 

MCGG 82. 

Relai arus lebih atau biasa disebut dengan 

Over Current Relay merupakan peralatan proteksi 

yang dapat mendeteksi adanya arus lebih yang 

disebabkan oleh arus hubung singkat ataupun 

gangguan dari beban lebih yang dapat merusak 

peralatan system yang berada dalam jangkauan 

wilayah proteksinya. [2] 

OCR/GFR adalah relai arus lebih yang 

digunakan sebagai proteksi cadangan lokal pada 

proteksi penghantar. OCR digunakan untuk 

mengamankan penghantar dari gangguan fasa-fasa 

dan GFR digunakan untuk mengamankan 

penghantar dari gangguan fasa tanah. [2] 

Prinsip kerja OCR didasarkan pada adanya 

arus lebih yang dirasakan relay akibat adanya 

gangguan arus hubung singkat ataupun gangguan 

beban lebih, yang kemudian memerintah PMT 

untuk melakukan trip sesuai dengan karakteristik 

waktunya. Cara kerjanya dapat diuraikan sebagai 

berikut [2] [3]: 

a. Pada saat kondisi normal, arus beban (Ib) 

mengalir pada SUTT / SKTT dan 

kemudian besaran arus ini 

ditransformasikan ke dalam besaran arus 

sekunder (Ir) oleh trafo arus. Kemudian (Ir) 

mengalir pada kumparan relai, tetapi 

karena arus Ir yang mengalir tidak 

melewati batasan arus yang telah di-

setting, maka relai tidak akan bekerja [4]. 

b. Bila terjadi hubung singkat, arus Ib akan 

naik dan menyebabkan naiknya arus Ir. 

Apabila arus Ir naik melebihi arus setting, 

maka relai akan bekerja dan memberikan 

perintah trip kepada PMT. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan untuk menentukan apakah 

OCR masih layak digunakan atau tidak, adalah 

dengan cara membandingkan waktu tripping 

pengujian pada alat dan waktu yang didapat dari 

hasil formula perhitungan, dengan nilai standar 

kurang dari 5%.Dalam pengambilan data tersebut 

diperlukan alat dan bahan  sebagai berikut: 

a. Relay tester unit  

b. Tool box yang didalamnya terdapat: 

obeng, satu set tang, test pen dll 

c. Kabel Extention 

d. Probe 

e. Avometer 

f. Over Current Relay MCGG82 

g. Blangko Pengujian 

 

Sebelum melakukan pengujian perlu 

dilakukan penghitungan pin yang telah di setting 

pada over current relay dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Pertama untuk menentukan posisi setting 

yang tertera pada kolom blangko, lihat 

pin yang menunjuk pada angka dan 

jumlahkan (£), lalu hitung: 

 Is= £xIn    (1) 

b. Pin yang berwarna hitam adalah untuk 

mengetahui jenis waktu apa yang 

digunakan OCR dan jenisnya dapat 

dilihat pada kurva dan tabel. 

c. Selanjutnya untuk menentukan waktu 

kerja pada kolom Tms/Ko/td sama 

seperti langkah sebelumnya yaitu lihat 

pada pin OCR  

d. Pada pin paling bawah yaitu pin untuk 

setting waktu moment (pada pin ini tidak 

semua OCR disetting). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1Perhitungan pin pada over current relay 

Sebelum melakukan pengujian baca dan 

hitung pin yang telah di setting pada over current 

relay yang terdapat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 

 

a. Pada MCGG82 ini jumlah total £,yaitu: 

0.1+0.1+0.4+0.4=1 

dengan In=5 A , maka Is= 1 x 5= 5 A 

untuk fasa R, S dan T  

b. pada MCGG82 ini pin warna hitam  

menunjuk angka 0 semuanya, berarti jenis 

waktu yang digunakan adalah Standard 

invers 

c. Selanjutnya untuk menentukan waktu kerja 

pada kolom Tms/Ko/td sama seperti 

langkah sebelumnya yaitu lihat pada pin 

OCR pada pin tersebut menunjukan angka 

0.005 dan 0.2 , berarti jika di jumlahkan 

maka waktu kerjanya adalah 0.25 untuk 

fasa S dan T sama 

d. Dan selanjutnya pada pin paling bawah 

yaitu pin untuk setting waktu moment, 

MCGG82 ini disetting sebesar 4 A 

sehingga: 

I= £ x Is ( 4 x 5 ) = 20 A  

maksudnya adalah ketika melakukan 

pengujian denagn arus injeksi sebesar 20A, 

maka waktu kerja yang digunakan bukanlah 

standard invers lagi melainkan instan ( 

langsung kerja ) dan kolom pengujian arus 

kerja dan waktu moment pada blangko 

sudah tertera di paling bawah jika setting 

moment ada pada OCR 

 

3.2. Pengujian Over Current Relay 

a. Siapkan relay tester unit dan juga relay 

OCR yang akan diuji beserta blangko 

dll 

b. Memasang grounding dan supply relay 

tester unit 

c. Hitung pin yang telah disetting pada 

OCR untuk mengetahui arus kerja dan 

waktu tripping  

d. Pasang wiring pada relay tester unit  

dengan memasang probe di terminal 

untuk injeksi arus arus 

e. Pasang probe di terminal dc, karena 

OCR membutukan injeksi dc saat diuji, 

dan atur dc sesuai dengan name plate 

f. Pasang probe di terminal kontak , probe 

tersebut yang selanjutnya digunakan 

untuk kontak yang ada pada terminal 

OCR 

g. Ketika semua probe telah terpasang 

sesuai dengan wiring , hidupkan relay 

tester unit  

h. Putar selector pada relay tester unit 

searah jarum jam sesuai dengan setting 

arus kerjanya untuk mengetahui arus 

kerja 

i. Putar selector berlawanan arah untuk 

mengetahui arus kembali/drop 

j. Tekan tombol waktu kerja yang 

terdapat pada relay tester unit untuk 

mengetahui waktu tripping  

k. Catat hasil pengujian pada blangko 

 

3.3 Perhitungan kelayakan Relay 

 Untuk menentukan apakah relay tersebut 

masih layak digunakan atau tidak, dengan cara 

membandingkan waktu tripping pengujian pada 

alat dengan waktu yang didapat dari hasil 

formula perhitungan dengan nilai standar kurang 

dari 5%. Setting waktu OCR adalah: 

T(SI) = 0.14/((Ihsph/Is)  (0.02 )¦-1)  x TMS 

0.14 = konstanta 

Ihsph = Is x (15, 2, 3, 4, 5) 

Is = posisi setting 

TMS = Setting waktu 

a) Pada fasa R 1.5 x Is = 0.14/((7.5/5)  

(0.02 )¦-1)  x 0.2   = 4.320 

b) Pada fasa R 2 x Is    = 0.14/((10/5)  

(0.02 )¦-1)  x 0.25 = 2.690 

c) Pada fasa R 2 x Is    = 0.14/((15/5)  

(0.02 )¦-1)  x 0.25 = 1.590 
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Sedangkan pada hasil pengujian yang dicatat 

pada blangko: 

a) Pada fasa R 1.5 x Is = 4.263 

b) Pada fasa R 2 x Is    = 2.509 

c) Pada fasa R 3 x Is    = 1.580 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian OCR 

Formula Blangko 

Pengujian 

1.5 x Is = 4.320 1.5 x Is = 4.263 

2 x Is    = 2.690 2 x Is    = 2.509 

3 x Is    = 1.590 3 x Is    = 1.580 

 

Dari hasil perbandingan diatas, bisa disimpulkan 

bahwa relay OCR masih layak digunakan, karena 

perbandingan hasil rumus dengan hasil waktu 

tripping pengujian tidak melewati batas 5%. 

 

4.  KESIMPULAN 

Dalam pelaksanaan pengujian over current relay 

pada penghantar 150 kV dapat disimpulkan bahwa: 

1) Proteksi dalam tenaga listrik adalah suatu 

upaya untuk mengamankan peralatan – 

peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik 

terhadap kondisi abnormal sistem operasi itu 

sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa 

antara lain: hubung singkat, tegangan lebih, 

beban lebih, frekuensi sistem rendah, asinkron 

dan lain-lain. 

2) Prinsip kerja OCR didasarkan pada adanya 

arus lebih yang dirasakan relay akibat adanya 

gangguan arus hubung singkat ataupun 

gangguan beban lebih, yang kemudian 

memerintah PMT untuk melakukan trip sesuai 

dengan karakteristik waktunya. 

3) OCR adalah relai arus lebih yang digunakan 

sebagai proteksi cadangan lokal pada proteksi 

penghantar 

4) Karakteristik waktu yang digunakan OCR 

MCGG82 adalah standard invers 

5) OCR MCGG82 masih layak digunakan karena 

selisih hasil pengujian dan perhitungan kurang 

dari 5% 
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Abstrak 

 
Fiber to the Home (FTTH) merupakan suatu format transmisi sinyal optik dari pusat penyedia layanan (sentral) ke 

kawasan pengguna menggunakan fiber optik sebagai media trasnmisinya. Teknologi FTTH mampu memberikan 

layanan Triple Play Service yaitu video, audio dan data dengan bandwidth dan bit rate yang tinggi. Dalam skala 

laboratorium telah dibuat ketiga layanan tersebut menggunakan sebuah sentral sederhana yang didalamnya  tersedia 

layanan jaringan internet, jaringan video/audio over IP dan jaringan VOIP. Jaringan FTTH  yang  telah dibangun 

untuk  skala lab, perlu diuji kualitas layanan disisi client agar didapatkan performasi layanan triple play. Parameter 

kualitas  layanan throughput dan packet loss diuji menggunakan software Axence Net toll, sedangkan jitter dan 

latency atau delay menggunakan software Wireshark. Hasil pengukuran didapatkan bahwa layanan live streaming 

dan CCTV menghasilkan delay kurang dari 12.8 ms dan paket loss mendekati 0 ms. Layanan Voip dengan latency  

rata-rata 334ms, masuk dalam katagori sedang, sedangkan jitter cenderung kecil yaitu rata-rata 2.966 ms. 

 

Kata kunci: Axence Net Tools, FTTH, Triple Play Service, Wireshark, Latency, Jitter 

 

 

 

I. Pendahuluan 

 
Fiber To The Home (FTTH) merupakan suatu 

format transmisi sinyal optic dari pusat penyedia 

layanan (sentral) ke kawasan pengguna menggunakan 

fiber optic sebagai media transmisinya.  Teknologi 

FTTH mampu memberikan layanan Triple Play 

Service yaitu video, suara dan internet dengan 

kualitas layanan yang mendukung. Pada Tugas Akhir 

ini (TA) ini dibuat jaringan FTTH di Laboratorium 

Telekomunikasi PNJ.  

Pada tugas akhir ini telah dibuat jaringan Fiber 

To The Home (FTTH) Laboratorium Telekomunikasi 

Politeknik Negeri Jakarta. Pada jaringan ini 

dibutuhkan sebuah sentral sederhana yang 

menyediakan dengan bentuk layanan video, suara, 

dan internet. pelayanan jaringan FTTH yang telah 

dirancang perlu dilakukan pengukuran melalui 

jaringan layanan agar lebih optimal dalam 

pemanfaatannya. Untuk itu dilakukan pengujian 

performansi layanan FTTH dengan menggunakan 

software Axence Net Tools dan Wireshark. Maka 

dibuat pengujian jaringan performansi layanan Triple 

Play (video, suara dan internet) Fiber To The Home 

(FTTH) di Laboratorium Telekomunikasi Politeknik 

Negeri Jakarta.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Performansi  adalah cacatan outcome yang 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau 

kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian 

performansi adalah suatu cara mengukur kontribusi-

kontribusi dari individu-individu anggota organisasi 

kepada organisasinya. Quality of Service (QoS) 

merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik 

jaringan dan merupakan suatu usaha untuk 

mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu 

servis atau performansi dari system itu. QoS 

digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut 

kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan 

dengan suatu servis. Parameter Qos adalah bandwidth 

dan throughput, jitter, latency atau delay dan packet 

loss. QoS merupakan terminologi yang digunakan 

untuk mendefinisikan kemampuan suatu jaringan 

untuk menyediakan tingkat jaminan layanan yang 

berbeda-beda 

Bandwidth merupakan kapasitas atau daya 

tampung kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik 

paket data dalam jumlah terntentu. Jumlah bandwith 

mailto:yunitaindria18@gmail.com(1)
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konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan 

dengan satuan Hertz (Hz). Throughput adalah 

bandwith aktual yang terukur pada suatu ukuran 

waktu tertentu dalam satu hari menggunakan rute 

internet yang spesifik ketika sedang mendownload 

suatu file. Throughput ada Upload dan Download.  

Pada software tertentu throughput Upload dan 

Download  digabung. Nilai throughput dinyatakan 

dalam satuan bit per second (bps).   

Jitter merupakan variasi delay antar paket 

yang terjadi pada jaringan berbasis IP. Besarnya nilai 

jitter akan sangat dipengaruhi oleh variasi beban 

trafik dan besarnya tumbrukan antar paket (collusion) 

yang ada dalam jaringan tersebut. Semakin besar 

beban trafik di dalam jaringan akan menyebabkan 

semakin besar pula peluang terjadinya  tumbukan, 

dengan demikian nilai jitter-nya akan semakin besar. 

Latency atau Delay adalah waktu tunda 

suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi 

dari  suatu titik ke titik lain yang menjadi tujuan. 

Network latency adalah jeda waktu yang dibutuhkan 

dalam pengantaran paket data dari pengirim ke 

penerima. Semakin tinggi jeda waktu atau latency 

tersebut maka akan semakin tinggi resiko kegagalan 

akses. Network latency juga sering diartikan sebagai 

tingkat keterlambatan pengantaran pada jaringan 

komunikasi data dan juga suara. Pada dasarnya 

semua komunikasi data melalui jaringan komputer 

lokal, wide area dan internet mengalami latency atau 

jeda keterlambatan. Latency pada saat jaringan sibuk 

berkisar 50 – 70 msec. 

Packet Loss didefinisikan sebagai kegagalan 

transmisi paket IP mencapai tujuannya. Kegagalan 

paket tersebut mencapai tujuan, dapat disebabkan 

oleh beberapa hal yaitu terjadinya overload trafik di 

dalam jaringan, tabrakan (congestion) dalam 

jaringan, error yang terjadi pada media fisik, 

kegagalan yang terjadi pada sisi penerima antara lain 

bisa disebabkan karena overflow yang terjadi pada 

buffer. Kegagalan transmisi  dihitung sebagai jumlah 

paket yang hilang saat pengiriman paket data ke 

tujuan. Kualitas  terbaik dari jaringan LAN/WAN 

jika jumlah losses paling kecil (Santosa, 2004). Di 

dalam implementasi jaringan IP, nilai packet loss ini 

diharapkan minimum. 

 Besarnya jitter, Latency dan Packet loss 

menunjukan performansi jaringan. Table 1 

memperlihatkan besar tiga parameter tersebut 

dikaitkan dengan katagori jaringan. 

Table 1.  Performansi jaringan 

(Sumber : TIPHON) 

Untuk menguji  performansi jarin digunakan 

software NetTools, yang merupakan  salah satu 

Network analyzer yang sangat handal. Tool ini 

dipakai unuk mengukur/menganalisa perfomance 

network dan men-diagnosa problem yang terjadi pada 

network tersebut. NetTools sangat populer karena 

dilengkapi dengan trace, lookup, port scanner, 

network scanner, dan SNMP browser. Selain itu juga 

digunakan Software Wireshark. Perangkat ini 

digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, 

analisis, perangkat lunak dan pengembangan protokol 

komunikasi, dan pendidikan. Wireshark mempunyai 

beberapa feature termasuk juga display filter 

language yang banyak dan kebolehan me-reka ulang 

suatu aliran pada sesi TCP. Paket sniffer sendiri 

diartikan satu buah tool yang berkemampuan 

menahan & melaksanakan pencatatan pada traffic 

data dalam jaringan. 

 

PERANCANGAN DAN REALISASI 

Alat-alat yang digunakan untuk merancang pengujian 

QoS antra lain Server, Laptop Client, Kabel UTP, 

Switch Unmanaged, Software Axence Net Tools, 

software  Wireshark, dan Diagram Blok. Diagram alir 

Pengujian Performansi Jaringan Layanan Fiber To 

The Home (FTTH) digambarkan langkah awal untuk 

melakukan pengujian performansi jaringan layanan 

Fiber To The Home (FTTH) dalam mengukur 

kualitas dari layanan Fiber To The Home (FTTH) 

yang ada pada client untuk mendapatkan nilai Quality 

of  Service (QoS). 

Laptop digunakan sebagai server Voip, server 

internet dan server VOD. Untuk itu dibutuhkan 

modem Bolt agar server internet dapat berfungsi. 

Switch dibutuhkan pada Voip,  berfungsi sebagai 

jembatan komunikasi antara server VoIP dengan 

client (telepon) yang saling terhubung.  Pengguna 

dapat menggunakan  perangkat IP Phone, 

Smartphone atau Laptop sebagai alat komunikasi 

VoIP . Untuk  pengujian internet dibutuhkan satu 

buah router mikrotik yang berfungsi untuk 

penghubung antar jalan dan switch berfungsi sebagai 

jalan itu sendiri yang biasa digunakan untuk jaringan 

Local Area Network (LAN), Untuk layanan Video 

On Demand (VOD) dibutuhkan switch serta beberapa 

laptop sebagai alat pemutar video dan satu buah 

televise untuk penerima. 

Informasi yang dibutuhkan untuk ketiga 

layanan yang akan diuji ini akan dimasukan kedalam 
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laptop server yang nanti akan tersambung dengan  

perangkat OLT. Dari OLT ke pelanggan  dikirim 

melalui jaringan fiber optic dan akan di terima di sisi 

client yaitu ONT. Untuk pengujian performansi QoS 

terhadap layanan FTTH (voice, video  dan data) 

menggunakan aplikasi axence net dan wireshark yang 

terdapat pada sisi client. Saat layanan  triple play 

tersebut dijalankan, maka parameter QoS seperti 

jitter, bandwidth, latency, packet loss dan throughput 

dari jaringan layanan FTTH akan terlihat pada laptop 

client. Saat pengguna menggunakan layanan FTTH 

(VOD, VoIP, Internet, Live Streaming, CCTV), 

software  wireshark. akan dilakukan capture paket 

untuk melihat protokol yang digunakan pada layanan 

FTTH, juga akan mengukur. delay, jitter dan packet 

loss.  Diagram alir pengujian Performansi Layanan 

Triple Play (Video, Suara dan Internet) FTTH dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1 Diagram Alir Pengujian Performansi 

Layanan Triple Play (Video, Suara dan Internet) 

FTTH 

 

II. Teknik Pengujian 
  

Pengujian layananan FTTH dengan 

menggunakan software axence net tools dan 

wireshark, Untuk itu pastikan terlebih dahulu bahwa 

PC/Laptop untuk pengujian telah terinstal software 

axence net tools dan Wireshark .Pengujian  

menggunakan software axence net tools diawali 

dengan membuka software tersebut. Masukkan IP 

server layanan pada kolom network address/mask 

dan pilih  start untuk melakukan pengujian, 

selanjutnya pilih IP layanan triple play (video, voice 

dan internet) dengan cara klik kanan. Dilanjut dengan  

memilih tools pada IP server, pilih  bandwidth tools 

pengujian untuk melihat throughput dan packet loss 

Pengujian  menggunakan software 

wireshark diawsali dengan  membuka software 

tersebut  Pilih  Local Area Connection dan akan 

tampil capture dari IP pengujian layanan yang 

terdeteksi oleh wireshark, pilih tombol stop dan 

melihat hasil capture layanan triple play (video, 

voice dan internet). Software akan running  secara 

otomatis dan pada layar akan langsung muncul grafik 

dengan memilih IP untuk melakukan proses 

pengujian. Pilih protocol yang akan diperiksa, 

dilanjut dengan memilih menu Statistic  Capture 

File Properties untuk melihat hasil latency dan jitt 

Metode pengujian dilalukan dengan 

pengukuran langsung  performansi layanan triple 

play (video, voice dan internet) berdasarkan jumlah 

pengguna untuk layanan video, berdasarkan jumlah 

panggilan untuk layanan suara dan jam akses untuk 

layanan internet. Untuk melakukan pengujian QoS 

pada layanan triple play (video, suara dan internet) 

menggunakan 2 software yaitu software Axence Net 

Tools dan Wireshark.  

 

III. Analisa dan Pembahasan 
 

Pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui performansi layanan triple play 

(video, voice dan internet) berdasarkan jumlah 

pengguna untuk layanan video, jumlah 

panggilan untuk layanan suara dan jam akses 

untuk layanan internet. Untuk melakukan 

pengujian QoS pada layanan triple play (video, 

suara dan internet) menggunakan 2 software 

yaitu software Axence Net Tools dan Wireshark. 

Software Axence Net Tools  untuk menguji  

parameter throughput dan packet loss, 

sedangkan  software wireshark  untuk 

mengetahui  parameter jitter dan latency atau 

delay Hhasil pengujian menggunakan kedua 

software tersebut dapat dilihat pada table 2. 

 

Tabel 2. Hasil  pengukuran  
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Pengujian VOD dilakukan untuk 5 client 

yang mengakses VOD secara bersamaan. Besar 

rata-rata throughput 8.8 Mbps, dengan range 

minimum sebesar 800 Mbps dan  maksimum 

sebesar 19.6 Mbps. Packet loss sebesar, terjadi   

0 % dengan packet  yang dikirim senilai 3618 

dan yang diterima 3602 dengan lost 16. Nilai ini 

dibandingkan nilai paket yang diterima hasilnya 

mendekati nol. Waktu keterlambatan atau  latecy 

rata-rata  diukur menggunakan software 

wireshark sebesar 342.6626 ms, masuk pada 

katagori sedang.  

Pengujian layanan Live Streaming untuk 

4 client yang mengakses layanan live streaming  

secara bersamaan. Besar rata-rata throughput 4.4 

Mbps, dengan range minimum sebesar 1.2 Mbp 

dan maksimum sebesar 8.6 Mbps. Sedangkan 

packet loss.  Packet loss sebesar  1 % dengan 

packet yang dikirim senilai 1428 dan yang 

diterima 1418 dengan lost 10. Besarnya latecy 

rata-rata 12.81375 ms dengan besar jitter yang 

didapat adalah 0.00 ms.  Dengan besarnya 

latency yang hanya 12.8 ms menghasilkan   

video yang diterima lancar tanpa terjadi 

buffering.  

Pengujian layanan CCTV  dengan 1 

client yang mengakses layanan CCTV didapat 

besar  throughput 5.6 Mbps dengan range 

minimum sebesar 440 Kbps dan maksimum 

sebesar 8 Mbps. Packet loss sebesar  0 % dengan 

packet yang dikirim senilai 381 dan yang 

diterima 381 dengan lost 0 dan packet loss. 

Paket loss  0% menunjukan performansi 

jaringan sangat bagus untuk CCTV .  

Layanan voice over internet protocol (VoIP) 

mendapat nilai throughput sebesar 2.6 Mbps 

dengan nilai packet loss sebesar 0%. Pengujian 

layanan voip dilakukan melakukan  pemanggilan 

telepon selama 5 kali dimana nilai latency dan 

jitter yang di dapat pada setiap pengujian seperti 

pada gambar 2. 
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gambar2. Grafik layanan Voip  
 

Dari grafik yang didapat tertlihat bahwa waktu 

latency dari Voip, dengan rata-rata 334ms, 

masuk dalam katagori sedang, sedangkan jitter 

masih rendah yaitu rata-rata 2.966 ms.  

Layanan internet nilai parameter yang 

didapat untuk throughput adalah 20.5 Mbps dan 

nilai packet loss adalah 24%. Hasil throughput 

yang besar dikarenakan pemakaian untuk 

layanan internet hanya sedikit. Apabila yang 

menggunakan layanan internet melebihi batas, 

maka nilai throughput akan turun. Nilai packet 

loss mendapatkan 24% artinya paket yang 

dikirim mengalami gangguan yang membuat 

nilai packet loss 24% dapat dikatakan jelek.  

 

IV. Kesimpulan  
 

Dari hasil pengukuran VOD, Live 

Streaming dan CCTV, Jaringan FFTH yang ada 

di lab telekomunikasi memberikan pelayanan 

yang sangat baik dengan throughput 4.4 Mbps, 

packet loss 1%, latency atau delay 12.81375 ms, 

jitter 0 ms. Sedangkan untuk Voip, meskipun 

throughput  tinggi hingga  5.6 Mbps, tidak ada  

paket yang hilang, tetapi latency atau delay 334 

ms. Untuk layanan internet  dengan throughput 

20.5 Mbps,  layanan jaringan dianggap sangat 

buruk dengan packet loss hingga  24%, latency 

atau delay 1610.025 ms. 
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Abstrak 

 

Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk membuat sistem penghitungan skor pada permainan bola 

basket. Dimana cara kerja sistem penghitungan skor ini dengan menggunakan input sensor infrared (HC-05) 

sebagai sensor kedekatan, sehingga ketika bola masuk kedalam keranjang sensor tersebut akan mengirim sinyal 

pada rangkaian kendali mikrokontroller Arduino uno kemudian akan diproses dan akan ditampilkan pada display 

seven segment. Sensor akan menghitung dua point, dan untuk penghitungan satu point dan tiga point, maka 

rangkaian dilengkapi dengan tombol penambahan satu angka dan pengurangan satu angka. Penghitung skor ini 

juga di lengkapai dengan buzzer sebagai alat bantu untuk tunanetra agar mengetahui bahwa terjadi pertambahan 

skor. Mikrokontroller dapat diaplikasikan sebagai alat pencacah yang dapat menerima sinyal dari sensor dan dapat 

mengolahnya dalam bentuk angka.sistem kerja mikrokontroller pada dasarnya sangat bergantung pada urutan 

instruksi atau program yang ditulis di ROM. 

 
Kata kunci: Bluetooth HC-05, Sensor Infrared, Seven Segment 

 

I. Pendahuluan 
 

Pada pertandingan olahraga diperlukan 

papan skor untuk menunjukkan hasil skor dari sebuah 

pertandingan olahraga. Pada setiap pertandingan, 

skor sangat menentukan siapa yang memegang 

kendali permainan pada setiap pertandingan. Dalam 

bidang olahraga khususnya yang dalam segi 

pemberian angka kedudukan sementara masih banyak 

yang menggunakan teknologi konvensional, seperti 

dalam olahraga Bola Basket. 

Awalnya papan skor yang digunakan adalah 

dengan menggunakan tulisan tangan, namun 

kemudian digantikan dengan display papan 

elektronik yang terdiri dari beberapa lampu led yang 

di susun sedemikian rupa sehingga dapat membentuk 

angka-angka tertentu. Pada perhitungan skor bola 

basket elektronik ini, untuk menambahkan nilainya, 

mak juri harus menekan tombol-tombol tetentu 

sehingga dengan demikian angka pada perhitungan 

skor akan bertambah sesuai dengan tombol yang di 

tekan oleh juri. 

Dalam kurun waktu singkat perkembangan 

teknologi melaju dengan sangat pesat. Dengan 

pesatnya laju perkembangan teknologi tersebut 

banyak bermunclan alat-alat yang canggih dapat 

bekerja secara otomatis. Maka dengan begitu 

sebaiknya papan skor ini dilengkapi dengan sensor 

agar dapat bekerja secara otamatis untuk lebih 

memudahkan. 

 

II. Metode Penelitian 
 

 
Gambar 1 Diagram Blok 

 

Dalam perancangan alat penghitung skor 

olahraga mikrokontroler ATMega16 sebagai otak 

pengendalinya ini harus digambar terlebih dahulu 

mailto:bennypnj@yahoo.co.id1
mailto:muhammadbeldykusuma@gmail.com2
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menggunakan blog diagram. Hal ini akan sangat 

membantu dalam mengidentifikasi kesalahan serta 

kelemahan apabila terjadi kesalahan pada 

perancangannya. Selain itu blog diagram juga akan 

sangat membantu dalam pemahaman perancangan 

sistem yang akan dilakukan. 

Dari diagram blog rangkaian diatas, dapat 

dijelaskan bahwa: 

a. Arduino uno, digunakan sebagai otak 

pemroses pada box sensor. 

b. Sensor Infrared, sensor ini digunakan untuk 

mendeteksi masuknya bola. 

c. HC-05, modul bluetooth ini digunakan untuk 

mengirim dan menerima antara box sensor dan 

box papan skor. 

d. Atmega16a, digunakan sebagai otak 

pemroses pada box papan skor. 

e. 2 Tombol, digunakan untuk mengurangi 

dan menambahkan nilai skor basket. 

f. Buzzer, digunakan untuk indikator saat bola 

masuk. 

g. 7Segment, digunakan untuk 

menampilkan nilai permainan bola 

basket. 

 

Flowchart 

 

 
 

Gambar 2 Alur Progam 

 

Program dimulai output tampilan nilai 0 

pada sevensegment ketika sensor inframerah 

mendeteksi adanya pergerakan atau masuknya bola 

kedalam ring basket maka sensor akan mengirim 

sinyal kepada mikrokontroler sehingga 

mikrokontroler pemproses sinyal dan 

mengkonversikannya dalam bentuk angka yang 

ditampilkan oleh sevensegment yang selalu 

bertambah 2 point ketika sensor mendeteksi 

pergerakan bola yang masuk kedalam ring dan 

secara bersamaan buzzer akan berbunyi selama 4 

detik. 

Ketika skor yang di dapat bukan 2 point 

maka akan di tekan tombol untuk pengurangan atau 

pertamabahan nilai point, jika skor 3 point yang di 

dapatkan maka tombol pertamabahan 1 / +1 point 

akan di tekan maka nilai skor pada sevensegment 

akan bertamahan senilai 1 point dan jika skor 1 point 

yang didapatkan maka tombol pengurangan 1 / -1 

point akan ditekan makan nilai pada papan skor akan 

di kurangi satu point dan jika semua nilai skor sudah 

sesuai maka seven segment menampilkan jumlah 

nilai selama pertandingan. 

 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

 

a. Atmega16 
 

 
 

Gambar 3 IC ATMega16 

 

Mikrokontroler adalah IC yang dapat 

diprogram berulang kali, baik ditulis atau dihapus 

(Andrianto Heri, 2008). Biasanya digunakan untuk 

pengontrolan otomatis dan manual pada perangkat 

elektronika. Beberapa tahun terakhir, mikrokontroler 

sangat banyak digunakan terutama dalam 

pengontrolan robot. 

Seiring perkembangan elektronika, 

mikrokontroler dibuat semakin kompak dengan 

bahasa pemrograman yang juga ikut berubah. Salah 

satunya adalah mikrokontroler AVR (Alf and 

Vegard’s Risc processor) ATMega16 yang 



Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 299-305                                                      301 
 

 

menggunakan teknologi RISC (Reduce Instruction 

Set Computing) dimana program berjalan lebih cepat 

karena hanya membutuhkan satu siklus clock untuk 

mengeksekusi satu instruksi program. Secara umum, 

AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu 

kelas ATtiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega, 

dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan 

masing-masing kelas adalah memori, peripheral, dan 

fungsinya. Dari segi arsitektur dan instruksi yang 

digunakan, mereka bisa dikatakanhampir sama. 

Mikrokontroler AVR ATMega16 memiliki fitur 

yang cukup lengkap. Mikrokontroler AVR 

ATMega16 telah dilengkapi dengan ADC internal, 

EEPROM internal, Timer/Counter, PWM, analog 

comparator, dll. Sehingga dengan fasilitas yang 

lengkap ini memungkinkan untuk belajar 

mikrokontroler keluarga AVR dengan lebih mudah 

dan efisien, serta dapat mengembangkan kreativitas 

penggunaan mikrokontroler. 

 

ATMega16. Fitur-fitur yang dimiliki oleh 

mikrokontroler ATMega16 adalah sebagai berikut: 

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu port A, 

port B, port C, dan port D. 

2. ADC internal sebanyak 8 saluran. 

3. Tiga buah Timer/Counter dengan 

kemampuan pembandingan. 

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5. SRAM sebesar 512 byte. 

6. Memori Flash sebesar 8 kb dengan 

kemampuan Read While Write. 

7. Port antarmuka SPI 

8. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat 

diprogram saat operasi. 

 

9. Antarmuka komparator analog. 

10. Port USART untuk komunikasi serial. 

11. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan 

kecepatan maksimal 16 MHz. 

 

b.  Arduino Uno 
 

Uno Arduino adalah board berbasis 

mikrokontroler pada ATmega328. Board ini memiliki 

14 digital input / output pin (dimana 6 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16 

MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik 

tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang 

diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya 

terhubung ke komputer dengan kabel USB atau 

sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC 

atau baterai untuk menggunakannya.[5] Board 

Arduino Uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut 

: - 1,0 pinout: tambah SDA dan SCL pin yang dekat 

ke pin aref dan dua pin baru lainnya ditempatkan 

dekat ke pin RESET, dengan IO REF yang 

memungkinkan sebagai buffer untuk beradaptasi 

dengan tegangan yang disediakan dari board sistem. 

Pengembangannya, sistem akan lebih kompatibe 

dengan Prosesor yang menggunakan AVR, yang 

beroperasi dengan 5V dan dengan Arduin Karena 

yang beroperasi dengan 3.3V. Yang kedua adalah pin 

tidak terhubung, yang disediaka untuk tujuan 

pengembangannya. 

 

 
Gambar 4 Board Arduino Uno 

 

c. Modul Bluetooth HC-05 
 

Modul HC-05 adalah modul bluetooth yang 

dapat berfungsi sebagai master atau sebagai slave. 

Jika Anda hanya ingin menggunakan arduino sebagai 

slave, maka Anda dapat menggunakan modul 

bluetooth HC-06 karena modul tersebut secara 

default hanya dapat berfungsi sebagai slave. Modul 

HC-05 pada tutorial ini menggunakan chipset buatan 

Cambridge Silicon Radio (CSR) BC417143 dan telah 

terpasang pada breakout board. Berikut ini adalah 

gambar modul HC-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Modul Bluetooth HC-05 

 

 

d. Seven Segment 

 

Seven segment merupakan display visual 

yang umum digunakan dalam dunia digital. Seven 

segment sering dijumpai pada jam digital, penujuk 

antrian, diplay angka digital dan ter mometer digital. 
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Penggunaan secara umum adalah untuk menampilkan 

informasi secara visual mengenai data-data yang 

sedang diolah oleh suatu rangkaian digital. 

Seven segment tidak lain adalah sebuah 

penampil berisi desimal yang berisi delapan buah 

LED ya ng tersusun membentuk angka delapan. Setia 

p LED yang menyusunnya diberikan lebel dari „a‟ 

sampai „h‟ dengan salah satu terminal LED 

dihubungkan menjadi satu sebagai kaki common. 

 
Gambar 6 (a) Tampilan Seven Segment 

(b) Diagram Skematik Seven 

Segment 

 

e.  Modul T0175 Infrared 

 

Cahaya infra merah merupakan cahaya yang 

tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya 

maka radiasi cahaya infra merah akan terlihat pada 

spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang 

di atas panjang gelombang cahaya merah. Radiasi 

inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 

nm sampai 1 mm dan berada pada spektrum berwarna 

merah. Dengan panjang gelombang ini maka cahaya 

infra merah tidak akan terlihat oleh mata namun 

radiasi panas yang ditimbulkannya masih dapat 

dirasakan/dideteksi. 

 

 
Gambar 7 Modul Infrared 

 

 

f. Buzzer 

 

 

 

 
 

Gambar 8 Buzzer 

 

Buzzer adalah suatu alat yang dapat mengubah 

sinyal listrik menjadi sinyal suara. Pada umumnya 

buzzer digunakan untuk alarm, karena 

penggunaannya cukup mudah yaitu dengan 

memberikan tegangan input maka buzzer akan 

mengeluarkan bunyi. Frekuensi suara yang di 

keluarkan oleh buzzer yaitu antara 1-5 KHz. 

 

1. Spesifikasi Sistem 

 

Sistem yang dirancang memiliki spesifikasi 

sebagai berikut : 

1.  Tegangan Sumber 2 VDC 

2.  Tegangan Output 5 VDC 

3.  Tegangan Teregulasi   5 VDC 

4.  Perangkat I/O:  

a. Input 

o Masuknya bola ke ring 

o Menggunakan sensor infrared 

b. Output 

o Buzzer 

o Modul sevensegment 

o Menghitung skor basket 

c. Dimensi alat 

 

o Sensor pada Ring : 12,5cm x 8,5cm x 

5cm. 

o Papan skor : 25cm x 23cm x 13,5cm 

 

2. Cara Kerja Sistem 

1. Infraremerah sensor ini di gunakan untuk 

mendeteksi pergerakan atau masuknya bola 

kedalam ring yang kemudian mengirim 

sinyal pada mikrokontroler Arduino uno. 

2.   Mikrokontroler Arduino block 1 merupakan  

pengendali dari sensor infrared ran modul 

bluethoot HC-05 sebagai transmitter. 

Mikrokontroler ini di program yang dapat 

berfungsi mengolah sinyal yang diterima 

dari sensor kemudian dikirim menggunakan 

HC-05 ke block 2 untuk di tampilkan pada 

papan skor. 
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3. HC-05 modul bluethoot ini sebagai sarana 

pengirim data jarak jauh /nirkable dari 

sensor yang berfungsi sebagai Transmitter 

pada Block pertama dan Reciver pada block 

kedua. 

4. Sevensegment digunakan untuk 

menampilkan nilai dari hasil 

hitungan Mikrokontroler terhadap sinyal 

input sensor. 

5. Buzzer sebagai penanda jika terjadi setiap 

pertambahan skor permainan dengan 

mengeluarkan suara „beep‟. 

6. 2 tombol ini digunakan sebagai pertambahan 

nilai +1 point untuk threepoint dan tombol 

lain untuk pengurangan -1 point untuk one 

point. 

 

3. Cara Penggunaan Sistem 

 

1. Sistem dinyalakan dengan menekan tombol 

ON/OFF yang terdapat pada box papan skor. 

2. Ketika tombol pada posisi ON maka 7 

segment menunjukkan nilai 0 (Nol). 

3. Kemudian hubungkan box sensor pada ring 

dengan baterai. 

4. Saat sensor sudah aktif tunggu bluetooth 

berkedip hingga bersamaan antara box 

sensor dan box papan skor, dalam 

kondisi tersebut maka sistem dinyatakan 

sudah aktif. 

5. Setelah sistem aktif, ketika bola masuk ke 

dalam ring maka sistem akan mulai 

mendeteksi bola tersebut sehingga sensor 

akan mengirim data menggunakan bluetooth 

pada box sensor, yang kemudian diterima 

oleh bluetooth pada box papan skor sehingga 

7 segment mulai menghitung skor dan 

buzzer aktif atau berbunyi. 

 

Sistem akan terus mengulang menghitung dan buzzer 

aktif ketika bola terus masuk pada ring, kemudian 

saat terjadi three point maka tekan tombol push 

button “+” dan saat terjadi pelanggaran atau vitro 

maka tekan tombol push button. 

 

4. Analisis Rangkaian 

 

Koneksi mikrokontroller dengan 

sensor infrared, bluetooth HC-05, 7 Segment, 

Buzzer. 

 

 
Gambar 9 Arduino Uno Dikoneksikan dengan 

Modul Bluetooth HC-05 

 

 

 
Gambar 10 Arduino Uno Dikoneksikan dengan Modul 

Infrared 

 

 

 
Gambar 11 Arduino Uno Dikoneksikan dengan 

Buzzer 
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Gambar 12 Mikrokontroler Dikoneksikan dengan 

Seven Segment. 

 
Gambar 13 Keseluruhan pada Box Sensor 

 

Penggunaan Port atau Pin Arduino Uno pada box 

sensor yang menggunakan arduino pin yang  

digunakan  untuk  sensor  infrared  output 

dihubungkan ke pin 2, dan VCC atau Ground 

dihubungkan pada VCC 5Volt dan Ground pada 

arduino,  kemudian  pin  yang  digunakan  untuk 

modul bluetooth kaki Rx dihubungkan pada pin 11 

kaki Tx dihubungkan pada pin 10 dan kaki VCC atau 

Ground pada bluetooth dihubungkan pada VCC 

3,3Volt dan Ground yang ada pada Arduino. 

 

 
Gambar 14 Keseluruhan pada Box Papan Skor 

 

Penggunaan Port atau Pin atmega16A pada box 

papan skor yaitu sebagai berikut: 

1. PortA.2 digunakan sebagai output buzzer 

2. PortD.2 digunakan sebagai input tombol +1 

3. PortD.3 digunakan sebagai input tombol -1 

4. Port(C.0 – C.3) digunakan sebagai output 

untuk input decoder pada 7 segment satuan. 

5. Port(B.0 – B.3) digunakan sebagai output 

untuk input decoder pada 7 segment 

puluhan. 

6. PortD.0 digunakan sebagai input Tx pada 

bluetooth. 

7. PortD.1 digunakan sebagai input Rx pada 

Bluetooth. 

 

 
Gambar 15 Bentuk Fisik Alat Box Sensor 

 

 
 

Gambar 16 Bentuk Fisik Alat Box Papan Skor 

 

IV. Kesimpulan 
 

1. Sensor infrared dapat digunakan untuk 

mendeteksi lewatnya bola basket pada ring 

namun pengaruh cahaya sangat signifikan pada 

tempat gelap dan terang. 

2. Penggunaan modul bluetooth HC-05 sangat 

tepat karena dapat diubah mode slave atau 

master menggunakan program arduino. 

3. Penggunaan decoder sangat tepat karena dapat 

mengurangi penggunaan port atau pin yang 

berlebih pada atmega16A. 

4. Sistem berjalan lancar namun terkendala pada 

ruangan yang digunakan. 
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Abstrak 

 

Pada proses pembuatan bawang putih menjadi bawang hitam atau black garlic terjadi proses peningkatan 

antioksidan, jika terlalu lama dalam waktu pembuatan black garlic maka terjadi penurunan antioksidan. Bawang 

putih yang sudah menjadi black garlic mengalami perubahan fisik secara tekstur dan warna. Penelitian ini 

merancang instrument pengukur dengan metode sifat kapasitansi yang mengkonversi konstanta kapasitansi ke 

digital dengan black garlic sebagai dielektriknya untuk mendapatkan karakteristik antioksidannya dan menentukan 

lama waktu terbaik dalam proses pembuatannya. Cara pengukuran terhadap black garlic dilakukan dengan 

menususukkan plat elektroda setebal 0,8mm dan jarak antar plat 3mm. Hasil pengujian FDC1004Q menghasilkan 

data output berupa data biner 24-bit sebagai konstanta numerik dan dikonversi ke bilangan desimal. Alat ini 

dilengkapi dengan kontroler dan LabView sebagai monitoring dan datalogger. Pengukuran black garlic 

menggunakan instrument pengukur yang dibuat memiliki karakteristik yang sama dengan hasil riset BPPT 

Bioteknologi yaitu kandungan arginine pada black garlic yang mengindikasi adanya aktivitas antioksidan.  Nilai 

rata-rata pengukuran tertinggi (optimal) berdasarkan waktu pembuatan terjadi pada minggu ke-3 dan setelah itu 

mengalami penurunan. Hasil rata-rata pengukuran nilai numerik desimal 24-bit bawang putih sampai menjadi black 

garlic, yaitu bawang putih sebesar 4.135.623, black garlic hari ke-15 sebesar 4.652.969, hari ke-19 sebesar 

4.778.313 dan hari ke-23 sebesar 4.743.427. Berdasarkan rata-rata pengukuran bawang putih sampai menjadi black 

garlic sampel hari ke-19 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada black garlic sampel hari ke-23. 

Dari pengukuran dan perhitungan didapatkan nilai konstanta dielektrik tertinggi yaitu pada black garlic sampel hari 

ke-19 sebesar 30,895. 

 

Kata Kunci : Black Garlic, Antioksidan, Kapasitansi, Konstanta Dielektrik, 30,895 

 

I. Latar Belakang 

 
Black garlic memiliki antibakteri lebih 

kuat, serta antioksidan dua kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan bawang putih biasa karena 

mengandung S-alllycysteine [Priantika Setyawati, 

2014]. Black garlic dibuat dengan pemanasan tanpa 

menambahkan sesuatu , dengan suhu ruangan  (65-

80°C) dan kelembapan (70-80%) selama 30-40 hari 

[Danan Wang dkk. 2010]. 

Beberapa produsen dalam proses 

pembuatan black garlic masih dilakukan dengan cara 

tradisional, berupa wajan dan alas dandang yang 

berlubang – lubang dan dimasak selama 30 – 60 

menit dengan api kecil setiap hari selama 20 hari, ada 

juga yang menggunakan rice cooker yang terus 

dinyalakan selama waktu yang ditentukan. Dengan 

cara yang lebih modern black garlic dibuat dengan 

menggunakan alat yang suhu dan kelembapannya 

dapat dikontrol dan  menyesuaikan dengan keadaaan 

untuk mencapai setpoint yang ditentukan. Black 

garlic memiliki banyak khasiat, beberapa penelitian 

telah membuktikan bahwa ekstrak black garlic 

memiliki antioksidan, anti alergi, anti diabetes, anti 

inflamasi, hipokolesterolemia, hipolipidemia, dan 

efek anti karsinogenik [Il Sook Choi, dkk. 2014]. 

Black garlic telah diperkenalkan di Korea sebagai 

produk kesehatan. Parameter untuk menentukan 

kualitas dari black garlic yang dapat digunakan 

seperti antioksidan, alicin,  dan zat lain dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti proses pembuatan 

(pengaturan suhu dan kelembaban) [Xinyan Zhang, et 

all. 2015], bahan baku, dan lama waktu pembuatan [Il 

Sook Choi, dkk. 2014]. 

Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba 

membuat instrument pengukur kualitas pada black 

garlic untuk mengetahui karakteristik black garlic 

dari lama waktu pembuatannya. Instrument pengukur 

ini dibuat dengan menggunakan ESP8266 Nodemcu 

sebagai kontroller, FDC1004Q sebagai sensor yang 

mendeteksi hasil pengukuran dengan sifat kapasitansi 

dari dua plat elektroda dan mengkonversikannya ke 

mailto:supomopoltek@gmail.com
mailto:ajiwahyudi62@gmail.com
mailto:tanto.rusdianto18@gmail.com
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nilai digital. Semua data-data hasil pengukuran akan 

disimpan pada datalogger untuk dianalisa dengan 

menggunakan LabVIEW melalui PC (Personal 

Computer) sebagai monitoring. Diharapkan dengan 

sistem pengukuran dan monitoring tersebut dapat 

mengetahui karakteristik black garlic dari sampel 

hari pembuatan untuk menentukan lama waktu 

pembuatan terbaik (optimal) dan mengetahui indikasi 

adanya aktifitas antioksidan  

 

II. Metode Penelitian 

Plat Elektroda FDC1004Q ESP8266 Node MCU

LCD 16x2

PC

INPUT PROSES OUTPUT

 
Gambar 1. Diagram Blok Sistem 

 
Diagram blok sistem dari alat penelitian ini 

seperti pada Gambar 1 terdiri dari 3 blok, yaitu blok 

input, blok proses, dan blok output. Pada blok input 

digunakan sensor elektroda berupa dua buah plat 

sejajar dibuat dari bahan stainless steel sebagai 

pendeteksi sifat kapasitif. Pada blok proses terdiri 

dari FDC1004Q sebagai pengkonversi hasil deteksi 

sensor dengan sifat kapasitansi menjadi nilai digital 

dan ESP8266 Nodemcu sebagai mikrokontroler 

untuk pengolah data dari input dan sebagai modul 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) untuk mengirim data pada 

PC dengan komunikasi TCP / IP melalui thethering.  

Pada blok output digunakan LCD (Liquid Crystal 

Display) 16x2 sebagai penmpil data hasil 

pengukuran serta PC sebagai penampil serta 

menyimpan data hasil pengukuran melalui software 

LabVIEW 2015. 

 

2.1 Perancangan Sistem 

 

 

MULAI

Inisialisasi pin 
D4= SDA, pin D5= 
SCL, FDC1004Q 

Cin1 & GND, 
Variabel, Library

Jalankan program LabView 
(Run)

Masukkan 
SSID dan 
Password

Upload program Arduino 
IDE & buka serial monitor

Masukkan alamat 
IP di Labview

Muncul alamat 
IP?

Y

A

Muncul Data 
Pengukuran

SELESAI

A

Y

 

Gambar 2. Flowchart Sistem 

Pada Gambar 2 menunjukkan flowchart sistem 

pengukuran, tahap pertama yaitu inisialisasi dari pin-

pin input dan output dan juga setting konfigurasi pin 

input dan output serta SSID dan password pada 

program arduino IDE. Lalu upload program dan buka 

serial monitor. Setelah itu masukkan alamat IP yang 

muncul pada serial monitor. Lalu jalankan program 

LabVIEW, untuk mulai melakukan pengukuran. Hasil 

pengukuran yaitu berupa nilai numerik desimal 24-bit 

di tampilkan di PC sebagai HMI (Human Machine 

Interface) dan LCD secara realtime. 

 

2.2 Perancangan Hardware 

Perancangan hardware yaitu pembuatan skematik 

layout modul instrument pengukur menggunakan 

software Proteus 8 Professional seperti pada Gambar 3 

dan Perancangan desain casing alat menggunakan 

software Solidworks. Desain layout terdiri dari 

komponen dengan spesifikasi yaitu : Resistor 100KΩ, 

kapasitor multilayer keramik 0.1Uf, kapasitor 

multilayer keramik 1Uf, FDC1004Q, LCD 16x2, dan 

ESP8266 NodeMCU. 

 



308                                                      Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3 tahun 2018 : 306-310 

 
 

 
 

Gambar 3. Perancangan Skematik 
 

Perancangan casing alat dengan 

menggunakan konstruksi knockdown sehingga dapat 

dibongkar pasang. Desain casing meliputi : desain 

casing modul, penyanggah black garlic, dan wadah uji 

vitamin c.  

 

 
 

Gambar 4. Realisasi Alat 
 

Pada Gambar 4 merupakan realisasi 

casing alat berdasarkan perancangan. Casing 

alat dibuat dengan bahan acrylic dengan 

ketebalan 5mm dan 8mm. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

 
Berdasarkan hasil pengukuran 

bawang putih sebagai referensi dan hasil 

pengukuran black garlic sebanyak 5 kali 

pengukuran dengan mengambil 5 buah black 

garlic dari setiap sampel. Sampel black 

garlic yang diukur berdasarkan hari 

pembuatan yaitu hari ke-15, hari ke-19, dan 

hari ke-23. 

 

 
 

Gambar 5. Grafik hasil pengukuran 
 

Pada Gambar 5 menunjukkan grafik 

hasil pengukuran menggunakan alat 

instrument yang dibuat, dari nilai numerik 

desimal 24-bit yang sudah dikonversi dalam 

nilai desimal menunjukkan perubahan nilai 

dari bawang putih sampai menjadi black 

garlic. Hasil rata-rata pengukuran nilai 

numerik desimal 24-bit bawang putih sampai 

menjadi black garlic, yaitu bawang putih 

sebesar 4135623, black garlic hari ke-15 

4652969, hari ke-19 4778313, dan hari ke-23 

sebesar 4743427. Berdasarkan hasil rata-rata 

pengukuran bawang putih sampai menjadi 

black garlic sampel hari ke-19 mengalami 

peningkatan dan mengalami penurunan pada 

black garlic sampel hari ke-23.  
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Pada Gambar 6 menunjukkan hasil 

pengukuran nilai rata-rata dari parameter 

aktivitas antioksidan yaitu arginine pada 

black garlic yang dilakukan BPPT-

Bioteknologi. Arginine merupakan salah satu 

jenis asam amino. Hasil pengukuran ini 

didapatkan dengan menggunakan Liquid 

Chromatography Mass Spectrofotometry 

(LC-MS), yaitu teknik kimia analitik yang 

menggabungkan pemisahan fisik dari 

kromatografi cair dengan kemampuan 

analisis massa spektrometer massa. 

Hasil rata-rata pengukuran black garlic 

menggunakan instrument pengukur yang 

dibuat memiliki karakteristik yang sama 

dengan hasil riset BPPT Bioteknologi yaitu 

kandungan arginine pada black garlic yang 

mengindikasi adanya aktivitas antioksidan. 

Sehingga diketahui nilai rata-rata hasil 

pengukuran tertinggi (optimal) pada black 

garlic berdasarkan waktu pembuatan terjadi 

pada minggu ke-3 dan setelah itu mengalami 

penurunan.  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada rancang bangun instrument 

pengukur kualitas pada black garlic terjadi 

adanya perubahan nilai numerik desimal 24-

bit dari bawang putih mentah sampai dengan 

menjadi black garlic. Hal ini dapat ditinjau 

dari perubahan nilai konstanta dielektrik 

berdasarkan perhitungan dari nilai 

kapasitansi. 

Untuk mencari nilai kapasitansi dari 

hasil pengukuran FDC1004Q digunakan 

rumus berdasarkan datasheet : 

 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖(𝑝𝐹) = ((𝐾𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 −

2 (𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 [0: 23])))/219 +

𝐶𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡  .............(4-1) 

 

dimana, 

 Coffset besarnya berdasarkan settingan 

dari CAPDAC 

Dengan menggunakan Persamaan 4-1 

maka didapatkan besarnya kapasitansi, yaitu 

sebagai berikut : 

 

Komplement-2  

=10001101111111110101001= 4652969 

(desimal) 

 

Kapasitansi = 4652969/2
19 

+ 0 = 8,875 

pikoFarad (Pengukuran Black Garlic Hari 

Ke-15) 

 

Dari hasil output FDC1004Q dapat 

diketahui besarnya kapasitansi bawang putih 

dan black garlic yang diukur. Sehingga 

dapat diketahui nilai konstanta dielektrik 

bawang putih dan black garlic berdasarkan 

sampel hari, dengan memasukkan 

Persamaan 2-1. Di bawah ini perhitungan 

untuk sampel black garlic hari ke-15 yaitu 

sebagai berikut : 

𝐶 = 𝐾. 𝜀0.
𝐴

𝑑

= 𝐾. 8,85𝑥10−12
0,0001

0,003
 

8,875𝑥10−12 = 𝐾. 0,295𝑥10−12 

𝐾 =
8,875

0,295
= 30,085 

Tabel 1. Perbandingan Nilai Konstanta 

Dielektrik Bawang Putih dan Black Garlic  

Berdasarkan Output FDC1004Q 

Sampel 

Nilai  

(24bit) 

Desimal 

Kapasi

tansi 

(pF) 

Konstanta 

Dielektrik 

BP 4135623 7,888 26,739 

BG 15 4652969 8,875 30,085 

BG 19 4778313 9,114 30,895 

BG 23 4743427 9,047 30,668 

Sehingga dari Tabel 1 hasil perhitungan 

didapatkan nilai konstanta dielektrik pada 
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Gambar 6. Grafik Nilai Rata-Rata 

Arginine BPPT-Bioteknologi 
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sampel hari ke-15 dari bawang putih dan 

black garlic, yaitu bawang putih sebesar 

26,739, black garlic sampel hari ke-15 

sebesar 30,085, hari ke-19 sebesar 30,895, 

dan hari ke-23 sebesar 30,668 seperti 

ditunjukkan pada Tabel 4.4. Sehingga 

didapatkan nilai konstanta dielektrik 

tertinggi yaitu dari black garlic sampel hari 

ke-19 sebesar 30,895. 

 

IV. Kesimpulan dan Saran 

Hasil rata-rata pengukuran pada black 

garlic menggunakan rancang bangun 

instrument pengukur yang dibuat memiliki 

karakteristik yang sama dengan hasil riset 

BPPT Bioteknologi yaitu kandungan 

arginine pada black garlic yang 

mengindikasi adanya aktivitas antioksidan 

tertinggi pada minggu ke-3 dan setelah itu 

mengalami penurunan. Perubahan output 

hasil pengukuran rata-rata nilai numerik 

desimal 24-bit dari bawang putih sampai 

dengan menjadi black garlic berdasarkan 

sampel hari, yaitu bawang putih sebesar 

4135623 , black garlic sampel hari ke-15 

sebesar  4652969 , hari ke-19 sebesar 

4778313 , dan hari ke 23 sebesar 4743427. 
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Abstrak 
Water Level Controller (WLC) atau dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia Pengendali Level/Ketinggian Air 

adalah sebuah alat yang sesuai namanya bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur ketinggian air dalam suatu bak 

air atau tanki secara otomatis. Secara singkat prinsip kerja WLC ini adalah mengatur kerja pompa air yang akan 

mengisi bak air/ tanki dengan ketinggian air sebagai acuannya. rancangan yang dibuat sudah mampu menjalankan alat 

pengendali ketinggian level air otomatis dengan monitoring supervisory control and data acquisition (scada). 

Abstract 

Water Level Controller (WLC) or in free language Indonesia Water Level / Water Level Controller is a suitable tool 

name for size or size tub tub or tank automatically. Briefly this WLC working principle is a working air pump 

arrangement that will fill the tub of water / tank with the height of the air as a reference. 

Key words : Control System, WLC 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Air merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

manusia dan sudah menjadi salah satu kebutuhan 

pokok dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan 

perkembangan populasi penduduk kebutuhan air 

semakin meningkat dan dampak nya di beberapa 

tempat penyaluran air sungguh langka seperti di desa-

desa atau daerah yang jauh dari ibukota kondisi ini 

sungguh mengkhawatirkan sekali dan jika hal ini terus 

berlanjut maka akan mengakibatkan kerugian yang 

cukup fatal, baik dalam kebutuhan pokok maupun 

kebutuhan industri. Cara untuk mengatasi hal tersebut 

adalah dengan cara melakukan penghematan air agar 

tidak terjadi kelangkaan air. caranya yaitu dengan 

mengumpulkan air di suatu wadah bisa berupa tangki 

atau torrent. air yang di ambil biasanya berasal dari 

sumur menggunakan tangki air. Lalu disalurkan 

melalui pipa-pipa.  

Penggunaan tangki sering sekali 

menimbulkan masalah Karena tidak dikuti dengan 

pengamatan,air pengendaliannya. Pengontrolan atau 

pengendalian ketinggian air adalah kunci agar 

pemborosan terhadap penggunaan air dapat dicegah. 
Hasil dari karya cipta ini adalah alat 

pengendali ketinggian air dengan monitoring SCADA 

yang berfungsi sebagai monitoring ketinggian air 

Programmable logic controller (PLC) ini 

dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay 

sequensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat 

diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan, dan 

dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki 

pengetahuan di bidang pengoperasian computer. 

Supervisory Control And Data Acquisition 

adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang 

dipakai untuk pengontrolan dan memonitor suatu 

proses. 

Dalam pembuatannya terdapat beberapa 

permasalahan yang ditemukan. Berikut permasalahan 

yang dibahas : 

 

1. Bagaimana Perancangan instalasi prototipe 

WLC 

2. Bagaimana pemilihan komponen instalasi 

prototipe WLC 

3. Bagaimana instalasi wiring antar komponen 

instalasi prototipe WLC 

4. Bagaimana membuat program PLC prototipe 

WLC yang dapat bekerja dengan manual dan 

otomatis sesuai deskripsi kerja yang telah 

dibuat dengan menggunakan GMWIN 

5. Bagaimana cara mengkonfigurasikan dan 

mentransfer program PLC ke PLC GLOFA 

6. Bagaimana men-setting komunikasi I/O PLC, 

SCADA dengan prototipe WLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select Mode Plant 

Pilih Mode 

Auto/Manual 

 

Start Auto Start Manual 

MP 1 & MP 2 

ON 

MP 1 : ON 

MP 2 : OFF 

Dibawah Level 1 

Level 1 

Level 2 

MP 1 : OFF 

MP 2 : ON 

On 
Level 3 

MP 1 : ON 

MP 2 : OFF 

On 
Level 4 

MP1 & MP2 : OFF 

MP3 & SLV : ON 

PB MP1 

MP1 : ON 

PB MP2 

MP2 : ON 

 

PB MP3 

MP3 : ON 
PB SLV 

SLV : ON 

PB Buzzer 

Buzzer : ON 

PB Test All  

Test All : ON 

PB Reset 

Reset : ON 

PB Stop 

Stop : ON 

End 
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Select Mode Plant 

Pilih Mode 

Auto/Manual 

 

Start Auto Start Manual 

MP 1 & MP 2 

ON 

MP 1 : ON 

MP 2 : OFF 

Dibawah Level 1 

Level 1 

Level 2 

MP 1 : OFF 

MP 2 : ON 

On 
Level 3 

MP 1 : ON 

MP 2 : OFF 

On 
Level 4 

MP1 & MP2 : OFF 

MP3 & SLV : ON 

PB MP1 

MP1 : ON 

PB MP2 

MP2 : ON 

 

PB MP3 

MP3 : ON 
PB SLV 

SLV : ON 

PB Buzzer 

Buzzer : ON 

PB Test All  

Test All : ON 

PB Reset 

Reset : ON 

PB Stop 

Stop : ON 

End 

7. Bagaimana cara membuat desain tampilan 

serta pemprograman SCADA 

8. Bagaimana cara meng-upload dan men-

download program SCADA pada PLC 

9. Bagaimana cara komunikasi pada PLC dan 

SCADA 

10. Bagaimana cara pengoperasian SCADA. 

2. METODE PENELITIAN 

Gambar 1 menjelaskan flowchart keadaan  pilihan 

simulator. 

 

 

 
 

Gambar 1 Flowchart Keadaan Simulator 

Flowchart Gambar 1 berfungsi untuk mensimulasikan 

kerja prototipe ini hanya dengan lampu indicator dan 

saklar yang di oprasikan secara manual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select Mode 

Simulator 

Tekan Sakelar LV 1 

MP1 & MP2: ON 

MP1: ON ; MP2: OFF 

Tekan Sakelar LV 2 

MP1: OFF ; MP2: ON 

Tekan Sakelar LV 3 

MP1: ON ; MP2: OFF 

Tekan Sakelar LV 4 

MP1 & MP2: OFF 

MP3 & SLV: ON 
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Gambar 2 Flowchart Keadaan Plant 

 

 
 

Gambar 3 toolbox pada GMWIN 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Yang dihasilkan pada bagian perencanaan instalasi 

adalah gambar rancangan instalasi yang terdiri dari:  

1. Tata Letak Komponen instalasi 

2. Wiring Diagram 

3. Diagram Daya 

dan  penentuan komponen yang akan digunakan dalam 

instalasi WLC. 

 

1. Tata Letak Komponen Panel 

Sebelum mulai merancang posisi dari peralatan 

atau komponen yang akan digunakan harus 

ditentukan terlebih dahulu. 

2. Wiring Diagram 

Wiring Diagram biasa adalah gambar rancangan 

yang menggambarkan jalur kabel dari mulai 

supply 220 VAC secara keseluruhan sampai ke 

beban. Setelah tata letak komponen ditentukan, 

dibutuhkan wiring Diagram untuk 

penginstalasian antar komponen WLC. 

3. Diagram Daya 

Diagram daya dibuat untuk mengetahui 

penghasutan apa yang akan digunakan apabila 

beban yang digunakan adalah motor. 

4. Pemilihan Komponen Instalasi prototipe 

WLC 

Pemilihan komponen dilakukan dengan maksud 

optimalisasi antara alat yang akan di gunakan 

dengan kebutuhan instalasi, agar tidak terjadi 

pemborosan dalam pembelian alat dengan 

spesifikasi berlebihan atau jumlah yang terlalu 

banyak. 

 

1. program PLC 

Dalam membuat program PLC Glofa G7M-

DR40U series dengan software GMWIN 4.0  

pada prototipe WLC, diawali dengan  cara 

membuat kontak – kontak dan pengalamatan 

berikut adalah cara membuat kontak dan 

pengalamatanya 

 

Pilih jenis kontak yang ada pada toolbox lalu 

hubungkan dengan kontak lainnya dan coil 

setelah itu kita bisa memberikan pengalamatan 

dengan cara mengklik dua kali pada kontak/koil 

yg ingin di beri pengalamatan, pengalamatannya 

berupa I0.0.0 untuk input dan Q0.0.0 untuk 

output. 

a. Cara mendownload program PLC 

1. Pertama pastikan bahwa laptop telah 

terhubung dengan kabel RS – 232  

2. Cek COM kabel RS – 232 pada device 

manager. 

3. Kemudian di GMWIN pilih menu file pilih 

menu option 

4. Klik menu connection option dan atur COM 

ssma dengan yang ada pada langkah 1 

5. Untuk download program ke PLC pilih menu 

online kemudian pilih menu connect 

sebelumnya pastikan Swiching mode pada 

PLC tidak run 

 

2. Program SCADA 
Pada program monitoring SCADA kita harus 

membuat design dan menyeting komunikasi 

pada program vijeo citect 7.5 berikut adalah 

langkah – langkahnya 

 

1. Klik window Citect project editor 

selanjutnya klik comunication untuk me 

setting komunkasi nya klik pada 

Express Wizard, lalu akan keluar box 

express comunicartion wizard 

2. centang pada use an existing I/O server 

pilih I/OServer1, klik next. 

3. Pada halaman selanjutnya bisa 

menamakan I/O Device yang ingin kita 

buat dengan nama yang diinginkan 

(opsional) 

4. Selanjutnya pada halaman memilih tipe 

I/O device yang akan kita gunakan 
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centang pada external I/O Device, 

setelah itu klik next 

5. Pada halaman pemilihan model dan 

metode komunikasi yang akan dibuat 

pilih Industy standard protocols > 

Modbus/RTU > 0 – start register,Bits in 

register: 0-15. 

6. Pada halaman setting addres langsung 

klik next saja untuk memilih alamat 

default setelah itu klik next lagi. 

7. Sebelum melanjutkan pada halaman 

selanjutnya kita harus memasukan 

RS485 ke port computer yang 

diinginkan. 

8. Langkah pertama menginstall driver 
CH340 untuk RS485 melalui internet 
setelah driver ch340 terinstall 
selanjutnya ke device manager pada 
windows. 

9. Lalu klik pada ports (COM&LPT). 

10. Melihat port yang digunakan melalui 

device manager untuk kali ini port yang 

digunakan. 

11. Setelah selesai setting komunikasi pada 

express wizard, klik pada komunikasi 

lagi lalu klik Ports. 

12. Ubah parity yang semula berisi EVEN-P 

menjadi NONE lalu klik Replace 

 
a. Tata cara pembuatan program monitoring di 

scada  

cara pembuatan program monitoring di scada 

dengan cara cara Membuat table I/O untuk 

pengalamatan scada, setelah itu membuka program 

vijeo citect explorer. 

1. Setelah itu klik window vijeo citect explorer. 

2. Klik file lalu new project 

3. Lalu akan membuka dialog box dan 

selanjutnya isi nama projek pada kotak isian 

name  yang akan dikerjakan dan ukuran 

layout untuk desain program SCADA. 

4. Setelah selesai selanjutanya membuat 

variable tags pada equipment editor pada 

citect project editor 

5. Setelah itu akan keluar tampilan equipment 

editor seperti gambar dibawah ini Untuk 

menambahkan item baru, maka klik Add 

New Item 

6. Untuk menambahkan item baru, maka klik 

Add New Item ,setelah memberikan item, 

langkah selanjutnya adalah penambahan new 

element dan pengisian variable tag sesuai 

yang dibutuhkan. 

7. langkah selanjutnya adalah memasukkan new 

equipment. 

8. Setelah itu isi nama dan pilih tipe dan 

projectnya 

9. Setelah sudah diisi, klik oke dan tahap 

selanjutnya yaitu update equipment dan 

menyimpannya dengan cara klik file >> 

Update equipment. 

10. lalu membuat desain dan animasi SCADA 

pada window Citect graphics builder lalu 

ikuti langkah pada gambar pertama klik ikon 

>> page. 

 

 
 

Gambar 4. Memilih template yang digunakan 

 
11. Tools yang dipakai untuk membuat desain  

yang ada pada Citect builder. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Menggunakan tools pada Citect builder 

 

 

 

Gambar 6 Membuat animasi pada symbol set. 

 
1. klik pada insert tag dan akan muncul window 

untuk memilih tag.  

2. selanjutnya pilih symbol yang diinginkan lalu klik 

ok. 

4. KESIMPULAN 
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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

rancangan yang dibuat sudah mampu menjalankan alat 

pengendali ketinggian level air otomatis dengan 

monitoring supervisory control and data acquisition 

(scada). 
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Abstract

This paper purpose about designing and making a SCADA system for SCADA teaching aid based on vocational 

education. SCADA is a system which can be used as an ideal supervisor for daily monitoring of what is going on at the 

manufacturing plant, acquire data so that can be stored into a server or IoT platform (Internet of Things). Polman Astra 

provide understanding to Mechatronics students about SCADA and its application in manufacturing industry based on 

Industrial Automation. The expected competence of the students is to understand the SCADA communication between 

the PLC and the control application. To achieve this, a SCADA system practicum module is needed. The problem is 

that the purchase of the practicum module is quite expensive, including PLCs and licensed control applications. 

Therefore, a SCADA system module will be created using PLC and a control application in the form of visual studio 

application (software development) which does not need expensive licenses. This application will communicate PLC 

with application using Modbus TCP / IP communication protocol which makes it easier because it uses ethernet 

network as the connector. Eventually, the expected competence can be achieved. 

 
Keywords : SCADA, Visual Studio. 

 

 

 

I. Introduction 

It has been said and written much and much about 

the Industry 4.0 in different workshops. An opinion of 

authors that the Industry 4.0 as a digital transformation 

of manufacturing, which change all the control process 

performed becomes automatic (Industrial Automation), 

and changing the data storage on the local drive into 

the cloud allowing for access through a variety of 

devices connected to the Internet (Interconnected 

Device). The author himself of the opinion that the 

Industry 4.0 as a digital transformation of 

manufacturing, which change all the control process 

performed becomes automatic (Industrial Automation), 

and changing the data storage on the local drive into 

the cloud allowing for access through a variety of 

devices connected to the Internet (Interconnected 

Device). Manufacturing is a mature industry with 

machines and assembly lines that run with a high 

degree of automation. Supervisory Control & Data 

Acquisition Systems (SCADA) and Distributed 

Control Systems (DCS) are prevalent industry 

standards.  
SCADA is the technology that enables a user to 

collect data from one or more distant facilities and or 

send limited control instructions to those facilities. 

SCADA systems work perfectly as ideal supervisors 

for daily monitoring of what is going on in the 

manufacturing plant. The SCADA system works by 

connecting a control device (PLC) with a HMI / 

monitoring system either through a cable network 

(Modbus TCP) or wireless, so that the PLC can be 

controlled even by a supervisor who is not in the 

factory. Then, the data obtained by the supervisory 

system can be stored into a server or IoT platform 

(Internet of Things).  

Politeknik Manufaktur Astra as a higher education 

institution under the auspices of Yayasan Astra Bina 

Ilmu, contribute to the development of SCADA in the 

manufacturing industry, by giving an understanding to 

Mechatronics students about SCADA and its 

application in manufacturing industry based on 

Industrial Automation.  

In the learning process, students are taught how to 

communicate PLC (controller) with a Personal 

computer (HMI) using Modbus protocol TCP/IP. PLC 

used in the study is ARRAY APB-12MRDL, which 

support for Modbus Protocol TCP/IP. Problems that 

occur in the learning process is the provision of a 

supervisory HMI applications for SCADA systems is 

difficult because the available software in the market 

are quite expensive in terms of purchasing the license. 

To overcome that problems, the HMI is created 

using an application development software where 

students will make their own HMI application, where it 

does not require the purchase of an expensive license. 
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The application development software is Microsoft 

Visual Studio which has been installed in previous PC 

lab. 

Visual Studio is developed by Microsoft 

Corporation and is most widely used development 

environment in the world. Visual Studio is tool 

provides platform to develop new optimum 

Windows/SCADA applications. Visual Studio can 

communicate with PLC with various ways. Visual 

Studio does not have code for communication protocol 

inbuilt. User need to write code for communication 

protocol or need to purchase ActiveX controls which 

are used to develop applications. ActiveX control with 

Libraries can be purchased to develop application.  

II. Methods 

SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) 

SCADA is a system which has the meaning of each 

word as follows: 

• Supervisory: monitoring the condition of a system 

from a short or long distance. 

• Control: controlling the condition and status of a 

system from a short or long distance. 

• Data Acquisition: processing of received data into 

an informative message. 

SCADA system must have both hardware and 

software. 

Block Diagram of SCADA 

RTU Comm MTU

 
 Remote terminal unit, device connected 

directly to the conditions to be controlled. it is 

usually a PLC contained on the machine 

 Communication infrastructure that connects 

between RTU and monitoring system, and 

 Master Terminal Unit, a device that collects 

information from various RTUs in the system, 

then displays information that is accessible to 

operators, usually using HMI/PC applications. 

PLC (Programmable Logic Controller) 

PLC (Programmable Logic Controller) is a tool that 

used to replace a simple series of relays found in 

conventional process control systems. PLC receives 

inputs and generates output electrical signals to control 

a system. 

The concept of PLC is: 

1) Programmable, shows the ability in terms of 

memory to store programs that have been created 

which can easily be altered functionality or 

usefulness. 

2) Logic, demonstrates the ability to process inputs 

arithmetically and logically, either performing 

comparing, summing, multiplying, dividing, 

subtracting, AND, OR, and so on. 

3) The controller, showing the ability to control and 

manage the process to produce the desired output. 

In general PLC is divided into three parts namely 

the input module, Control Processing Unit and output 

module. The input module is the interface between the 

input device and the CPU. While the output module is 

the interface between the CPU and the output device, 

which is a device that is run / controlled by PLC. 

Communication Type of SCADA 

The most important thing in SCADA is networking, 

about how can the hardware and software can 

communicate and integrate each other. SCADA system 

uses the Modbus protocol to communicate between 

hardware and software. 

Modbus is a serial communicative protocol 

published by Modicon in 1979 to be published into a 

Programmable Logic Controller (PLC). Modbus has 

become the standard protocol commonly used to 

communicate with industrial electronic equipment. 

Some of the reasons why this protocol is widely used: 

• Modbus published publicly (Modbus IDA org) 

• Easy to use and maintain 

Some variations of Modbus: 

 Modbus RTU is a short Modbus variant and is 

used in serial communication. The RTU format 

is equipped with Cyclic Redundancy Error 

(CRC) to ensure data correctness. Modbus RTU 

is the most commonly used Modbus protocol 

implementation. 

 Modbus ASCII is used in serial communication 

by utilizing ASCII characters. The ASCII 

format uses the Longitudinal Redundancy 

Check mechanism (LRC). Each frame of data in 

ASCII Modbus begins with a colon (":") and 

closes with (CR / LF). 

 Modbus TCP/ IP is a variant of Modbus used on 

ethernet network. The Modbus TCP / IP format 

uses MBAP Header and PDU. 

III. Experiment 

SCADA Curriculum in Polman Astra 

SCADA practice course is one of the existing 

courses taught to fourth semester students. SCADA 

courses have targeted learning achievement for 

students as follows: 

Table 1 Targeted learning achievement 

Meeting Final Ability Expected Time 

1 
Students can understand Scada 

and its application in industry 

8 x 60 

minutes 

2 
Students can understand about 

Scada tools 

8 x 60 

minutes 
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3 
Students can understand about 

Scada communication 

8 x 60 

minutes 

4 
Students can understand about 

Scada software 

8 x 60 

minutes 

5 & 6 
Students can understand about 

PLC programming 

16 x 60 

minutes 

7 
Students can understand about 

PC - PLC communication 

8 x 60 

minutes 

8 & 9 

Students can understand about 

reading of input and output 

status 

16 x 60 

minutes 

10 
Students can understand about 

reading of memory status 

8 x 60 

minutes 

11 
Students can understand about 

reading of register value 

8 x 60 

minutes 

12 
Students can understand about 

writing of memory status 

8 x 60 

minutes 

13 
Students can understand about 

writing of register value 

8 x 60 

minutes 

14 & 15 
Students can understand about 

Scada application exercise 

16 x 60 

minutes 

SCADA System Design for Teaching Aid 

 Hardware (Programmable Logic 

Controller) 

The PLC used for this SCADA communication is a 

ARRAY APB-12MRDL, which has a compact type 

and the following specifications: 

 

Figure 1 PLC APB-12MRDL 

Table 2 APB-12MRDL Specification 

Specification Description 

Brand ARRAY 

Type APB-12MRDL 

Addressing 

Input: I0 – I127 

Output: Q0 – Q255 

Middle Relay: M0 – M199 

Register: D0 – D511 

Communication Serial RS-232 

To be able to communicate PLC APB-12MRDL 

through Modbus TCP/ IP protocol, it needs a gateway 

or converter from serial RS-232 to Modbus TCP / IP 

protocol named APB EX-Net with the following 

interface: 

 

Figure 2 APB Ex-Net 

 Communication (Modbus TCP/IP) 

Communications systems with Modbus TCP/ IP 

consist of several different device types: Device 

Modbus TCP/ IP Client and Server connected with 

Ethernet network. Device interconnection like Bridge, 

Hub, or gateway for interconnection between TCP / IP 

networks and sub-networks serial lines that allows the 

connection of serial line Modbus Client and Server. 

 

Figure 3 Frame Modbus TCP/IP 

In Modbus TCP / IP, the Function Code is used to 

determine what action Modbus TCP / IP will perform, 

whether it is read coil, write coil, etc. Details of the 

function code description as follows: 

 

Figure 4 Modbus TCP/ IP Function Code 

To be able to communicate PLC and PC using TCP 

/ IP Modbus protocol, it must first be ensured about 

connections between PLC and PC in one network. 

Therefore, the first step is to connect the PLC (through 

a gateway) and a PC with a network cable (UTP) to 

make a local area network. 

 

Figure 5 Local area network connections 

 IP Address Setting 

After both devices are connected with network 

cable, the next step is to determine the IP address of 

PLC and PC. IP Address can be freely determined as 

long as it has the same protocol ID. The IP Address of 

both devices is determined as follows: 

Table 3 IP Address of the device 

No Device IP Address 

1 PLC APB-12MRDL 192.168.1.252 

2 Personal Computer 192.168.1.52 

IV. SOFTWARE DEVELOPMENT 

Create an Application 

The application will acquire three functions 

according to the function code contained in Modbus 

TCP / IP: 
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1) Ping, used to check whether the used PLC has been 

connected through the network or not. This 

function is not contained in the function code, but 

must be done to ensure the PLC connection. 

2) Read coil status, used to read memory bits status 

that exist in PLC 

3) Read status register, used to read memory words 

status that exist in PLC 

Applications created using Visual Studio 

programming with the following view: 

 

Figure 6 Interface of HMI applications 

In the application shown in the picture above, IP 

Address groupbox shows the IP address for the 

destination PLC, and there is Connect button to ping 

the PLC. 

Read groupbox is used to enable read PLC status, 

either memory bits or memory words, and depending 

on the destination address. The results are shown in the 

Status groupbox next to it. 

The last groupbox is MODBUS TCP/IP 

FREAMES, which shows the sent and received bytes 

in form of Modbus TCP/IP protocol’s MBAP and 

PDU. 

Communication System 

This section will examine whether the created 

application can be used for supervisory system of PLC 

APB-12MRDL or not. The test was performed on one 

of SCADA's practice modules in the laboratory, named 

SCADA Water Mixing Station, which has PLC APB-

12MRDL as one of its control devices. Here is an input 

/ output device connected to the APB-12MRDL PLC 

on SCADA Water Mixing Station: 

Table 4 Input/ output device on SCADA Water Mixing 

Station 

Name 
Water level 

sensor 
Relay 

Solenoid 

valve 

PLC 

address 
AI0 Q0 Q1 

Modbus 

address 
18432 512 513 

Type Input Output Output 

Description Analog 
Discret

e 
Discrete 

For the water level sensor, the analog value of AI0 

is transferred to the DW0 register. This is done so that 

the value can be read through Modbus TCP / IP. 

Ping Test 

The ping process is done by trying to test the 

connection between PC and PLC through the following 

program: 

 

Figure 7 Program for ping the PLC 

Where "_Endpoint" contains the IP addresses and ports 

written in the columns shown in the following figure: 

 

Figure 8 Interface of ping test 

The application will display the message 

"Connection OK" if it is connected and "can’t 

connect to 192.168.1.252" if it is not connected. 

Read Coils Test 

Read coils testing is done to read the output status 

at SCADA Water Mixing Station, and that is solenoid 

valve and relay (discrete types). Here's what the 

application looks like: 

 

Figure 9 Interface of read coils testing 

In the picture above, the white columns on Status 

groupbox indicate the read output address (512 for the 

relay and 513 for the solenoid valve), while the blue 

column next to it shows the status of each output. The 

coil status is obtained by reading the value of Modbus 

TCP / IP’s PDU (Protocol Data Unit) as follows: 
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Figure 10 Modbus TCP/ IP frames for read coils 

SEND and REC line in the image above is an ADU 

(Application Data Unit), which consists of MBAP 

(Modbus Application Protocol) and PDU (Protocol 

Data Unit). MBAP usually determines the type of 

Modbus protocol used and the destination PLC address 

(usually not much changed). While the PDU contains 

Modbus instructions between PLC and PC, such as I/ O 

address and read/ write instructions. Byte value shown 

in the image above using Hexadecimal numbers. 

In SEND line, byte 07 indicates the used function 

code, where the value of 01 means read coils. Then, 

bytes 08 and 09 show the targeted Modbus address, 

which the value is 0200 (equal to 512 for decimal) in 

accordance with the output address of SCADA Water 

Mixing Station. Then, the bytes 0A and 0B show the 

number of outputs read, which is 0002 corresponding 

to the number of outputs in SCADA Water Mixing 

Station. Bytes on the SEND line is then sent to the PLC 

to perform the request in accordance with the specified 

instructions. 

If the request is successful, then the response from 

the PLC will be displayed on the REC line. There are 3 

bytes in the PDU, where the byte 07 shows the 

function code corresponding to the request, worth 01. 

Byte 08 indicates the byte count (the value will 

increase by 1 for each eighth of the amount of output/ 

number of bytes thereafter), worth 01 because there are 

only 2 outputs read. Byte 09 shows the BCD value of 

the 2 outputs read, worth 02 because the second output 

(address 513) is active. 

Read Register Test 

Read register testing is done to read the register 

value at SCADA Water Mixing Station, and that is 

water level sensor (analog type). Here's what the 

application looks like: 

 

Figure 11 Interface of read register testing 

The register value is obtained by reading the value 

of Modbus TCP / IP’s PDU (Protocol Data Unit) as 

follows: 

 

Figure 12 Modbus TCP/ IP frames for read register 

In SEND line, byte 07 is worth 03, indicating the 

function code for read register. Bytes 08 and 09 are 

worth 4800, indicating the address of the register being 

read (equal to 18432 decimal). Bytes 0A and 0B are 

worth 0002, indicating the number of addresses read. 

In line REC, byte 07 is worth 03, a function code 

equal to the request. Byte 08 is worth 04, showing the 

4 bytes thereafter. Byte 09 to 0C are worth 00000078, 

showing the BCD register value obtained from reading 

the 2 addresses. 

In PLC APB-12MRDL, for each DW0 address is 

worth 2 bytes when it’s read by Modbus, so they use 

the address 18432 and 18433. That is why the value of 

bytes 0A and 0B is 0002. 

V. TESTING AND DISCUSSIONS 

Comparison of PLC and Application address value 

This test will compare the PLC address value 

specified randomly with the value shown in the 

application. Comparison is shown in the following 

table: 

PLC 

Address 
Value 

Application’s 

modbus 

address 

Value 

I0 1 256 1 

I1 0 257 0 

I2 0 258 0 

I3 1 259 1 

Q0 1 512 1 

Q1 0 513 0 

Q2 0 514 0 

Q3 1 515 1 

M0 0 9728 0 

M1 1 9729 1 

M2 1 9730 1 

M4 1 9731 1 

DW0 100 18432 100 

DW1 200 18434 200 

DW2 300 18436 300 

DW3 0 18438 0 

In the table shown, the value shown by the 

application in accordance with the values specified in 

the PLC. The value displayed in the app will change 

when the value in the PLC changes in real time. 

Scada System for SCADA Curriculum in  Polman 

Astra  

After the SCADA system is successfully used, then 

matching is used to ensure that the system successfully 

meets the SCADA curriculum in polman astra, as 

shown in the following table: 
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Mt. Final Ability Expected achieved with 

1 

Students can understand 

Scada and its application 

in industry 

Theoretical 

learning 

2 
Students can understand 

about Scada tools 

Theoretical 

learning 

3 

Students can understand 

about Scada 

communication 

Theoretical 

learning 

4 
Students can understand 

about Scada software 

Using Visual 

Studio as a Scada 

software 

 

5&6 
Students can understand 

about PLC programming 

Create a 

simulation 

program in PLC 

7 

Students can understand 

about PC - PLC 

communication 

Ping from the 

application to the 

PLC 

8&9 

Students can understand 

about reading of input 

and output status 

Perform reading 

of input and 

output status from 

application to 

PLC 

10 

Students can understand 

about reading of memory 

status 

Perform reading 

of memory status 

from application 

to PLC 

11 

Students can understand 

about reading of register 

value 

Perform reading 

of register status 

from application 

to PLC 

12 

Students can understand 

about writing of memory 

status 

- 

13 

Students can understand 

about writing of register 

value 

- 

14 

& 

15 

Students can understand 

about Scada application 

exercise 

- 

In the following data, achievement at the meeting 

12 to 15 has not been achieved due to the currently 

used software created just for reading status only. For 

applications with feature writing certain status on the 

PLC will be discussed at the next paper 

 

VI. CONCLUSIONS 

 SCADA systems with applications created 

through visual studio applications successfully 

meet the criteria of a SCADA which 

communicates between RTU (PLC) and MTU 

(PC) displayed in the application via the 

Modbus TCP / IP communication protocol 

 The SCADA system has successfully met the 

achievement of the expected competencies 

through the SCADA curriculum in Polman 

Astra 
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