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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi di segala bidang, maka catu daya 

utama PLN sangat berpengaruh terhadap penyedian energi listrik bagi 

layanan publik, baik itu daya besar maupun daya kecil. Akan tetapi suplai 

daya utama yang berasal dari PLN tidak selamanya kontinu dalam 

penyalurannya. Suatu saat pasti terjadi pemadaman total yang dapat 

disebabkan oleh gangguan pada sistem pembangkit, atau gangguan pada 

sistem transmisi dan sistem distribusi. Sedangkan suplai energi listrik sangat 

diperlukan pada pusat perdagangan, perhotelan, perbankkan, rumah sakit 

maupun industri dalam menjalankan produksinya. Sehingga jika PLN 

padam, maka suplai energi listrik pun berhenti, dan akibatnya seluruh 

aktifitas produksipun berhenti. Berdasarkan hal diatas agar tidak terjadi 

pemadaman total pada penerangan ruangan maupun daerah penting yang 

harus mendapat suplai energi listrik secara terus-menerus, maka dibutuhkan 

generator set (genset) sebagai back-up suplai utama (PLN). 

Sebagai kontrol kapan genset mengambil alih suplai tenaga listrik ke 

beban ataupun sebaliknya maka diperlukan sistem kontrol yang dapat 

bekerja secara otomatis untuk menjalankan genset saat terjadi pemadaman 

dari PLN. Kontrol otomatis tersebut biasanya disebut Automatic Transfer 

Switch (ATS)  PLN - Genset. Akan tetapi ditinjau dari segi ekonomis, 

modul ATS buatan pabrik harganya mahal. Hal ini disebabkan karena alat 

tersebut didesain khusus untuk keperluan ATS. Oleh sebab itu sebagai 

alternatif, dalam proyek akhir ini akan didesain modul ATS menggunakan 

controller Programmable Logic Control (PLC). Dari segi ekonomis PLC 

harganya murah dibandingkan dengan ATS buatan pabrik. Selain itu bentuk 

pemograman dan fungsinya lebih simple, yang telah dilengkapi dengan 

berbagai kelebihan dan keunggulan sehingga memungkinkan alat ini dapat 

diandalkan sebagai perangkat otomatis. PLC pada dasarnya mempunyai 

fungsi tunggal yaitu, sebagai pengganti kerja relay atau kontaktor. Karena 
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kemampuan controller tersebut untuk menangani berbagai permasalahan 

kontrol. Sehingga memungkinkan perangkat tersebut mempunyai 

kemampuan aplikasi yang luas, baik di bidang industri,perkantoran maupun 

rumah tangga. 

Dalam tugas akhir ini akan membuat alat ATS dengan PLC. Maka 

dari itu penulis mengambil judul “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 

SISTEM AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) PLN – GENSET 

BERBASIS PLC” sebagai objek pada tugas akhir. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan pengalihan catu 

daya listrik dari jaringan utama ke jaringan alternatif, dan dari 

jaringan alternatif kembali ke jaringan utama secara otomatis dengan 

modul PLC sebagai pengendali utamanya ? 

2. Bagaimana memprogram PLC untuk pengalihan catu daya listrik 

dari jaringan utama ke jaringan alternatif, dan dari jaringan alternatif 

kembali ke jaringan utama ? 

3. Bagaimana mengetahui waktu delay yang dibutuhkan saat peralihan 

catu daya dari jaringan utama ke jaringan alternatif  ? 

1.3 Tujuan 

1. Merancang dan mengimplementasikan pengalihan catu daya listrik 

dari jaringan utama ke jaringan alternatif, dan dari jaringan alternatif 

kembali ke jaringan utama secara otomatis dengan modul PLC 

sebagai pengendali utamanya. 

2. Membuat pemrograman PLC untuk pengalihan catu daya listrik dari 

jaringan utama ke jaringan alternatif, dan dari jaringan alternatif 

kembali ke jaringan utama. 

3. Mengetahui waktu delay yang dibutuhkan saat peralihan catu daya 

dari jaringan utama ke jaringan alternatif. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Menggunakan modul Programmable Logic Control (PLC) Omron 

CP1E–E20SD –A 

2. Genset yang digunakan genset 1 phasa 5 kW 
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1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan tentang tugas akhir 

BAB II DASAR TEORI 

Menjelaskan teori dasar yang berisi penjelasan tentang teori – teori yang 

mendukung penulisan skripsi ini. Meliputi : 

1. Modul Programmable Logic Control (PLC) 

2. Cx – Progammer  

3. Generator Set (Genset) 

4. Automatic Transfer Switch (ATS). 

5. Relay  

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan alat meliputi spesifikasi, 

perancangan diagram blok, prinsip kerja dan realisasi alat. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pembuatan alat beserta 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 


