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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Dalam perancangan dan pembuatan sistem ATS (Automatic Transfer 

Switch) berbasis PLC (Progammable Logic Controller) ini pengerjaannya melalui 

dua tahap, perancangan perangkat keras, dan perangkat lunak. 

Perancangan perangkat keras dimulai dengan merancang diagram blok 

seperti pada gambar 3.1, kemudian merancang perangkat keras meliputi 

perancangan rangkaian sensor tegangan, penentuan rele, dan perancangan 

rangkaian ATS secara keseluruhan. Sedangkan untuk perancangan perangkat 

lunak meliputi ladder diagram PLC. 

PLN

GENSET

PLC BEBAN

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem ATS 

Sumber : Perancangan 

Prinsip kerja blok diagram sistem ATS : 

 Ketika kondisi daya listrik PLN dalam keadaan normal, maka PLC akan 

memberi perintah untuk mengaktifkan switch jalur utama PLN sehingga 

kebutuhan daya listrik disuplai oleh PLN. 

 Ketika kondisi listrik PLN terputus, maka PLC akan memutuskan sinyal dari 

switch jalur utama / PLN dan memberikan sinyal untuk penyalaan genset, 

setelah kondisi tegangan genset stady state, PLC akan mengaktifkan jalur 

cadangan / genset sehingga kebutuhan daya listrik akan disuplai genset.Dalam 



 

19 
 

hal ini, kedua switch ini berada dalam satu sistem sehingga hanya 

memperbolehkan salah satu switch yang bekerja. 

 Apabila kondisi listrik PLN telah kembali normal, PLC akan memberikan 

perintah untuk mengaktifkan kembali switch PLN dan kebutuhan daya listrik 

akan disuplai oleh PLN. 

 Untuk switch kedua jalur tersebut, switch disesuaikan dengan kebutuhan daya 

yang akan disupali 

Tabel 3.1 kondisi switch blok diagram ATS 

No Kondisi Sensor 

Tegangan 

Switch 

Jalur 

Utama / 

PLN 

Switch 

Jalur 

Cadangan / 

Genset 

Keterangan 

1 PLN Normal 1 1 0 Daya listrik 

disuplai oleh 

PLN 

2 PLN Terputus 0 0 1 Daya 

listrikdisuplai 

oleh genset 

3 PLN kembali 

normal 

1 1 0 Daya listrik 

kembali 

disuplai oleh 

PLN 
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3.1 Perancangan Perangkat Keras Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) 

3.1.1 Rangkaian Sensor Tegangan. 

Rangkaian sensor tegangan adalah rangkaian pendeteksi tegangan. Pada 

rangkaian ini menggunakan transfomator sebagai sensor, tegangan 220 VAC 

diturunkan  menggunakan transfomator menjadi 24 VDC. Tegangan tersebut 

disearahkan oleh dioda bridge. Kemudian output dari dioda ini difilter oleh 

kapasitor. Tegangan yang telah difilter masih belum stabil. Disinilah IC 7824 

dipasang untuk menstabilkan tegangan sehingga menghasilkan tegangan 24 

VDC. Hal ini dilakukan agar tegangan yang masuk ke dalam PLC tidak 

melebihi dengan tegangan kerja PLC tersebut. Dibawah ini adalah gambar 

3.2, gambar rangkaian sensor tegangan tersebut.  

220 v

TR
1A

7824

1000uF
35v

10u
50v

2200Ω 

Vout
12 vdc

GND  

Gambar 3.2 Rangkaian Sensor Tegangan 

Sumber : Perancangan 

3.1.2 Penentuan Relay 

Untuk penentuan relay yang dipilih, harus memperhatikan nilai rating 

tegangan dan rating yang sesuai dengan kebutuhan rangkaian ATS. Pada 

rangkaian ini, output pada PLC sebesar 12 volt, maka dari itu dibutuhkan 

relay 12 volt. Dalam hal ini relay yang digunakan adalah relay JQX-4453. 

Relay ini akan dikendalikan oleh PLC, jika PLC dalam keadaan daya utama / 

PLN menyala maka relay akan mengarahkan switch ke jalur PLN dan 

meneruskan ke beban. Sedangkan jika PLC dalam keadaan daya utama / PLN 

off atau putus maka relay akan mengarahkan switch ke jalur daya cadangan / 

genset.  
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Gambar 3.3 Relay JQX-4453 

Sumber : (http://made-in-china.com/product/Power-Relays) 

3.1.3 Rangkaian Automatic Transfer Switch (ATS) 

 

Gambar 3.4 Rangkaian ATS 

Sumber : Perancangan 

Dari gambar 3.4 dapat kita ketahui bahwa rangkaian automatic transfer 

switch (ATS) dikontrol oleh PLC Omron CP1E–E20SD –A, dengan 

http://made-in-china.com/product/Power-Relays
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rangkaian sensor tegangan sebagai input utama untuk sistem pembacaan 

tegangan sumber yang sebelumnya telah diturunkan dengan menggunakan 

transfomator tegangan. Hal ini dilakukan agar PLC dapat medeteksi adanya 

tegangan. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan rangkaian sensor 

tegangan kepada PLC, kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan PLC 

dengan relay-relay yang dibutuhkan dalam perancangan sistem ini. Dalam hal 

ini membutuhkan 3 relay. Relay yang pertama untuk kontaktor genset, relay 

yang kedua untuk starter genset, dan yang ketiga relay untuk pengalihan daya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak Sistem ATS 

3.2.1 Diagram Alir PLC 

mulai

Pembacaan 

tegangan PLN

PLN ON

PLN OFF

Starting 

Genset

Genset On / 

Off?

Delay 2 detik

Genset On

Ya

Tidak

Tidak

PLN On / Off?

Delay 1 detik

Genset Off

Selesai

PLN On

Delay 15 detik

Suplai Genset

 

 Gambar 3.5 Diagram Alir program sistem kendali ATS 
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Gambar 3.5 menunjukkan flowchart program ATS berbasis PLC 

Omron CP1E–E20SD –A. Ketika tegangan PLN berada pada kondisi on 

switch jalur PLN pada relay akan diaktifkan oleh PLC dan daya akan disuplai 

oleh sumber tegangan utama / PLN. Apabila PLC mendeteksi tegangan pada 

sumber daya utama / PLN berada pada kondisi off, maka PLC akan 

memerintahkan relay untuk memutus suplai daya dari PLN dan akan 

mengirimkan sinyal penyalaan genset setelah 2 detik. Setelah genset on, PLC 

akan mengaktifkan switch jalur genset setelah 15 detik dan daya listrik akan 

disuplai oleh sumber daya cadangan / genset. Apabila PLC kembali 

mendeteksi daya listrik PLN normal atau on, maka PLC akan mengaktifkan 

kembali switch jalur PLN setelah 1 detik dan daya listrik ke beban akan 

kembali disuplai oleh sumber daya utama / PLN. 

3.2.2 Pemrograman PLC Omron CP1E–E20SD –A 

 

Gambar 3.6 Ladder Diagram Pemrograman PLC 

Sistem automatic transfer switch (ATS) ini menggunakan PLC Omron 

sebagai pengendali utama. Maka dari itu perancangan dan pembuatan perangkat 
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lunak pada sistem ini menggunakan Sofware Cx-Progammer dengan 

menggunakan ladder diagram. Gambar 3.6 diatas menunjukkan perencanaan 

program sistem automatic transfer switch (ATS). Pemrograman ini bertujuan 

untuk mempermudah pembuatan sistem. Dari gambar diatas dapat diperoleh 

alamat input dan output yang akan dipergunakan dalam perancangan sistem ini. 

Berikut tabel alamat input dan output yang digunakan :  

Tabel 3.2 Alamat I/O 

Alamat I/O Keterangan 

000.01 Tegangan PLN 

100.00 Kontaktor 

100.01 Starter  

100.02 Genset  

100.03 Suplai PLN 

100.04 Suplai Genset 

 

  

 


