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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem dilakukan untuk menunjukkan cara kerja dari skema 

rancangan yang akan dibuat dan komponen alat yang dibutuhkan dalam sistem 

ATS (Automatic Transfer Switch). Dimana pembuatan alat ATS ini menggunakan 

PLC (Programmable Logic Control) sebagai kontrolernya, yang dilengkapi 

dengan monitoring bahan bakar dan temperatur genset menggunakan HMI 

(Human Machine Interface).ATS merupakan peralatan sistem yang dapat 

mengatur pergantian suplai catu daya listrik dari sumber listrik utama PLN ke 

sumber listrik cadangan atau genset yang bekerja secara otomatis dengan 

mengendalikan pengaturan waktu. Fungsi ATS sebagai pengganti saklar 

pemindah posisi sumber daya dari PLN dan genset. 

Langkah awal dalam perencanaan pembuatan sebuah alat adalah dengan 

pembuatan blok diagram secara berurutan yang saling terkait, dimana masing 

masing blok saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Blok 

diagram ATS di perlihatkan pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram ATS (Automatic Transfer Switch) 
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Secara garis besar penjelasan tentang blok diagram sistem ATS adalah sebagai 

berikut. 

1. PLN merupakan sumber daya listrik utama dan Genset sebagai sumber daya 

listrik cadangan untuk menyuplai daya beban, dimana proses pengontrolan 

suplai daya ke beban menggunakan kontrol PLC. 

2. UPS (Unit Power Supply) sebagai pem-backup ketika pergantian sumber 

daya listrik PLN dan Genset. 

3. PLC digunakan sebagai unit kontrol dari sistem ATS. PLC ini akan 

memproses masukan dan keluaran dari perangkat lainnya. Juga sebagai 

pengkonversi proses plant yang ditampilkan di HMI. 

4. Programming devices sebagai media untuk memasukan, membuat, maupun 

mengedit program ke dalam PLC dan HMI. 

5. Kontaktor digunakan sebagai output dari PLC untuk memindah posisi saklar 

PLN dan Genset. 

6. Relay AC digunakan sebagai indikasi dari PLN ke PLC, yaitu pada relay 

AC1. Juga sebagai kontak Genset, yaitu pada relay AC2. 

7. Komparator digunakan sebagai pembanding atau sebagai batasan ukuran 

yang sudah ditentukan dari sensor. 

8. Sensor level pelampung berfungsi untuk mengindikasi atau mengetahui 

jumlah level bahan bakar yang berada pada tangki Genset. Sensor level akan 

aktif untuk mengindikasikan isi level tangki. 

9. Sensor termokopel digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu pada 

mesin genset. termokopel akan merespon suhu Genset pada saat Genset 

aktif. 

10. Buzzer merupakan indikator suara ketika bahan bakar Genset kurang dari 

batas yang sudah ditentukan, atau temperatur Genset yang melebihi batasnya 

atau overheating. 

11. HMI berfungsi menampilkan proses plant yang terjadi pada sistem ATS, 

juga sebagai selektor sistem ATS secara otomatis maupun manual. 

Dalam merancang suatu sistem untuk menggambarkan proses kerja 

rangkaian berdasarkan urutan langkah dari sistem ATS yaitu dengan 
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menggunakan flowchart sistem. Urutan dari sistem kerja ATS diperlihatkan pada 

gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) 
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3.1 Programmabe Logic Control (PLC) 

Digunakan sebagai unit kontrol dari seluruh sistem. PLC akan memproses 

input dan output dari komponen yang digunakan. PLC yang digunakan dalam 

sistem ini adalah tipe OMRON CP1E-NA20DR-A. Dalam hal ini PLC digunakan 

untuk mengontrol sistem ATS secara otomatis maupun manual, juga sebagai 

pengkonversi sistem ATS ke HMI. PLC dan spesifikasinya diperlihatkan 

padaggambar 3.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. PLC OMRON CP1E-NA20DR-A  

3.2 Human Machine Interface (HMI) 

Merupakan penghubung antara operator dengan proses plant, serta sebagai 

pengendali yang berupa layout pada layar HMI dan visualisasi status sistem yang 

terintegrasi dengan kontrol PLC. HMI yang digunakan menggunakan tipe 

OMRON 7’ NB7W-TW00B. HMI dioperasikan dengan PLC dan komputer 

sebagai programming devices. Karena itu diperlukan adanya komunikasi antara 

HMI ke PC maupun HMI ke PLC. HMI diperlihatkan pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

Gambar 3.4 HMI OMRON 7’ NB7W-TW00B 



29 
 

Dapat dilihat dari spesifikasi HMI pada gambar 3.4 bahwa HMI dapat bekerja 

dengan tegangan 24 Vdc. Serta untuk integrasi HMI dengan PLC pada port output 

di HMI. 

3.3 Sensor 

Merupakan komponen yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan 

lingkungan fisik maupun kimia yang memanfaatkan besaran listrik sebagai 

outputannya. Untuk membatasi respon dari sensor dibutuhkan sebuah komparator. 

Yaitu sebuah rangkaian pembanding dari dua nilai tegangan masukannya. Dalam 

sistem ATS penggunaan sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi genset. 

Pengkondisian genset diantaranya kondisi dari level bahan bakar dan temperatur 

pada genset. Yang dimana pengkondisian genset dimaksudkan agar operator dapat 

memperkirakan untuk mengisi bahan bakar maupun mengecek kondisi 

temperature genset. 

3.3.1 Komparator 

Komparator difungsikan sebagai penguatan operasional dari sensor. Suplai 

daya pada komparator dengan menggunakan power suplai sebesar 6 Vdc. 

Selanjutnya komparator akan membandingkan tegangan dari sensor dan tegangan 

referensi dari potensiometer, dimana jika tegangan sensor lebih dari tegangan 

referensi maka output komparator bernilai “1” (setara VCC = 5Vdc) dan jika 

tegangan sensor kurang dari tegangan referensi maka output komparator bernilai 

“0” (setara 0 Vdc). Berikut gambar dan rangkaian komparator. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Komparator 
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Komponen yang digunakan dalam komparator : 

1. IC LM324 

2. IC LM7805 

3. Elco 100 uF 16V 

4. Resistor 560 Ohm 

5. Potensio 50 K 

6. Transistor NPN 

7. Relay 5 Vdc 

Tegangan dari PSU 6Vdc sebagai catu daya komparator diturunkan menjadi 

5 Vdc dari IC LM7805untuk mengaktifkan seluruh rangkaian komparator. Sistem 

kerja komparator dari IC LM324, dimana hasil nilai dari tegangan referensi dari 

potensio akan dibandingkan dengan tegangan sensor untuk menghasilkan output 

berupa dua nilai 0/1. Output komparator digunakan untuk mengendalikan relay 

dengan ketentuan : 

 Output komparator bernilai “1” kondisi kontak relay NC 

 Output komparator bernilai “0” kondisi kontak relay NO 

3.3.2  Sensor Level Bahan Bakar  

Sensor untuk mendeteksi level cairan atau bahan bakar genset yang ada pada 

tangki menggunakan sensor ketinggian pelampung. Tipe sensor yang digunakan 

adalah tipe AN125 dan sebagai input pada PLC pada gambar 3.7. Sensor 

ketinggian pelampung dengan spesifikasinya dapat dilihat pada gambar 3.6.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Sensor Ketinggian Pelampung 
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Gambar 3.7 Skema Rancangan Sensor BBM 

3.3.3 Sensor Termokopel 

Sensor untuk mendeteksi temperatur genset menggunakan sensor 

termokopel tipe-J. Dimana respon cepat dari sensor ini terhadap perubahan suhu 

dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas yaitu berkisar diantara 0⁰ C 

hingga 120⁰ C. Selain respon yang cepat dan rentang yang luas, termokopel juga 

tahan terhadap goncangan atau getaran dan mudah digunakan. Sensor termokopel 

diperlihatkan pada gambar 3.8. dan skema rancangan termokopel ke PLC pada 

gambar 3.9. 

 

 

 

Gambar 3.8. Sensor Termokopel 

Gambar 3.9 Skema Rancangan Sensor Suhu Termokopel 
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3.4 Perancangan Alarm 

Untuk mengindikasikan Genset apabila terjadi gangguan yang berupa tanda dari 

bunyi alarm, maka dibutuhkan sebuah indikator berupa buzzer. Selain indikator 

pada HMI, buzzer difungsikan sebagai alarm atau tanda peringatan berupa suara. 

Gambar rancangan rangkaian untuk alarm dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Skema Rancangan Alarm 

3.5 Perancangan Sistem ATS 

 Pada perancangan sistem ATS berbasis PLC dengan monitoring 

menggunakan HMI yang terdiri dari sumber daya PLN dan genset, serta UPS 

sebagai backup dari sistem ATS. Pengendalian sistem ATS dengan menggunakan 

kontaktor dan relay AC dengan kontrol dari PLC. Dimana sistem ini 

membutuhkan 1 buah kontaktor sebagai saklar pemindah posisi sumber daya 

utama, dan 2 relay AC sebagai kontrol genset dan input sinyal dari PLN. Skema 

rancangan sistem suplai daya dari PLN dapat dilihat pada gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Skema Rangcangan Suplai Daya PLN. 
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Selanjutnya skema rancangan dari Genset dimana PLC sebagai kontrol ON 

atau OFF Genset. Juga sebagai pemindah saklar suplai beban ke Genset dengan 

mengubah kontak NO Kontaktor menjadi NC. Skema rancangan suplai daya dari 

Genset ditunjukkan pada gambar 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Skema Rangkaian Sumber Daya Genset. 

 Dari perancangan skema rangkaian di atas, pin terminal input dan output  

PLC dapat bekerja apabila  rangkaian  dari loop terbuka menjadi tertutup dengan 

tegangan 24 Vdc telah terbentuk. Pada pin terminal COM  input dan output PLC 

menjadi jalur kembali atau kutub negatif dari pin terminal masukan atau kutub 

positif PLC.  Konfigurasi pengalamatan PLC dapat dilihat pada tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Pengalamatan Input dan Output PLC 

Input PLC Keterangan 

L1 Power suplai PLC 220 Vac 

L2/N Power suplai PLC 0 Vac 

COM Common (-) 0 Vdc 

00 Indikator PLN aktif 

01 Indikator BBM  

02 Indikator Temperatur 

Output PLC 
Keterangan 

+ Output positif 24 Vdc 

- Output negatif 0 Vdc 

COM Common (-) 0 Vac 

00 Saklar PLN atau Genset 

01 ON OFF Genset 

02 Indikator lampu Baterai 
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PLC bekerja apabila pin terminal L1dan L2 mendapat tegangan. Fungsi dari 

terminal input L1 dan L2 sebagai power suplai PLC. Setelah PLC aktif maka PLC 

dapat dimasukan program dari komputer.  

3.5.1 Program Ladder Diagram PLC 

PLC dapat beroperasi sesuai dengan sistem yang diinginkan apabila sudah 

dimasukkannya program dari cx programmer dalam bentuk ladder diagram ke 

PLC melalui komputer dengan menggunakan kabel port connector. Ladder 

diagram PLC untuk sistem ATS dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Ladder Diagram Sistem ATS 
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Konfigurasi alamat pada ladder diagram ditentukan dari rancangan 

rangkaian sistem ATS. Program ladder diagram mengidentifikasi berdasarkan 

alamat dari pin terminal I/O PLC. Alamat kontak yang sama pada ladder diagram 

akan aktif bersamaan jika alamatnya sama. Konfigurasi ladder diagram 

diperlihatkan pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Konfigurasi Ladder Diagram PLC 

INPUT 

No. Alamat Keterangan 

1 0.00 Input PLN 

2 0.01 BBM Genset 

3 0.02 Temperatur Genset 

4 0.03 Selektor Genset 

OUTPUT 

No. Alamat Keterangan 

1 6.00 PLN aktif 

2 100.00 PLN 

3 100.01 Genset 

4 100.02 Baterai 

 

TIMER 

No. Alamat Waktu (ms) Keterangan 

1 T000 50 ms Delay Genset ke Beban 

2 T001 50 ms Delay PLN ke Beban 

3 T002 100 ms Delay Genset mati (BBM habis) 

4 T003 100 ms Delay Genset mati (Suhu panas) 
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 Penjelasan address ladder diagram  PLC yaitu, untuk input pin terminal PLC 

00 dengan address ladder 0.00 pada program. Begitu juga pada pin input 

selanjutnya 01 dengan address 0.01, 02 dengan address 0.02, untuk address 0.03 

sebagai relay semu yang akan diintegrasikan pada HMI. Address output PLC dari 

pin terminal output PLC 00 dengan address ladder 100.00. Pin terminal output 01 

dengan address 100.01, 02 dengan address 100.02. Timer pada program untuk 

mendelay beban sesuai dengan setting dari timer program ladder. Alamat address 

timer pada program akan on delay pada saat input baris pada timer aktif. Timer 

akan off delay setelah nilai timer habis dan akan mewakili proses baris lain 

dengan alamatnya yang sama. 

3.5.2 Perancangan dan Konfigurasi HMI 

 HMI difungsikan sebagai monitoring dan kontrol sistem pada plant. HMI 

yang digunakan tipe OMRON 7’ NB7W-TW00B dengan aplikasinya 

menggunakan NB-Designer. Karena kontrol sistem menggunakan PLC tipe 

OMRON CP1E-NA20DR-A yang menggunakan aplikasi program CX-

Programmer, dimana aplikasi CX sudah tersedia aplikasi HMI yaitu CX- 

Designer. Tetapi pada aplikasi CX-Designer hanya bisa diintegrasikan dengan 

HMI tipe NS-xxxx-V1 Proses plant pada HMI disesuaikan dengan kondisi dari 

sistem ATS. Untuk mengintegrasikan HMI dengan PLC menggunakan kabel port 

penghubung dan program HMI disesuaikan dengan ladder pada PLC. 

Perancangan HMI dengan PLC diperlihatkan pada gambar 3.14. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 perancangan HMI dengan PLC 
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 Pada program NB-Designer perancangan layout dimulai dari penentuan tipe 

HMI yang digunakan dan tipe PLC yang digunakan, serta penghubung atau 

konektor HMI dengan PLC pada menu graph element window. Selanjutnya 

mengedit layout pada HMI dari project struktur window. Komponen yang akan 

dirancang pada layout HMI yaitu tombol/toggle, lampu indikator, dan teks. 

Layout pada HMI dapat dilihat pada gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Perancangan Layout Pada HMI 

 Konfigurasi setiap komponen pada layout HMI disesuaikan dengan alamat 

address program dari PLC. Konfigurasi alamat HMI dengan mengklik 2x pada 

komponen, selanjutnya keluar jendela setting komponen. Setting komponen 

diperlihatkan pada gambar 3.16 

 

Gambar 3.16 Konfigurasi Komponen Pada HMI 
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 Konfigurasi pengalamatan komponen pada layout HMI dan jenis tampilan 

yang digunakan pada menu HMI dapat dilihat pada tabel tabel 3.3. Berikut daftar 

menu utama pada layout HMI beserta fungsinya : 

Tabel 3.3 Konfigurasi Alamat Address dan Fungsi HMI 

No. Simbol Fungsi 
Jenis 

Komponen 
Alamat 

1 

 

Sebagai latar 
belakang dari layout 
HMI 

Window 
Attribute 

  

2 

 

Tampilan identitas  
Text 
Attribute 

  

3 

 

Indikator yang 
meliputi sensor Text 

Attribute 
  

4 

 

Indikator suplai daya 
yang aktif Text 

Attribute 
  

5 

 

Indikator BBM 
Bit State 
Lamp 

0.01 

6 

 

Indikator Suhu 
Bit State 
Lamp 

0.02 

7 

 

Indikator sumber 
daya PLN Bit State 

Lamp 
0.00 

100.00 

8 

 

Indikator Genset 
Bit State 
Lamp 

100.01 

9 

 

Indikator Baterai 
Bit State 
Lamp 

100.02 

10 

 

Sebagai toggle/ 
tombol switch 
sistem ATS otomatis 
atau manual 

Bit state 
Switch 

0.03 
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Komponen yang sudah di setting akan dikonfigurasikan dengan program 

dari ladder PLC. Untuk menjalankan program dan mentransfer ke HMI 

menggunakan kabel penghubung/konektor dari komputer ke HMI. Langkah untuk 

mentrsfer program di compile dahulu untuk mengetahui cek eror sistem, setelah 

itu download way, dan program akan ditransfer ke HMI. Gambar tampilan HMI 

diperlihatkan pada gambar 3.17 

Gambar 3.17. Simulator Sistem ATS Pada HMI 


