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BAB I PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) adalah jenis sistem 

kontrol industri yang digunakan untuk mengumpulkan data dan 

melakukan proses pengendalian dari lokasi yang jauh. Dalam 

implementasinya, SCADA dapat mengontrol sistem transportasi air, 

kilang, pabrik kimia, sistem tenaga listrik, dan berbagai operasi 

manufaktur di industri dari jarak jauh.  

Dengan semakin hilangnya batas-batas regional dan skala industri 

menjadi global,  SCADA memiliki peran penting dalam teknologi 

kontrol dan otomasi. Hal ini karena SCADA memiliki fungsi dengan 

fleksibel yang tinggi dan kemampuan SCADA yang telah diakui oleh 

industri secara global yaitu mengontrol peralatan, mendapatkan data 

secara waktu-nyata (Data acquisition - DAQ), menyimpan data, 

memantau data yang diperoleh, memberi peringatan atau alarm, 

interoperating jaringan lokal (Local Area Network - LAN) maupun luas 

(Wide Area Network - WAN), protokol komunikasi yang aman, dan 

serta antarmuka manusia-mesin (Human Machine Interface - HMI) 

yang memudahkan dalam menggunakan SCADA.   

Sistem SCADA HMI terdiri dari fenomena fisik, transduser, 

pengontrol, server, dan proses klien yang ditunjukkan pada Gambar 

1.  

 

Gambar 1 Blok Diagram Sistem SCADA HMI 
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Dalam gambar 1, fenomena fisik dikenal sebagai sistem nyata (plant) 

yang dikendalikan. Keseluruhan komunikasi sistem dibuat dengan 

protokol komunikasi industri yang sesuai seperti Modbus, TCP/IP, 

RS232 dan RS485. Server terdiri dari objek driver sehingga 

mengontrol dan memonitor variabel dari plant yang sebenarnya. 

Selain itu, untuk memperluas sistem SCADA HMI, server dan client 

saling terhubung satu sama lain menggunakan alamat Uniform 

Resource Locator (URL) atau jaringan privat (VPN). 

Sistem berbasis SCADA HMI dan aplikasinya membutuhkan 

pengendali, transduser dan sensor, serta perangkat lunak. Pengendali 

dapat menggunakan mikrokontroler, programmable logic controller 

(PLC) atau komputer berstandar industri (PC), sedangkan transduser 

dan sensor sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sistem (plant). Di sisi 

lain, HMI dari sistem berbasis SCADA diprogram dengan 

menggunakan perangkat lunak berbasis grafis (GPL) sehingga 

kebutuhan akan analisis proses, implementasi GPL, objek program 

dapat terpenuhi. 

Penggunaan perangkat lunak SCADA HMI memegang peranan yang 

cukup penting karena sangat memudahkan pengguna untuk 

mengendalikan sistem plant dari master control yang berupa aplikasi 

grafis di server maupun client dengan fasilitas tampilan visual yang 

menggambarkan kondisi plant yang sebenarnya. Di dunia otomasi 

dan masyarakat sistem kendali, SCADA HMI merupakan hal yang 

tidak asing. Di pasaran, telah tersedia berbagai tipe SCADA HMI 

namun  dengan harga yang relatif mahal, seperti Wonderware HMI 

Intouch Development Software seharga $4,050.00, RSView seharga 

$4,290.00, dan WinCC seharga $4,329,00. 

Perangkat lunak SCADA HMI ditujukan untuk memudahkan 

pengguna dalam melakukan pemrograman secara grafis, memetakan 

alamat I/O dan animasi dari sistem plant yang diwakilkannya. Selain 

itu, Penggunaan perangkat lunak SCADA HMI juga dapat 

menggambarkan proses sistem secara lebih detail dan diharapkan 
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dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagi orang-orang 

yang mempelajari sistem kendali.  

Untuk itu dalam buku ini dibahas mengenai pembuatan perangkat 

lunak HMI menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, 

bahasa Delphi yang murah dan kompatibel dengan tranduser dan 

sensor serta dengan protokol komunikasi berstandar industri. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan kendala mahalnya perangkat lunak SCADA HMI yang 

ada dan untuk memudahkan dalam memahami sistem pengendalian 

fonemena fisik maka pada buku ini rumusan masalah yang akan 

dijawab adalah Bagaimana membuat perangkat lunak SCADA HMI 

menggunakan bahasa pemrograman Delphi untuk mengendalikan 

plant level, aliran, dan temperatur dengan RTU (Remote Terminal 

Unit) Zelio Logic berbasis protokol Modbus. 
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BAB II SCADA  

 

Definisi 

SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data 

Acquisition atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

Pengawasan/Monitoring, Pengendalian, dan Akuisisi data. The 

Instrumentation, Systems and Automation Society (ISA), 

mendefinisikan SCADA sebagai “teknologi yang memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan data dari satu atau 

lebih dari beberapa fasilitas yang berjauhan dan/atau mengirimkan 

beberapa instruksi supervisi ke beberapa fasilitas tersebut.”. 

Sementara, National Communications System mendefinisikan 

SCADA sebagai sistem yang digunakan untuk memantau dan 

mengendalikan pabrik atau peralatan di industri seperti 

telekomunikasi, kontrol air dan limbah, energi, penyulingan dan 

transportasi minyak dan gas.  

Sistem SCADA mencakup transfer data antara komputer host pusat 

SCADA dan sejumlah Unit Terminal Jarak Jauh (RTU) dan/atau 

Pengontrol Logika yang dapat Diprogram (PLC), dan host pusat dan 

terminal operator. Sistem SCADA mengumpulkan informasi (seperti 

letak kebocoran pada pipa telah terjadi), mentransfer informasi 

kembali ke situs pusat, kemudian memberitahu home station bahwa 

kebocoran telah terjadi, melakukan analisis dan kontrol yang 

diperlukan, seperti menentukan apakah kebocoran sangat penting, 

dan menampilkan informasi secara logis dan terorganisir.  

Sistem ini bisa relatif sederhana, seperti hanya memantau kondisi 

lingkungan dari gedung kantor kecil, atau sangat kompleks, seperti 

sistem yang memantau semua aktivitas di pembangkit listrik tenaga 

nuklir atau aktivitas sistem air kota. Secara tradisional, sistem 

SCADA telah menggunakan Public Switched Network (PSN) untuk 

tujuan pemantauan. Saat ini banyak sistem dimonitor menggunakan 
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infrastruktur Corporate Local Area Network (LAN) / Wide Area 

Network (WAN) serta teknologi nirkabel yang saat ini digunakan 

secara luas untuk keperluan pemantauan.      

Komponen SCADA 

Sistem SCADA terdiri dari: 

• Satu atau lebih perangkat antarmuka data, biasanya RTU, atau 

PLC, yang digunakan sebagai antarmuka ke sensor dan local 

kontrol lokal serta aktuator.  

• Sistem komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data 

antara perangkat antarmuka data, unit kontrol, dan komputer di 

pusat SCADA. Sistem dapat berupa radio, telepon, kabel, satelit, 

dll., Atau kombinasi dari semuanya ini. 

• Server atau host (kadang-kadang disebut Pusat SCADA, stasiun 

master, atau Unit Terminal Master (MTU) 

• Kumpulan perangkat lunak standar dan / atau khusus, biasanya 

disebut perangkat lunak Human Machine Interface (HMI) atau 

perangkat lunak Man Machine Interface (MMI), yang digunakan 

untuk menyediakan aplikasi terminal operator, mendukung 

sistem komunikasi, memantau dan kendali jarak jauh.  

 

Gambar 2 Sistem SCADA 
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Secara lebih rinci, Sistem SCADA dibangun oleh empat komponen 

yang fungsinya saling bersinergi dan berintegrasi satu dengan yang 

lain, komponen tersebut adalah: 

1) Transduser 

Transduser merupakan peralatan instrumentasi yang dipasang 

pada sistem dapat berupa sensor yang digunakan untuk membaca 

sinyal analog atau digital yang diukur, maupun aktuator yang 

digunakan untuk mengendalikan peralatan seperti motor, saklar, 

katup, dan sebagainya. 

2) Remote Terminal Unit (RTU)  

RTU pada umumnya merupakan unit yang dilengkapi dengan 

sistem mandiri seperti komputer atau mikrokontroler dan 

ditempatkan pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dalam 

sebuah sistem. RTU bertindak sebagai (1) pengumpul data lokal 

yang didapat dari sensor, (2) mengirimkan perintah ke kendali ke 

aktuator, serta (3) membaca sinyal dari sensor dan (4) 

berkomunikasi dengan pusat pengendali. 

3) Jaringan komunikasi  

Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan RTU dengan 

stasiun pusat pengendali MTU yang dapat berupa jaringan kabel, 

wireless maupun radio. 

4) Master Terminal Unit (MTU)  

MTU merupakan komputer yang digunakan sebagai pengolah 

pusat dari sistem SCADA. MTU ini menyediakan Human 

Machine Interface (HMI) bagi pengguna, dan secara otomatis 

mengatur sistem sesuai dengan masukan dari sensor yang 

diterima. 

Dengan demikian, dalam aplikasinya, Subsistem penyusun SCADA 

terdiri dari:  
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➢ Operator 

Operator (manusia) merupakan  pengguna SCADA yang bertugas 

mengawasi sistem SCADA atau melakukan supervisory control 

sistem secara jarak jauh. 

➢ Human Machine Interface (HMI) 

HMI adalah perangkat lunak yang menyajikan data proses ke 

operator manusia, dan digunakan oleh operator untuk 

mengendalikan proses. HMI menampilkan data berbasis grafis 

baik dengan animasi, grafik, trend, untuk memudahkan operator 

dalam menterjemahkan data yang diperoleh sehingga 

mempermudah pengawasan (Supervisory) oleh  operator.  

HMI (Human Machine Interface) dalam sistem SCADA, memilik 

beberapa fungsi seperti: 

• Overview plant with animation system 

• Alarm handling acknowledgement 

• Historical faults, alarms and events monitoring 

• Real time data logging system 

• Remote setpoint (optional) 

• Spreadsheet 

• Report generator  

• Archiving 

• Charting and historical trending 

• Redundancy and Security system 

 

➢ Master Terminal Unit (MTU) 

MTU dikenal juga sebagai Central Monitoring Station (CMS) 

merupakan unit utama (Master) dari sistem SCADA. MCU 

bertugas mengumpulkan informasi yang dikumpulkan oleh RTU 

dan menghasilkan tindakan yang diperlukan untuk setiap 

peristiwa yang terdeteksi.  
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➢ Communication System 

Jaringan Komunikasi mengacu pada peralatan komunikasi yang 

diperlukan untuk mentransfer data ke dan dari berbagai peralatan 

baik antara MTU-RTU ataupun antara RTU-field device. Media 

yang digunakan dapat berupa kabel, telepon atau radio, misalnya:  

✓ USB 2.0 (USB to Peripheral) 

✓ RS 232 

✓ Private Network (LAN/RS-485) 

✓ Switched Telephone Network 

✓ Internet 

✓ Wireless Communication System 

▪ Wireless LAN 

▪ GSM Nettwork 

▪ Radio modems 

 

➢ Remote Terminal Unit (RTU) 

RTU merupakan unit slave SCADA. Field device yang terhubung 

ke sistem atau peralatan yang dipantau dan dikendalikan 

dihubungkan ke RTU untuk memungkinkan manipulasi proses 

secara local. RTU juga digunakan untuk mengumpulkan data dari 

peralatan dan mentransfernya ke MTU SCADA. RTU juga dapat 

berupa PLC (Programmable Logic Controller). 

Perbandngan RTU dengan PLC adalah: 

▪ RTU merupakan micro komputer yang memiliki antarmuka 

komunikasi baik radio maupun kabel. Salah satu kelemahan 

RTU adalah kemampuan program yang buruk. Namun, RTU 

modern saat ini telah memiliki kemampuan pemrograman 

yang lebih baik yang sebanding dengan PLC. 

▪ PLC (Programmable Logic Controller) adalah komputer 

industri yang biasanya ditemukan di sistem plant. Kegunaan 

utamanya adalah untuk menggantikan logika relai dari suatu 

plant atau proses. Saat ini, PLC lebih sering digunakan dalam 
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sistem SCADA karena kemampuan pemrogramannya yang 

sangat baik. Sebelumnya PLC tidak memiliki port komunikasi 

untuk antarmuka ke radio dalam rangka mentransfer data. 

Namun, saat ini, PLC memiliki fitur komunikasi umum yang 

digunakan untuk sistem SCADA.  

 

Selain itu, juga ada yang menggunakan Micrologic yang 

merupakan RTU berbasis mikrokontroler dan dapat dihubungkan 

ke modem radio untuk mentransmisikan data ke MTU.  

 

➢ Field device 

Field device merupakan perangat instrumentasi yang terhubung 

ke peralatan atau mesin yang dikendalikan dan dipantau oleh 

sistem SCADA. Field device dapat berupa sensor untuk 

memonitor parameter tertentu; dan aktuator untuk 

mengendalikan modul sistem tertentu. 

Instrumen-instrumen ini mengubah parameter fisik (mis. Aliran 

fluida, kecepatan, level fluida, dll.) menjadi sinyal listrik (mis. 

Tegangan atau arus) yang dapat dibaca dan dikirim ke MTU 

melalui RTU. Output dapat berupa analog (kontinu) atau digital 

(diskrit). Beberapa output analog standar industri dari sensor 

adalah 0 - 5 volt, 0 - 10 volt, 4 - 20 mA dan 0 - 20 mA. Output 

tegangan digunakan ketika sensor dipasang di dekat RTU. Output 

Arus digunakan ketika sensor terletak jauh dari RTU.  
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BAB III PLC SEBAGAI RTU 

 

Remote Terminal Unit 

Alternatif umum untuk RTU adalah Programmable Logic Controller 

(PLC). PLC sebenarnya adalah komputer kontrol dengan komponen 

khas meliputi:  

1) CPU,  

CPU mengontrol dan mengawasi semua operasi di dalam 

PLC, menjalankan instruksi yang diprogram yang tersimpan 

dalam memori. 

2) Memori,  

Memori PLC terdiri dari ROM dan RAM yang berfungsi untuk 

menyimpan program. 

3) Perangkat lunak kontrol,  

Perangkat lunak kontrol digunakan agar PLC dapat 

diprogram untuk menjalankan tugas sesuai dengan yang 

diinginkan. Perangkat lunak kontrol sangat penting karena 

merupakan sarana untuk mengendalikan proses target.  

4) Catu daya,  

Catu daya merupakan sumber daya bagi PLC. 

5) modul input, dan  

6) modul output.  

Modul input/output PLC digunakan untuk menghubungkan 

perangkat industri berdaya tinggi ke sirkuit elektronik 

berdaya rendah. Sebagian besar PLC beroperasi secara internal 

di antara 5 dan 15V d.c. (Tegangan umum TTL dan CMOS), 

sementara sinyal dari perangkat input bisa jauh lebih besar, 

biasanya 24V d.c. hingga 240V a.c. dan memiliki ampere yang 

tinggi. 

Modul I/O merupakan antarmuka antara mikroelektronika 

dari PLC dan dunia nyata sehingga harus menyediakan semua 
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fungsi sinyal dan isolasi yang diperlukan, sehingga PLC dapat 

dihubungkan langsung ke aktuator atau perangkat input 

tanpa perlu komponen tambahan. Pada PLC, standar semua 

I/O terisolasi secara elektrik dari proses yang dikontrol 

menggunakan sirkuit opto-isolator.  

 

Gambar 3 Komponen PLC 

 

Prinsip Kerja PLC 

Prinsip kerja PLC adalah dengan memeriksa sinyal input dari suatu 

proses dan melaksanakan instruksi logika (yang telah diprogram ke 

dalam memorinya) pada sinyal input ini, menghasilkan sinyal output 

untuk menggerakkan peralatan proses atau mesin. Antarmuka 

standar PLC memungkinkan untuk dihubungkan secara langsung ke 

aktuator dan transduser proses tanpa perlu sirkuit perantara atau 

relay. 

PLC dapat diprogram dengan berbagai cara tergantung pada model 

PLC yang dipilih. Format yang tersedia meliputi: Logika Tangga 

(Ladder Diagram), Boolean, Flowchart, dan Grafik. Tiga format 

terakhir umumnya lebih fleksibel, namun format Logika Tangga 

lebih standar dan lebih sering digunakan.  
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PLC bekerja dengan terus memindai program. Siklus pemindaian 

terdiri dari tiga langkah penting yaitu: 

1. Periksa Status Input: Pertama, PLC memeriksa setiap input 

untuk menentukan apakah itu aktif atau tidak. Dengan kata 

lain, apakah sensor terhubung ke input pertama aktif? 

Bagaimana dengan input kedua? dan seterusnya memeriksa 

semua input yang terhubung. Proses ini merekam data ke 

dalam memori untuk digunakan pada langkah berikutnya.  

2. Jalankan Program: Langkah kedua PLC menjalankan program 

yang telah ditanam, satu instruksi pada satu waktu.  

3. Perbarui Status Output: Ketiga dan terakhir, PLC 

memperbarui status output berdasarkan input pada langkah 

pertama dan hasil eksekusi program pada langkah kedua. 

 

Gambar 4 Siklus Kerja PLC 

 

Metode pemrograman PLC yang sangat umum didasarkan pada 

penggunaan ladder diagram yang terdiri dari dua garis vertikal yang 

mewakili rel daya dan sirkuit yang terhubung dengan sebagai garis 

horizontal. 

Dalam menggambar diagram tangga, konvensi tertentu diadopsi: 
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1. Garis-garis vertikal diagram menggambarkan rel daya yang 

menghubungkan sirkuit-sirkuit. Aliran daya diambil dari 

tangan kiri vertikal melintasi anak tangga. 

2. Setiap anak tangga menentukan satu operasi dalam proses 

kontrol. 

3. Diagram tangga dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke 

bawah, Gambar 5 menunjukkan gerakan pemindaian yang 

dilakukan oleh PLC. Anak tangga teratas dibaca dari kiri ke 

kanan. Kemudian anak tangga kedua dibaca dari kiri ke kanan 

dan seterusnya.  

Ketika PLC berada dalam mode menjalankannya, ia akan 

melalui seluruh program tangga sampai akhir, akhir dari 

program yang dilambangkan dengan jelas, dan kemudian 

segera dilanjutkan pada awal. Prosedur melewati semua anak 

tangga program ini disebut siklus. End rung mungkin ditandai 

dengan blok dengan kata END atau RET untuk kembali, 

karena program segera kembali ke awal. 

4. Setiap anak tangga harus mulai dengan input atau input dan 

harus diakhiri dengan setidaknya satu output. Input istilah 

digunakan untuk tindakan kontrol, seperti menutup kontak 

switch, digunakan sebagai input ke PLC. Istilah output 

digunakan untuk perangkat yang terhubung ke output PLC, 

mis., Motor. 

5. Perangkat listrik ditampilkan dalam kondisi normal. Jadi, 

sebuah saklar, yang biasanya terbuka sampai beberapa objek 

menutupnya, ditampilkan sebagai terbuka pada diagram 

tangga. Saklar yang biasanya tertutup ditampilkan tertutup. 

6. Perangkat tertentu dapat muncul di lebih dari satu anak 

tangga. Misalnya, kami mungkin memiliki relai yang 

menghidupkan satu atau beberapa perangkat. Huruf dan / 

atau nomor yang sama digunakan untuk memberi label 

perangkat pada setiap situasi. 
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7. Input dan output semuanya diidentifikasi oleh alamatnya, 

notasi yang digunakan tergantung pada produsen PLC. Ini 

adalah alamat input atau output dalam memori PLC. 

 

Gambar 5 Pemindaian Ladder Diagram 

 

Gambar 6 menyajikan simbol standar IEC 1131-3 yang digunakan 

untuk perangkat input dan output. Beberapa variasi kecil terjadi 

antara simbol ketika digunakan dalam bentuk semi-grafis dan ketika 

dalam grafik penuh. Perhatikan bahwa input diwakili oleh simbol 

yang berbeda yang mewakili kontak normal terbuka atau normal 

tertutup. Tindakan input sama dengan membuka atau menutup 

sakelar. Gulungan output diwakili oleh hanya satu bentuk simbol. 
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Gambar 6 Simbol Ladder Diagram Standar 
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BAB IV PROTOCOL MODBUS 

 

Modicon Bus 

Modbus yang merupakan singkatan 'Modicon Bus' adalah standar 

komunikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Modicon, saat ini 

lebih berubah menjadi Schneider Automation, pada tahun 1979. 

Protokol Modbus digunakan untuk sistem otomasi industri dengan 

mode komunikasi serial. Aturan yang digunakan Protokol Modbus 

adalah Master-Slave. Dengan kata lain, pada Modbus terdapat satu 

sebagai Master dan satu atau lebih sebagai Slave yang saling 

terhubung membentuk sebuah jaringan.  

 

Gambar 7 Konfigurasi ModBus 

Komunikasi pada Modbus menggunakan teknik Master-Slave, 

artinya hanya satu perangkat sebagai Master yang dapat melakukan 

transaksi (disebut 'Query') dan Perangkat lain sebagai Slave yang 

merespons dengan memberikan data sesuai permintaan Master, atau 

melakukan tindakan yang diperintahkan dalam Query. Perangkat 

Master merupakan MTU sedangkan Slave biasanya adalah PLC. 

Komunikasi pada Modbus diawali dengan adanya Query dari 

Master. Selanjutnya berdasarkan Query tersebut, Slave memberikan 

response dengan mengirimkan data atau melakukan aksi sesuai 

perintah dari Master. Pada teknik Master-Slave, Master hanya dapat 
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melakukan satu komunikasi dalam satu waktu, sementara Slave 

hanya akan melakukan komunikasi jika ada perintah (query) dari 

Master dan tidak dapat melakukan komunikasi antar Slave yang lain.  

Metode Modbus 

Terdapat 2 metode pengiriman Query dari Master ke Slave, yaitu: 

1. Unicast mode 

Query dari Master hanya dikirimkan ke satu Slave. Selanjutnya Slave 

yang menerima Query akan memproses dan memberikan jawaban 

berupa response ke Master. 

2. Broadcast mode 

Query dari Master dikirimkan ke seluruh Slave dan pada mode ini 

Slave tidak memberikan response ke Master. Sehingga pada mode 

Broadcast hanya satu arah yaitu Query dari Master ke Slave dan tidak 

ada Response. 

Protokol Modbus memiliki format khusus pada setiap Query dan 

berisi alamat dari perangkat (Slave) yang dituju, kode fungsi yang 

mendefinisikan aksi yang diminta, data yang akan dikirim, dan 

pemeriksaan kesalahan. Response dari slave juga memiliki format 

yang berisi tentang konfirmasi tindakan yang dilakukan, data yang 

akan dikirim, dan bidang pemeriksaan kesalahan. 

Format pemprosesan Query-Response protokol modbus disajikan 

pada gambar 8. 

Query: Bagian kode fungsi (function code) dalam Query merupakan 

informasi bagi perangkat Slave yang dituju terkait tindakan yang 

harus dilakukan oleh Slave. Sedangkan bagian Bit data berisi 

informasi tambahan terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh Slave 

untuk menjalankan fungsinya tersebut. Misalnya, kode fungsi 03 

memerintahkan Slave untuk membaca register dan merespons 

dengan isinya. Bagian Bit data berisi informasi tentang berapa banyak 

register yang akan dibaca. Sementara itu bagian pemeriksaan 
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kesalahan (error check) menyediakan metode bagi Slave untuk 

memvalidasi integritas pesan. 

Response: Jika Slave merespons secara normal, bagian kode fungsi 

dalam Response adalah jawaban dari kode fungsi dalam Query. Bit 

data berisi data yang dikumpulkan oleh Slave, seperti nilai register 

atau status. Jika terjadi kesalahan, kode fungsi dimodifikasi untuk 

menunjukkan bahwa responsnya adalah respons kesalahan, dan byte 

data berisi kode yang menjelaskan kesalahan tersebut. Bagian 

pemeriksaan kesalahan memungkinkan master untuk 

mengonfirmasi bahwa konten pesan valid. 

Bagian alamat (Device Address) memiliki format dua karakter (ASCII) 

atau delapan bit sehingga Alamat Slave yang valid dalam kisaran 0 - 

247 desimal atau perangkat Slave yang dalam setiap Master adalah 

sebanyak antara 1 perangkat hingga 247.  

Bagian kode fungsi juga berisi dua karakter (ASCII) atau delapan bit 

(RTU) sehingga kode yang valid berkisar antara 1 - 255 desimal 

macam kode. Adapun contoh kode fungsi dalam Modbus disajikan 

pada Tabel 1. 

 

Gambar 8 Format Master–Slave Query–Response  
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Tabel 1 Kode Fungsi Modbus 

Tipe Fungsi Nama Fungsi 
Kode 

Fungsi 

Data 
Access 

Bit 
access 

Physical Discrete 
Inputs 

Read Discrete Inputs 02 

Internal Bits or 
Physical Coils 

Read Coils 01 

Write Single Coil 05 

Write Multiple Coils 15 

16-bit 
access 

Physical Input 
Registers 

Read Input Registers 04 

Internal 
Registers or 
Physical Output 
Registers 

Read Multiple Holding Registers 03 

Write Single Holding Register 06 

Write Multiple Holding Registers 16 

Read/Write Multiple Registers 23 

Mask Write Register 22 

Read FIFO Queue 24 

File Record Access 
Read File Record 20 

Write File Record 21 

Diagnostics 

Read Exception Status 07 

Diagnostic 08 

Get Com Event Counter 11 

Get Com Event Log 12 

Report Slave ID 17 

Read Device Identification 43 

Other Encapsulated Interface Transport 43 
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BAB V BAHASA PEMROGRAMAN DELPHI 

 

Delphi adalah bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk 

membuat aplikasi berbasis windows. Delphi dibangun dengan 

berorientasi objek (object oriented), artinya semua komponen yang 

ada merupakan objek-objek. Ciri sebuah objek adalah memiliki nama, 

properti dan method/procedure. Delphi sering juga disebut juga 

sebagai visual programming karena komponen-komponennya 

muncul dalam bentuk gambar-gambar. Selain itu Delphi juga disebut 

bahasa pemprograman event driven atau dengan kata lain semua 

perintah didasarkan pada kejadian-kejadian.  

Struktur File Delphi 

Pada Delphi terdapat ada 3 buah file utama (*.dpr, *.pas dan *.dfm). 

1) Aplikasi yang akan dibuat pada awalnya dinyatakan dalam 

sebuah project. File ini disimpan dengan extensi .dpr (Delphi 

Project). Dimungkinkan juga dalam project ini memuat form dan 

unit. Pada file ini berisi program kecil guna : 

• mendefinisikan Unit yang ada dalam file project 

• menginisialisasi data 

• membangun form 

• menjalankan aplikasi 

2) Source code program yang ditulis pada Delphi disimpan dengan 

extensi .pas (PAS dari kata PASCAL, karena bahasa pemrograman 

yang digunakan Delphi adalah Pascal). File ini dikenal sebagai 

unit yang dapat terdiri satu file atau banyak file. 

3) Karena Delphi adalah visual programming maka terdapat jendela 

(window) yang nantinya akan dimuncul pada saat aplikasi 

dijalankan. Jendela ini diberi extensi .dfm (Delphi Form). Di 

jendela (window/form) inilah semua komponen – komponen 

visual diletakkan. Setiap Form (.dfm) harus memiliki sebuah Unit 

(.pas), tetapi sebuah Unit dapat tidak memiliki Form dan hanya 

kode saja. 
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masing-masing file jika dibuka menggunakan notepad akan tampil 

sebagai berikut: 

 

File *.dpr 

uses 

Forms, 

Unit1 in ‘Unit1.pas’ {Form1}; 

begin 

Application.Initialize; 

Application.CreateForm(Tform1, Form1); 

Application.Run; 

end. 

 

File *.pas 

object Form1: Tform1 

Left = 200 

Top = 108 

Width = 696 

Height = 480 

Caption = ‘Form1’ 

Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 

Font.Color = clWindowText 

Font.Height = -11 

Font.Name = ‘MS Sans Serif’ 

Font.Style = [] 

PixelsPerInch = 96 

TextHeight = 13 

object Button1: Tbutton 

Left = 176 

Top = 116 

Width = 75 

Height = 25 

Caption = ‘Button1’ 

TabOrder = 0 

end 

end 
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File *.dfm 

unit Unit1; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

Implementation 

 

{$R *.nfm} 

 

Jika ingin melihat kode sebuah form pilih VIEW AS TEXT atau tekan 

tombol Alt- F12. Untuk kembali ke bentuk form, pilih VIEW AS 

FORM atau tekan tombol Alt- F12 kembali. 

Lingkungan Delphi 

Pertama kali menjalankan Delphi akan tampil 3 jendela utama yaitu 

Form, Object Inspector, dan Menu Delphi.  
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Menu 

 

Form 

Object Inspector 

Gambar 9 IDE Delphi 

 

1. Form 

Sebuah form kosong secara otomatis dibuat oleh Delphi. Form 

tersebut biasanya memiliki nama Form1. Pada Form inilah akan 

ditempatkan komponen-komponen yang berfungsi sebagai 

antarmuka aplikasi yang dibangun. Untuk mengubah ukuran form 

dilakukan dengan menarik bingkai form menggunakan mouse 

(drag=klik tombol kiri mouse, tahan tombol tersebut lalu geser ke 

kiri/kanan atau atas/bawah). Sedangkan untuk memindahkan form 

dilakukan dengan meletakkan kursor pada form kemudian 

menggesernya (drag). 

 

 



Bab V Bahasa Pemrograman Delphi 

 
25 

2. Object Inspector 

Pada Object Inspector terdapat dua buah halaman (tab) yaitu 

Properties dan Events.  Properties digunakan untuk mengganti 

properti (kepemilikan) sebuah objek/komponen. Sedangkan Events 

digunakan untuk membuat procedure yang diaktifkan (trigered) 

lewat sebuah event. Event-event yang didefiniskan pada sebuah 

komponen akan termuat pada sebuah lembar kerja dengan nama 

ekstensi pas dan ini terkait langsung dengan form.   

Semua properti diurutkan berdasarkan alpabetik, dan dapat juga 

diurutkan berdasarkan kategori. Untuk merubah judul sebuah form 

dengan Hello dilakukan melalui perubahan properti Caption, 

sedangkan nama form dengan nama frmHello melalui properti 

Name. Caption digunakan untuk menyimpan keterangan yang 

dimunculkan pada form, sedangkan Name digunakan sebagai Nama 

dari objek tersebut. Properti name adalah properti internal dan 

digunakan untuk memberi nama pada sebuah komponen/objek. 

Nama ini adalah sebuah variabel yang mengacu pada komponen 

tersebut. 

Beberapa aturan penamaan komponen atau variabel atau identifer 

sebagai berikut: 

• Diawali alpabet, berikutnya boleh angka, garis bawah. 

• Tidak memakai spasi atau tanda-tanda baca atau operator 

• Boleh huruf kapital atau kecil, tidak ada perbedaan 

• Tidak menggunakan kata kunci (reserve word) yang digunakan 

Delphi 

• Biasakan nama komponen diawali kelompok komponennya, 

misal btnHello, frmHello, rgrKelas. 

 

3.  Menu 

Jendela menu terdapat 3 bagian yaitu, Menu, speedbar, dan 

components palette. Menu berisi menu-menu pada Delphi, speedbar 

berisi tombol-tombol fungsi menu, dan  components palette berisi 

komponen-komponen yang dapat digunakan pada aplikasi. Terdapat 

empat cara untuk menempatkan komponen yang diinginkan pada 
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form. Sebagai contoh jika ingin menempatkan komponen Button 

prosedur yang dilakukan adalah pada Components Palette bagian 

Standard Page. pilih salah satu langkah berikut: 

1) Klik pada kompenen tersebut, pindahkan kursor ke 

form, sambil menekan tombol kiri mouse (drag 

komponen dan geser pada form) atau 

2) Pilih komponen (klik komponen yang diinginkan) pada 

Components Palette kemudian klik pada form dimana 

komponen itu akan diletakkan. 

3) Klik ganda pada komponen yang diinginkan, maka 

komponen tersebut akan ditambahkan pada form. 

4) Dapat juga digunakan Copy dan Paste bila ingin 

membuat komponen yang sama yang sudah ada pada 

form. Caranya Shift-Klik kiri pada komponen yang ada 

di form, lalu pilih menu Copy (Ctrl-C) kemudian pilih 

menu Paste (Ctrl-V). 

 

Membuat Method/Procedure lewat Event 

Pada Windows jika sebuah tombol pada sebuah form atau komponen 

ditekan, maka aplikasi akan mengirim pesan yang dibangkitkan oleh 

event tertentu. Delphi akan menanggapi dengan menerima event 

atau panggilan tersebut. Hal ini yang dinamakan penanganan event 

(event-handler method). Delphi mendefinisikan sejumlah event pada 

setiap komponennya. Daftar event ini berbeda untuk setiap 

komponen. Event yang paling umum pada komponen Button adalah 

OnClick. Artinya jika komponen Button tersebut di Klik maka akan 

melakukan procedure apa. 

Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk menangani event 

misal OnClick pada komponen button : 

• Klik ganda pada button tersebut, maka sebuah 

method/procedure btnHelloClick 
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• Pilih button, kemudian pilih Object Inspector’s combo box 

(called the Object Selector), pilih Tab Events, dan klik ganda pada 

area putih disebelah kanan event OnClick 

• Pilih button, pilih Tab Events, dan masukkan nama method 

yang dikehendaki, missal btnHelloClick pada area putih di 

sebelah kanan event OnClick 

Adapun perintah untuk menampilkan pesan pada procedure 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

procedure Tform1.BtnHelloClick(Sender: Tobject); 

begin 

MessageDlg (‘Hello, World’, mtInformation, [mbOK], 

0); 

end; 

 

Perintah di atas sangat sederhana, yaitu untuk menampilkan pesan. 

Fungsi ini mempunyai empat parameter. Untuk rincinya dapat 

melihat Bantuan (F1). 

• Parameter pertama : kalimat yang akan dimunculkan 

(pesannya) 

• Parameter kedua : tipe message box seperti mtWarning, 

mtError, mtInformation, atau mtConfirmation.  

• Parameter ketiga : kumpulan tombol yang akan digunakan 

seperti mbYes, mbNo, mbOK, mbCancel, atau mbHelp. 

• Parameter keempat : untuk help context atau nomor halaman 

pada Help, beri angka nol jika tidak mempunyai file help. 

Kompilasi dan Jalankan Program 

Untuk menjalankan program tekan tombol Run pada speedbar atau 

pilih menu Run | Run, Delphi akan mengerjakan langkah-langkah 

berikut: 

1. Kompilasi Pascal source code file yang mendefinisikan form-form 

yang ada (.pas, .dfm) 

2. Kompilasi project file (.dpr) 
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3. Membuat executable (.EXE) file 

4. Menjalankan executable file, biasanya pada mode pencarian 

kesalahan (debug mode). 

Jika tidak ada kesalahan maka akan tampil aplikasi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 10 Tampilan Aplikasi 

Menyimpan File 

Untuk menyimpan file pilih submenu Save Project atau Save Project 

As pada menu File, dan Delphi akan menanyakan nama file source 

code untuk unit (*.pas) dan nama file proyeknya (*.dpr).  

Build .EXE File 

Sebagai bahasa pemprograman, aplikasi yang dibuat harus dapat 

didistribusikan kepada pihak lain dan dapat dieksekusi tanpa perlu 

Delphi. Untuk membuat .exe pilih menu project /build  atau tekan 

Ctrl+F9 ... 

Menjalankan File .exe 

Beberapa Komponen pada Delphi 

Untuk mendesain sebuah perangkat lunak yang berhubungan 

dengan sistem pengendali komponen-komponen yang sering 

digunakan adalah timer dan Chart 
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1. Timer  

Timer berguna untuk mentriger sebuah event dan dapat hanya 

sekali atau berulang-ulang dengan selang waktu (interval) 

tertentu. Komponen ini memliki properti sebagai berikut: 

Enable Boolean Untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan Timer 

Interval Integer Jeda hingga timer aktif kembali 

Name String Nama Timer 

Tag Byte Urutan pada Form 

 

Event yang sangat populer pada timer adalah event OnTimer 

yang memiliki fungsi mengaktifkan procedure-procedure yang 

didefinisikan pada event tersebut. 

Sebagai contoh listing berikut akan menyebabkan ActiveControl 

bergerak 1 pixel ke kanan setiap 100ms. 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  Timer1.Interval := 100; 

  if ActiveControl <> nil then 

    ActiveControl.Left := ActiveControl.Left + 1; 

end; 

 

2. Chart  

Untuk menampilkan grafik-grafik pada program simulasi 

digunakan komponen Tchart pada Delphi.  Jika diletakkan pada 

Form, tampilan chart adalah sebagai berikut: 
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Gambar 11 Object Chart 

Chart memiliki properti seperti pada object inspector 

 

Gambar 12 Property Object Chart 
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Selain itu jika diklik ganda pada chart yang bersangkutan pada 

form maka akan tampil jendela berikut 

 

Gambar 13 Property Chart 

Untuk membentuk tipe grafik seperti apa yang akan ditampilkan, 

tekan Add pada jendela editing chart dan akan tampil jendela 

berikut 

 

Gambar 14 Jenis Chart 
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Pilih salah satu sesuai dengan keinginan. Pada kesempatan ini 

dipilih tipe Point dan tanpa 3D, sehingga pada form akan tampil 

seperti berikut 

  

Gambar 15 Tampilan Chart Point 

garis pada chart diberi nama secara otomatis series1, dan kita 

dapat merubah sesuai keinginan kita. Pada sisi kanan terlihat 

tampil Legend dari data yang digambarkan dan untuk menambah 

data dilakukan dengan listing berikut: 

with chart1.SeriesList.Series[0] do 

begin 

AddXY(100,80,'',clTeeColor); 

AddXY(50,40,'',clTeeColor); 

AddXY(25,25,'',clTeeColor); 

AddXY(1,10,'',clTeeColor); 

end; 
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AddXY(x,y,label,warna) berfungsi untuk menambah data sebanyak 1 

data dengan koordinat (x,y). Semua data yang ditampilkan pada 

chart akan ditampung dalam sebuah array berurut dari awal hingga 

akhir, sehingga data diatas akan terurut menjadi 

Indeks 0 1 2 3 

Nilai X 100 50 25 1 

Nilai Y 80 40 25 10 

 

Sedangkan untuk mengurangi data dilakukan dengan listing berikut: 

with chart1.SeriesList.Series[0] do 

begin 

Delete(1) 

end; 

 

Delete(indeks) berfungsi untuk menghapus data sebanyak 1 data 

dengan urutan pada indeks. Sehingga jika listing di atas dijalankan 

maka data akan berubah menjadi 

Indeks 0 1 2 

Nilai X 100 25 1 

Nilai Y 80 25 10 
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BAB VI ZELIO LOGIC 

 

Mengenal Zelio Logic 

Schneider Telemecanique  telah memproduksi smart relay dengan 

nama produk Zelio dan lebih dikenal dengan nama pasaran Zelio 

Logic. Smart Relay setara dengan PLC yaitu relay yang dapat 

diprogram menggunakan bahasa pemprograman tertentu dan 

didesikasikan untuk sistem otomasi dan aplikasi industri atau 

komersial. Tujuan Smart Relay Zelio Logic adalah untuk 

menggantikan relay logika permanen yang dipasang secara 

langsung. 

 

Gambar 16 Zelio Logic 

Terdapat dua model Zelio Logic yaitu Model Compact dan Model 

Modular. Pada tipe model modular. Zelio Logic dapat ditambah 

dengan extension module sehingga memerbanyak input dan output 

namun dengan maksimum I/O sebanyak 40 serta dapat ditambahkan 

modul ethernet agar dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak 

jauh.  
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Smart Relay Zelio Logic memiliki keunggulan: 

• Simple:  Mudah dipilih, diinstal, dan diprogram, sehingga 

Zelio Logic cocok untuk semua aplikasi pengendalian industri. 

• Fleksibel, Zelio Logic memiliki dua tipe modul Compact atau 

Modular yang dapat diperluas dan dapat diprogram dengan 

dua jenis bahasa pemrograman yaitu Function Block Diagram  

FBD atau LADDER. 

• Open, Zelio Logic dapat digunakan untuk mengendalikan dan 

pemantauan instalasi dalam situasi apa pun, baik di local atau 

jarak jauh, dll. 

Elemen Zelio Logic disajikan pada gambar 17. 

 

Gambar 17 Elemen Zelio Logic 
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1 Kaki pemasangan yang dapat ditarik. 

2 Sekrup terminal blok untuk catu daya. 

3 Layar LCD, 4 baris, 18 karakter. 

4 Blok terminal sekrup untuk input diskrit. 

5 Sekrup terminal blok untuk input analog 0-10 Volts, dapat 

digunakan dalam mode input diskrit tergantung pada 

model. 

6 Slot untuk memori cadangan atau kabel koneksi PC. 

7 Tombol shift (putih) 

8 Menu / tombol OK (hijau) untuk seleksi dan konfirmasi. 

9 Relay blok terminal sekrup output 

10 Tombol navigasi (abu-abu) atau setelah mengonfigurasi 

tombol Z 

 

Memprogram Zelio Logic 

Untuk memprogram Zelio Logic, dapat menggunakan Zelio Soft. 

Perangkat Lunak Pemrograman Zelio Soft 2 dirancang untuk 

memprogram keluarga pengendali Zelio Logic Smart Relay. Zelio 

Soft 2 memiliki fitur untuk memilih antara bahasa pemrograman, 

program tampilan dan data parameter, mengunggah dan 

mengunduh aplikasi, dan mencetak dokumentasi aplikasi. 

Untuk memprogram Zelio Logic menggunakan Zelio Soft 2, Zelio 

Logic dihubungkan dengan komputer yang terinstal Zelio Soft 2 

menggunakan kabel SR2CBL01 melalui serial Port atau kabel 

SR2USB01 melalui USB port. 
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Gambar 18 SR2CBL01 dan SR2USB01 

Adapun langkah-langkah dalam menjalankan program Zelio Soft 2 

adalah sebagai berikut: 

1. Buka Aplikasi Program “Zelio Soft 2” dengan mengklik icon 

Zelio Soft 2  

  
2. Ketika program Zelio Soft diluncurkan, jendela berikut akan 

muncul: 

  
3. Klik Create new program untuk memulai atau pilih New di 

menu File jika program sudah diluncurkan. 

4. Jendela opsi relai cerdas sekarang muncul: 
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5. Pilih Zelio Logic yang sesuai. 

6. Klik pada kategori (1) 10 / 12_I / O_WITHOUT_EXTENSION 

Kategori yang dipilih disorot dengan warna kuning dan 

diikuti oleh daftar modul yang sesuai:  

   
7. Kemudian klik Next. 

8. Layar opsi jenis program sekarang muncul: 
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9. Bahasa Ladder dipilih secara default (garis kuning), klik Next 

to program in Ladder. 

10. Untuk contoh berikut: 

I1 ————— Q1 

11. Input I1 terhubung ke output Q1, yang akan berada dalam 

status aktif (koil dalam mode kontak). 

Untuk mereproduksi contoh ini di lembar kabel: 

 Gerakkan panah mouse di atas ikon Input Diam-diam di 

sudut kiri bawah: 

 
12. Bagan dengan berbagai kemungkinan kontak (I1 à IE) muncul. 

13. Pilih kontak I1 di bagan dengan mengklik dan menyeret 

kontak ke sel pertama di sudut kiri atas lembar kabel. 

Lepaskan tombol mouse: Kontak I1 sekarang 
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14. Sekarang gerakkan panah mouse di atas ikon Discreet Output 

 di bagian bawah layar: 

15. Bagan dengan kemungkinan kontak atau koil yang berbeda 

muncul. 

16. Pilih koil [di baris pertama grafik dengan mengklik dan 

menyeret koil yang sesuai ke baris pertama dari koil di lembar 

kabel. Lepaskan tombol mouse: Coil [Q1 sekarang di tempat. 

 

17. Kawat kontak ke koil dengan mengklik pada garis putus-

putus yang sesuai 
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BAB VII KOMPONEN MODBUS 

 

FieldTalk™ Modbus® 

Untuk menggunakan Protokol Modbus pada Delphi telah tersedia 

pustaka komponen Modbus yaitu FieldTalk™ Modbus® Master 

Library. Pustaka ini menghubungkan antara aplikasi Delphi dan 

ModBus seperti gambar 19. 

 

Gambar 19 Pustaka FieldTalk 

 

Pustaka dibangun sebagai pusataka kelas VCL dengan nama libmbus-master 

DLL yang menjalankan fungsi protokol Modbus. Pustaka ini diatur ke dalam 

kelas protokol Modbus dengan subkelas serial dan subkelas TCP yang 

berlaku untuk semua protokol Modbus.  

 

Gambar 20 Kelas TMBus 
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Kelas dasar TMbusMasterFunctions berisi semua fungsi protokol 

yang tidak spesifik, khususnya data dan fungsi kontrol yang 

ditentukan oleh Modbus. Semua protokol mewarisi dari kelas dasar 

ini. 

Kelas TMbusAsciiMasterProtocol mengimplementasikan protokol 

Modbus ASCII, kelas TMbusRtuMasterProtocol mengimplemen-

tasikan protokol Modbus RTU dan kelas TMbusTcpMasterProtocol 

mengimplementasikan protokol MODBUS/ TCP dan kelas 

TMbusRtuOverTcippaster mengimplementasikan protokol master 

Modbus RTU (juga dikenal sebagai RTU melalui TCP atau RTU/IP). 

Setelah FieldTalk™ Modbus® Master Library terinstall di komputer, 

untuk menggunakan dalam Delphi dilakukan dengan memanggil 

paket pustaka FieldTalk™ Modbus® Master Library dengan format 

pada Delphi sebagai berikut  

uses 

MbusRtuMasterProtocol, 

BusProtocolExceptions; 

Untuk mode Serial atau  

uses 

MbusTcpMasterProtocol, 

BusProtocolExceptions;  

 

Penggunaan Modbus TCP/IP  

Untuk mode TCP/IP. 

Penggunaan Pustaka Modbus adalah sebagai berikut 

Tetapkan kumpulan data yang mencerminkan profil data budak 
berdasarkan jenis dan ukuran: 

var 

readRegSet: array[1..20] of word; 

writeRegSet: array[1..10] of word; 
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readBitSet: array[1..10] of boolean; 

writeBitSet: array[1..10] of boolean; 

 

Jika Anda menggunakan float, bukannya kata-kata 16-bit, tentukan: 

var 

readFloatSet: array[1..10] of single; 

writeFloatSet: array[1..10] of single; 

 

Jika Anda menggunakan int 32-bit alih-alih kata 16-bit tentukan: 

var 

readLongSet: array[1..10] of integer; 

writeLongSet: array[1..10] of integer; 

Deklarasikan dan instantiate objek protokol 

var 

TMbusTcpMasterProtocol mbusProtocol; 

 

Buka protokolnya 

mbusProtocol.hostName := ’ 10.0.0.11’; 

mbusProtocol.openProtocol; 

Lakukan fungsi transfer data 

• Untuk membaca nilai register: 

mbusProtocol.readMultipleRegisters(1, 100, readRegSet); 

• Untuk menulis nilai register tunggal: 

mbusProtocol.writeSingleRegister(1, 200, 1234); 

• Untuk menulis nilai register mutliple: 

mbusProtocol.writeMultipleRegisters(1, 200, writeRegSet); 

• Untuk membaca nilai diskrit: 

mbusProtocol.readCoils(1, 10, readBitSet); 

• Untuk menulis nilai diskrit tunggal: 
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mbusProtocol.writeCoil(1, 20, true); 

• Untuk menulis beberapa nilai diskrit: 

mbusProtocol.forceMultipleCoils(1, 20, writeBitSet); 

• Untuk membaca nilai float: 

mbusProtocol.readMultipleFloats(1, 100, readFloatSet); 

• Untuk membaca nilai integer panjang: 

mbusProtocol.readMultipleLongInts(1, 100, readLongSet); 

• Tutup port protokol jika tidak diperlukan lagi 

mbusProtocol.closeProtocol; 
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BAB VIII IMPLEMENTASI HMI 

 

Desain HMI SCADA 

Implementasi sistem pembuatan SCADA HMI yang dibangun terdiri 

dari PLC Zelio Logic sebagai RTU yang terhubung dengan Personal 

Komputer sebagai MTU dengan komunikasi ethernet. Input dan 

Output Zelio Logic terhubung ke plant sistem dalam konteks 

mengendalikan proses level, aliran, dan temperatur. 

Deskripsi sistem disajikan pada Gambar 21. 

 

Gambar 21 Deskripsi Sistem 

Alamat I/O Zelio Logic yang digunakan untuk mengendalikan dan 

memantau plant seperti Tabel 2. 
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Tabel 2 Alamat I/O 

No Sensor/Tranduser I/O 

1 Start/Stop Motor Q1 

2 On/Off Valve 1 Q2 

3 On/Off Valve 2 Q3 

3 Sensor Level I1 

4 Sensor Temperatur I2 

5 Low Level I3 

6 High Level I4 

Untuk merancang HMI SCADA digunakan aplikasi Borland Delphi 

7.0 (trial) dengan pustaka (library) FieldTalk™ (trial) sebagai driver 

komunikasi dengan protokol ModBus. Zelio Logic dan PC saling 

terhubung menggunakan kabel LAN cross pada jaringan Ethernet 

dengan setting ip 10.0.1.1 untuk PC dan 10.0.1.2. untuk Zelio Logic. 

Komponen Delphi yang digunakan untuk mendesain tampilan HMI 

adalah TMS VCL Instrumentation (trial) dengan komponen-

komponen seperti gambar 22. 

 

Gambar 22 Komponen TMS VCL Instrumentattion 

Hasil Desain HMI disajikan pada Gambar 23 merupakan overview  

dari sistem yang diwakilkan. Pada sistem plant dapat dilihat bahwa 

terdapat suatu motor pompa yang dikendalikan run/stop untuk 

mengaduk cairan pada tangki reaktor, kemudian terdapat dua buah 
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valve yang dikendalikan On/Off untuk membuka aliran air ke 

reaktor (valve1) dan keluar reaktor (valve2). Pada Tangki terdapat 

sensor suhu untuk mengukur temperatur cairan, sensor level untuk 

mengukur ketinggian cairan pada tangki dan dua buah sensor low 

level dan high level. 

. 

 

Gambar 23 Hasil Desain HMI 

 

Algoritma dan Program HMI SCADA 

Algoritma program disajikan pada gambar 24. 
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Gambar 24. Flowchart Aplikasi HMI SCADA 

Adapun Listing Program adalah sebagai berikut: 
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unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, VrThermoMeter, VrLcd, 

VrLights, VrControls, 

  VrGauge, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPServer, 

IdModBusServer, 

  VrButtons; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Panel1: TPanel; 

    ButtonExit: TButton; 

    Image1: TImage; 

    VrGauge1: TVrGauge; 

    LedHighLevel: TVrLights; 

    LedLowLevel: TVrLights; 

    LedMotor: TVrLights; 

    LedValve1: TVrLights; 

    LedValve2: TVrLights; 

    IndTemp: TVrNumLEDS; 

    VisTemp: TvrThermoMeter; 

    Panel2: TPanel; 

    ButtonRUN: TButton; 

    ButtonSTOP: TButton; 

    ButtonData: TButton; 

    ButtonSetting: TButton; 

    TimeSampling: TTimer; 

    IdModBusServer1: TIdModBusServer; 

    ButtonValve2: TVrPowerButton; 

    ButtonValve1: TVrPowerButton; 

    ButtonPump: TVrPowerButton; 

    VrPowerButton1: TVrPowerButton; 

    VrPowerButton2: TVrPowerButton; 

    VrPowerButton3: TVrPowerButton; 

    procedure ButtonExitClick(Sender: TObject); 

    procedure TimeSamplingTimer(Sender: TObject); 

    procedure ButtonRUNClick(Sender: TObject); 

    procedure ButtonValve1Click(Sender: TObject); 

    procedure VrPowerButton1Click(Sender: TObject); 

    procedure ButtonPumpClick(Sender: TObject); 

    procedure VrPowerButton3Click(Sender: TObject); 

    procedure ButtonValve2Click(Sender: TObject); 

    procedure VrPowerButton2Click(Sender: TObject); 

    procedure ButtonSTOPClick(Sender: TObject); 

    procedure ButtonDataClick(Sender: TObject); 
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    procedure ButtonSettingClick(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

const 

  hostName = '10.0.1.1'; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

  mbusProtocol: TMbusTcpMasterProtocol; 

  Valve1Run, Valve2Run, PumpRun : integer; 

 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

Function UbahLed1(datasensor : Integer); 

begin 

  if (datasensor=1) Then 

  Begin 

  LedMotor.LedState.IsGreen:=True; 

  LedMotor.LedState.IsRed:=False; 

  End 

  else 

  Begin 

  LedMotor.LedState.IsGreen:=False; 

  LedMotor.LedState.IsRed:=True; 

  End 

end; 

 

Function UbahLed2(datasensor : Integer); 

begin 

  if (datasensor=1) Then 

  Begin 

  LedValve1.LedState.IsGreen:=True; 

  LedValve1.LedState.IsRed:=False; 

  End 

  else 

  Begin 

  LedValve1.LedState.IsGreen:=False; 

  LedValve1.LedState.IsRed:=True; 

  End 

end; 

 

Function UbahLed3(datasensor : Integer); 

begin 
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  if (datasensor=1) Then 

  Begin 

  LedValve2.LedState.IsGreen:=True; 

  LedValve2.LedState.IsRed:=False; 

  End 

  else 

  Begin 

  LedValve2.LedState.IsGreen:=False; 

  LedValve2.LedState.IsRed:=True; 

  End 

end; 

 

Function UbahLed4(datasensor : Integer); 

begin 

  if (datasensor=1) Then 

  Begin 

  LedHighLevel.LedState.IsGreen:=True; 

  LedHighLevel.LedState.IsRed:=False; 

  End 

  else 

  Begin 

  LedHighLevel.LedState.IsGreen:=False; 

  LedHighLevel.LedState.IsRed:=True; 

  End 

end; 

 

Function UbahLed5(datasensor : Integer); 

begin 

  if (datasensor=1) Then 

  Begin 

  LedLowLevel.LedState.IsGreen:=True; 

  LedLowLevel.LedState.IsRed:=False; 

  End 

  else 

  Begin 

  LedLowLevel.LedState.IsGreen:=False; 

  LedLowLevel.LedState.IsRed:=True; 

  End 

end; 

 

Function UbahTemp(datasensor : Integer); 

begin 

IndTemp.Value:=datasensor; 

VaeTemp.Value.Value:=datasensor; 

end; 

 

procedure openProtocol; 

begin 

  try 

    mbusProtocol := TMbusTcpMasterProtocol.Create(nil); 

    mbusProtocol.hostName := hostName; 
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    mbusProtocol.openProtocol; 

  except 

    on e: Exception do 

    begin 

      writeln('Error opening protocol: ', e.message, '!'); 

      halt(1); 

    end; 

  end; 

end; 

 

procedure closeProtocol; 

begin 

  mbusProtocol.closeProtocol; 

  mbusProtocol.Destroy; 

end; 

 

procedure runPollLoop; 

var 

  i: integer; 

  dataArr: array[0..9] of word; 

  sendArr: array[0..9] of word; 

begin 

  while true do 

  begin 

    try 

      mbusProtocol.readMultipleRegisters(1, 6, dataArr); 

      ubahLed1(dataArr[1]); 

      ubahLed2(dataArr[2]); 

      ubahLed3(dataArr[3]); 

      ubahLed4(dataArr[4]); 

      ubahLed5(dataArr[5]); 

      ubahTemp(dataArr[6]); 

      sendArr[1]:=Valve1Run; 

      sendArr[2]:=Valve2Run; 

      sendArr[3]:=PumpRun; 

      mbusProtocol.writeMultipleRegisters(1, 3, sendArr); 

    except 

      on e: EBusProtocolException do 

         writeln(e.message, '!'); 

      on e: Exception do 

      begin 

         writeln('Fatal error: ', e.message, '!'); 

         halt(1); 

      end; 

    end; 

    sleep(1000); 

  end; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonExitClick(Sender: TObject); 

begin 
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Close; 

end; 

 

procedure TForm1.TimeSamplingTimer(Sender: TObject); 

begin 

  openProtocol; 

  runPollLoop; 

  closeProtocol; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonRUNClick(Sender: TObject); 

begin 

  TimeSampling.enable:=True; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonValve1Click(Sender: TObject); 

begin 

Valve1Run:=1; 

end; 

 

procedure TForm1.VrPowerButton1Click(Sender: TObject); 

begin 

Valve1Run:=0; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonPumpClick(Sender: TObject); 

begin 

PumpRun:=1; 

end; 

 

procedure TForm1.VrPowerButton3Click(Sender: TObject); 

begin 

PumpRun:=0; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonValve2Click(Sender: TObject); 

begin 

Valve2Run:=1; 

end; 

 

procedure TForm1.VrPowerButton2Click(Sender: TObject); 

begin 

Valve2Run:=0; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonSTOPClick(Sender: TObject); 

begin 

TimeSampling.enable:=False; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonDataClick(Sender: TObject); 
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begin 

Form2.Show; 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonSettingClick(Sender: TObject); 

begin 

Form3.Show; 

end; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

Valve1Run:=0; 

Valve2Run:=0; 

PumpRun:=0; 

end; 

 

end. 
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BAB IX KESIMPULAN 

 

Dari hasil pemrograman dan uji coba aplikasi telah didapatkan 

bahwa rancang bangun HMI SCADA dengan bahasa pemrograman 

Delphi dengan RTU (Remote Terminal Unit) Zelio Logic berbasis 

protokol Modbus dari library FieldTalk telah berhasil dibuat dan 

dapat berkomunikasi melalui jaringan ethernet, mengakses I/O yang 

telah ditentukan, dan mengendalikan aktuator sesuai yang 

diinginkan. 
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