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RINGKASAN 

 

Penelitian ini membahas pengembangan RTU SCADA menggunakan Arduino UNO dan 

komunikasi nirkabel dengan modul XBee. SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) atau sistem pengendalian yang terawasi dan mengumpulkan data merupakan 

kombinasi dari dua sistem besar yaitu Sistem Kendali dan Sistem Pengumpulan Data (Akuisisi 

data). Sistem kendali pada RTU menggunakan Arduino Uno yang dihubungkan dengan sensor 

dan aktuator. Data Sensor dan kondisi aktuator akan dikumpulkan ke pusat kendali 

menggunakan jaringan nirkabel dengan protokol Zigbee memanfaatkan modul Xbee. Pada 

Pusat data, kondisi sensor ditampilkan pada HMI dan pengendalian aktuator dapat dilakukan 

melalui user interface di HMI dengan. RTU SCADA menggunakan Arduino UNO dan XBee 

mampu mengirim dan menerima data ke HMI dengan jarak 100 meter.  

 

Kata Kunci: SCADA, Xbee, Arduino 
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Penelitian ini merupakan pengembangan rumah pintar yang sedang berkembang saat ini. 

Pada laporan perkembangkan penelitian kali ini akan disampaikan perihal seputar proses 

pelaksanaan penelitian semenjak kontak penelitian sampai penyampaian progress report.  
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Sebagai bagian dari proses pembelajaran, laporan perkembangan penelitian ini tidak luput 

dari kekeliruan dan kekurangan, oleh karena itu kami tim peneliti mohon maaf sekaligus 

terbuka terhadap masukan dan kritikan bagi perbaikan hasil penelitian kami kelak. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) atau sistem pengendalian yang terawasi 

dan pengumpulan data merupakan kombinasi dari dua sistem besar yaitu Sistem Kendali dan 

Sistem Pengumpulan Data atau Akuisisi Data (Burt & Anderson, 2005). Sistem kendali pada 

umumnya adalah pengendalian parameter proses seperti suhu, level, aliran, tegangan, dll. 

sementara itu Sistem Akuisisi Data adalah kumpulan data sensor dari proses. Penggabungan 

dua sistem ini merupakan cikal bakal dari Internet of Things karena pada awal 

pengembangannya SCADA berlaku hanya pada jaringan lokal suatu pabrik. Namun pada saat 

ini SCADA telah berkembang tidak hanya pada jaringan lokal  tetapi telah berkembang pada 

wide local area (Hegde, Desai, Gajanan, Kowligi, & RC, 2015; Elshayeb, Hasnan, & Nawawi, 

2010).  

Internet of things (IoT) sebagai perpanjangan dari Internet adalah jaringan yang menggunakan 

perangkat penginderaan untuk mencapai interkoneksi dan interworking dari objek apa pun 

sesuai dengan protokol spesifik, dan mewujudkan identifikasi, lokasi, pelacakan, pemantauan, 

dan manajemen yang cerdas. Saat ini, dengan perkembangan teknologi IoT dan pengurangan 

biaya modul komunikasi nirkabel, semakin banyak objek fisik biasa dapat menjadi perangkat 

IoT dengan menanamkan atau mengintegrasikan modul komunikasi nirkabel tertentu, misalnya, 

Wi-Fi, Bluetooth, dan ZigBee. Akses jaringan nirkabel untuk mencapai berbagai keperluan 

(misalnya pengumpulan data, operasi, dan control (Medrano, Altuve, Belloso, & Bran, 2018).  

Dalam SCADA parameter kontrol proses seperti suhu, level dan aliran akan diukur 

menggunakan sensor yang sesuai dan ditampilkan dalam sebuah dashboard  antarmuka antara 

sistem kontrol dengan manusia yang biasa disebut Human Machine Interface (HMI). Pada 

umumnya perangkat lunak antarmuka atau software HMI yang digunakan untuk SCADA 

sangat mahal dan memiliki fitur yang sangat luas yang dapat digunakan oleh user. Visualisasi 

proses secara lengkap ditampilkan dalam bentuk grafis. Data visualisasi berasal dari Remote 

Terminal Unit yang terhubung langsung dengan sensor sistem kendali dan terhubung dengan 

pusat kendali SCADA melalui jaringan data. Komunikasi Serial memiliki peran utama dalam 

pengiriman data ini.  

Namun demikian komunikasi serial menggunakan kabel sangatlah terbatas dan membutuhkan 

biaya tinggi untuk instalasinya. Untuk itu diperlukan pengembangan komunikasi serial 
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nirkabel atau wireless. Penggunaan teknologi komunikasi nirkabel dan jaringan sensor nirkabel 

dapat menyelesaikan permasalahan yang disebutkan di atas. Teknologi ini memiliki 

keunggulan biaya rendah, konsumsi daya rendah, dan mendukung sistem terdistribusi 

(Punniamoorthy, Kamadal, Yadav, & Reddy, 2018). 

Salah satu konsep jaringan sensor nirkabel yang telah diperkenalkan adalah Modul Xbee 

(Firman & Firmansyah, 2013; Ghazal, Kherfan, Chahine, & Elkhatib, 2015; Himawan, 

Hasanuddin, & Samman, 2014; Machap, Mohammed, & Garadan, 2018; Medrano, Altuve, 

Belloso, & Bran, 2018;; Pascual, Sanchez, Naces, & Nunez, 2016; Paul & Narang, 2015; 

Pavithra & Rao, 2018; Rajeshkumar & Habibmiya, 2014; Rajkumar, Alexander, & Devi, 2016; 

Roque, Jorquera, Zaldívar, & de Fuentes, 2014). Modul ini akan digabungkan dengan modul 

mikrokontroler berbasis Arduino (Kumbhar, 2017; Misiruk, Timoshenko, Taran, & Garkusha, 

2016; Tan, Ker, & Abdullah, 2017) yang berfungsi sebagai RTU dan digunakan untuk 

mengumpulkan semua parameter sensor serta nilai-nilai sensor yang diukur akan dikirim ke 

pusat pengendali dengan menggunakan Modul XBee. Di sisi pusat penerima Modul Xbee 

lainnya akan menerima data dan mengirimkan ke komputer dan aplikasi pada komputer akan 

menampilkan pada HMI. 

Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan RTU SCADA berbasis XBee dan Arduino 

untuk digunakan pada pengendalian dan pengaturan ketinggian air dan kelembaban tanah 

pertanian.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengendalian dan pengawasan sebuah pabrik/industri yang terdistribusi dalam sebuah wilayah 

yang luas dan/atau banyaknya titik penginderaan (ratusan atau bahkan ribuan unit) seperti pada 

pabrik kimia, pabrik kertas, mesin cetak surat kabar, pabrik untuk ekstraksi dan pembotolan 

jus pencernaan, dll., memerlukan skema pengendalian otomasi yang canggih dan dapat 

memberikan akses ke data produksi baik dari segi jarak maupun level otoritas industri. 

Banyak teknologi jaringan yang tersedia dalam otomasi industri, selain telah melakukan 

penyempurnaan, teknologi tersbut juga telah semakin terintegrasi dengan solusi konektivitas 

yang baru diperkenalkan (Industrial Ethernet, Wireless LAN, dll.). Selain itu, Teknologi 

perangkat lunak yang terlibat dalam proses pertukaran data yang sesuai juga telah sangat 

meningkat; sebagai contoh, beberapa tahun terakhir dimungkinkan untuk menggunakan 

komputer pribadi yang umum untuk mengimplementasikan tugas pengawasan jarak jauh yang 

kompleks dari pabrik industri sederhana maupun sangat canggih.  

Antarmuka aplikasi, yaitu peralatan yang memberikan interaksi antara operator manusia 

dengan mesin produksi tunggal atau dengan seluruh pabrik, hingga saat ini dibangun dengan 

menggunakan komponen listrik dan elektromekanis dalam bentuk panel sinoptik yang 

seringkali sangat rumit dan menampilkan tombol, sakelar, lampu pemberi sinyal, dll .; dalam 

beberapa tahun terakhir panel-panel ini telah secara progresif digantikan oleh antarmuka 

"virtual" yang sangat canggih yang ditampilkan pada Monitor, dalam bentuk panel grafis 

interaktif; fasilitas ini dikenal sebagai Sistem HMI (Human Machine Interfaces).  

Saat ini juga dimungkinkan untuk mengakses dan bertukar informasi produksi dalam jumlah 

yang besar antara berbagai tingkat otomatisasi pabrik, maupun tingkat administratif. Data ini 

dapat digunakan dalam beberapa jenis prosedur pemrosesan in-line untuk menghasilkan 

diagram tren secara realtime yang berguna untuk memprediksi jumlah persediaan yang 

diperlukan untuk menghadapi periode produksi yang pasti, dan/atau dapat disimpan dalam 

suatu database historis, sehingga siap digunakan untuk prosedur analisis pasca-pemrosesan. 

Sistem semacam ini dikenal sebagai Sistem SCADA (Kontrol Pengawas Dan Akuisisi Data). 

SCADA sistem terdiri dari dua bagian. 

1. Bagian Proses (RTU) 

2. Bagian Ruang Kontrol (HMI) 
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Bagian Proses RTU 

Ini adalah area di mana proses nyata berasal dan diagram rinci dari proses ditunjukkan pada 

Gambar.1. Ini terdiri dari beberapa kombinasi sensor dan aktuator. Arduino adalah platform 

berbasis mikrokontroler yang digunakan untuk menghubungkan proses lengkap dengan sensor 

dan aktuator dunia nyata. XBee digunakan untuk komunikasi secara nirkabel. 

 

 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 

 

Arduino UNO 

Arduino Uno 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. 

Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur 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 kompatibel dengan Prosesor yang menggunakan 

AVR, yang beroperasi dengan 5V dan dengan Arduino Karena yang beroperasi dengan 3.3V. 

Yang kedua adalah pin tidak terhubung, yang disediakan untuk tujuan pengembangannya. 

Arduino UNO merupakan papan sirkuit berbasis mikrokontroler ATmega328. 

ATmega328 adalah chip mikrokontroler 8-bit berbasis AVR-RISC buatan Atmel yang 

memiliki 32 KB memori ISP flash dengan kemampuan baca-tulis (read/write), 1 KB EEPROM, 
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2 KB SRAM dan karena kapasitas memori Flash sebesar 32 KB inilah kemudian chip ini diberi 

nama ATmega328. Modul arduino uno dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1 Modul Arduino UNO 

(Sumber: http://forefront.io/attachments/UNO.jpg, 2016) 

 

Chip ATmega328 memiliki banyak fasilitas dan kemewahan untuk sebuah chip mikrokontroler. 

Chip tersebut memiliki 23 jalur general purpose I/O (input/output), 32 buah register, 3 buah 

timer/counter dengan mode perbandingan, interupt internal dan external, serial programmable 

USART, 2-wire interface serial, serial port SPI, 6 buah saluran 10-bit A/D converter, 

programmable watchdog timer dengan oscilator internal, dan lima power saving mode. Chip 

bekerja pada tegangan antara 1,8V ~ 5,5V. Output komputasi bisa mencapai 1 MIPS per Mhz. 

Frekuensi operai maksimum adalah 20 Mhz. Modul Arduino UNO memiliki 4 pin digital I/O 

yang terdiri atas 6 pulse wide modulator (PWM) pin, 6 analog pin, 16 MHz quart crystal, 

sebuah koneksi USB, sebuah konektor catu daya, U+ICSP header dan tombol reset. 

Kelengkapan fitur yang terdapat dalam modul Arduino UNO membuat modul ini mudah untuk 

digunakan, hanya dengan menghubungkan modul Arduino UNO dengan PC menggunakan 

kabel USB atau menggunakan adapter DC – DC, maka modul siap digunakan. Spesifikasi 

teknis Arduino  UNO dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Spesifikasi teknis Arduino  UNO  

(Sumber: www.arduino.cc, 2016) 

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber 

listrik dipilih secara otomatis. Eksternal (nonUSB) daya dapat datang baik dari AC-DC adaptor 

atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan cara menghubungkannya plug pusat-

positif 2.1mm ke dalam board colokan listrik. Lead dari baterai dapat dimasukkan ke dalam 

header pin Gnd dan Vin dari konektor Power. 

Board dapat beroperasi pada pasokan daya dari 6 - 20 volt. Jika diberikan dengan kurang dari 

7V, bagaimanapun, pin 5V dapat menyuplai kurang dari 5 volt dan board mungkin tidak stabil. 

Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan merusak board. Rentang 

yang dianjurkan adalah 7 - 12 volt. 

Pin catu daya adalah sebagai berikut: 

• VIN. Tegangan input ke board Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal (sebagai 

lawan dari 5 volt dari koneksi USB atau sumber daya lainnya diatur). Anda dapat menyediakan 

tegangan melalui pin ini, atau, jika memasok tegangan melalui colokan listrik, mengaksesnya 

melalui pin ini.  
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• 5V. Catu daya diatur digunakan untuk daya mikrokontroler dan komponen lainnya di board. 

Hal ini dapat terjadi baik dari VIN melalui regulator onboard, atau diberikan oleh USB . 

• 3,3 volt pasokan yang dihasilkan oleh regulator on-board. Menarik arus maksimum adalah 50 

mA. 

• GND 

Masing-masing dari 14 pin digital pada Uno dapat digunakan sebagai input atau output, 

menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Mereka beroperasi di 5 volt. 

Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up 

internal dari 20-50 KΩ. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus: 

Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data TTL 

serial. Pin ini terhubung ke pin yang sesuai dari chip ATmega8U2 USB-to-Serial TTL. 

Eksternal Interupsi: 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu interupsi pada nilai yang 

rendah, tepi naik atau jatuh, atau perubahan nilai. Lihat attachInterrupt () fungsi untuk rincian. 

PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan 8-bit output PWM dengan analogWrite () fungsi. 

SPI: 10 (SS), 11 (mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mendukung komunikasi SPI 

menggunakan perpustakaan SPI. 

LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin adalah nilai TINGGI, LED 

menyala, ketika pin adalah RENDAH, itu off. 

Uno memiliki 6 input analog, diberi label A0 melalui A5, masing-masing menyediakan 10 bit 

resolusi yaitu 1024 nilai yang berbeda. Secara default sistem mengukur dari tanah sampai 5 

volt. 

TWI: A4 atau SDA pin dan A5 atau SCL pin. Mendukung komunikasi TWI 

Aref. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan analogReference (). 

Reset. 

Uno Arduino memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, 

atau mikrokontroler lain. ATmega328 ini menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, 

yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah ATmega16U2 pada saluran board ini 
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komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak 

pada komputer. Firmware Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan tidak ada 

driver eksternal yang dibutuhkan.  

Namun, pada Windows, file. Inf diperlukan. Perangkat lunak Arduino termasuk monitor serial 

yang memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board Arduino. RX dan TX LED di 

board akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB 

ke komputer. ATmega328 ini juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Fungsi ini 

digunakan untuk melakukan komunikasi inteface pada sistem. 

Uno Arduino dapat diprogram dengan perangkat lunak Arduino. Pilih Arduino Uno dari Tool 

lalu sesuaikan dengan mikrokontroler yang digunakan. 

Para ATmega328 pada Uno Arduino memiliki bootloader yang memungkinkan Anda untuk 

meng-upload program baru untuk itu tanpa menggunakan programmer hardware eksternal. Ini 

berkomunikasi menggunakan protokol dari bahas C. 

 Sistem dapat menggunakan perangkat lunak FLIP Atmel (Windows) atau programmer DFU 

(Mac OS X dan Linux) untuk memuat firmware baru. Atau Anda dapat menggunakan header 

ISP dengan programmer eksternal .  

Arduino IDE: Sketches  

Arduino Integrated Development Environment - atau Arduino Software (IDE) - berisi editor 

teks untuk menulis kode, area pesan, konsol teks, toolbar dengan tombol untuk fungsi-fungsi 

umum dan serangkaian menu. Menghubungkan ke perangkat keras Arduino dan Genuino untuk 

mengunggah program dan berkomunikasi dengan papan sirkui Arduino. Program yang ditulis 

menggunakan Arduino Software (IDE) disebut sketches. Sketches ini ditulis dalam editor teks 

dan disimpan dengan ekstensi file .ino. Editor ini memiliki fitur untuk memotong (cut), 

menempelkan (paste), dan pencarian atau mengganti teks. Pada bagian pesan berisikan umpan 

balik saat menyimpan dan mengekspor dan juga menampilkan kesalahan. Konsol 

menampilkan output teks dengan Arduino Software (IDE), termasuk pesan kesalahan yang 

lengkap dan informasi lainnya. Sudut kanan bawah jendela menampilkan papan dikonfigurasi 

dan port serial. Tombol toolbar memungkinkan untuk memverifikasi dan mengunggah 

program, membuat, membuka, dan menyimpan sketches, serta membuka monitor serial. 

Contoh penulisan program arduino dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Contoh sketche program yang ditulis dengan Arduino IDE  

(Sumber: https://www.arduino.cc/en/uploads/Guide/Edison_img15.png, 2016) 

 

Gambar 3 di atas merupakan contoh program sketches yang ditulis menggunakan Arduino IDE 

yang pada dasarnya menggunakan bahasa C. Pembuatan program yang dilakukan pada 

Arduino IDE atau sketch pada umumnya akan dituliskan pada dua bagian utama Arduino IDE, 

yaitu pada bagian:  

1. void setup() 

Bagian utama pertama adalah bagian yang biasanya digunakan oleh pemrogram untuk 

melakuan penulisan perintah proses inisialisasi program, seperti pinMode(), 

Serial.begin(), LCD.begin(), LCD.clear dan perintah lainnya.  
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2. void loop() 

Bagian utama kedua adalah bagian yang berisikan program utama yang nantinya akan 

dieksekusi secara berulang oleh pemroses yang terdapat dalam papan sirkuti Arduino 

UNO, yaitu mikrokontroler Atmega328P. 

 

Setelah program selesai dibuat, kemudian program dapat diunggah ke dalam mikrokontroler 

Atmega328P yang terdapat dalam papan sirkuit Arduino UNO sebagai dasar operasi sistem. 

 

XBee 

Modul XBee dirancang untuk beroperasi dalam protokol ZigBee dan rendah daya untuk 

jaringan sensor nirkabel. ZigBee adalah protokol IEEE 802.15.4 untuk komunikasi tingkat 

tinggi yang digunakan untuk membuat Jaringan terutama digunakan dalam jaringan sensor 

nirkabel (WSN). Modul memerlukan minimal daya dan menyediakan pengiriman data yang 

handal antar perangkat jarak jauh. Modul beroperasi dalam ISM band frekuensi 2,4 GHz 

menggunakan wire antena. Modul XBee dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Modul XBee 

Terdapat beberapa fitur-fitur yang dapat mendukung kinerja XBee, diantaranya : 

a) Catu daya : 2.8V - 3.4V DC 

b) I/O Interface : 3.3V CMOS UART, SPI, I2C, PWM, DIO, ADC. 

c) Metode konfigurasi : API atau perintah AT, lokal atau melalui udara. 
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d) Frekuensi : 2,4 GHz. 

e) Serial data : 1200 bps – 1 Mbps. 

f) ADC Input : 10-bit. 

g) Digital I/O : 10. 

h) Pilihan antena : PCB Embedded Antenna, Wire Whip, U.FL, RPSMA. 

i) Modulasi : QPSK, DSSS. 

j) Jangkauan : 100 m indoor atau 3200 m outdoor (LOS). 

 

Adapun Spesifikasi XBee adalah sebagai berikut 

Specification Value 

Dimensions 3.38 x 2.21 x 0.32 cm (1.33 x 0.87 x 0.125 in) 

Weight 3 g 

Restriction of Hazardous Substances 

(RoHS) 

Compliant 

Manufacturing ISO 9001:2008 registered standards 

Host interface connector 37 castellated SMT pads 

Antenna connector options U.FL or RF pad 

Antenna impedance 50 Ω unbalanced 

Maximum input RF level at antenna port 6 dBm 

Operating temperature -40°C to 85°C 

Digital I/O 13 I/O lines, 5 output lines 

Analog-to-digital converter (ADC) 4 10-bit analog inputs 

Pulse width modulator (PWM) 2 outputs 

 

Pin-pin di sini berguna untuk mengetahui pin yang digunakan dalam sistem dan ditunjukkan 

pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Pin XBee 

Konfigurasi Pin XBee 
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Pin Name Description 

1 VCC Power supply 

2 DOUT/DIO13 UART data out pin (TXD)/GPIO 

3 DIN/CONFIG / DIO14 UART data in pin (RXD)/ GPIO 

4 DIO12/SPI_MISO GPIO/ Master Input-Slave Output pin of SPI interface 

5 RESET Module Reset pin 

6 RSS PWM /DIO10 RX Signal Strength Indicator pin / GPIO 

7 PWM1/DIO11 Pulse Width Modulator/GPIO 

8 RESERVED Do not connect 

9 DTR/SLEEP_RQ/ DIO8 Pin Sleep Control line /GPIO 

10 GND Ground 

11 DIO4/ SPI_MOSI GPIO/Master Output-Slave Input pin of SPI interface 

12 CTS/DIO7 Clear-to-send flow control/GPIO 

13 ON_SLEEP/DIO9 Device status indicator/GPIO 

14 VREF Voltage Reference for ADC 

15 ASC/DIO5 Associate Indicator/GPIO 

16 RTS/DIO6 Request to send flow control/ GPIO 

17 AD3/DIO3/SPI_SSEL Analog input/GPIO/SPI slave select 

18 AD2 /DIO2/SPI_CLK Analog input/GPIO/SPI clock 

19 AD1/DIO1/SPI_ATTN Analog input/GPIO/SPI attention 

20 AD0/DIO0/C 
Analog input/GPIO/ Commissioning 

button 

 

XBee Usb Adapter dan Software X-CTU  

XBee usb adapter merupakan alat untuk menghubungkan modul Xbee ke komputer dengan 

kabel mini usb dan selanjutnya dikonfigurasi menggunakan software X-CTU. Software X-

CTU merupakan software yang digunakan untuk mengkonfigurasi Xbee agar dapat 

berkomunikasi dengan Xbee lainya. Parameter yang harus diatur adalah PAN ID (Personal 

Area Network). PAN ID adalah parameter yang mengatur radio mana saja yang dapat 

berkomunikasi, agar dapat berkomunikasi PAN ID dalam satu jaringan harus sama. 

XBee dapat berkomunikasi point to point dan point to multipoint (broadcast) tetapi dalam 

sistem ini komunikasi XBee secara simplex atau satu arah, jadi satu XBee mengirim dan 

satunya hanya menerima data. XBee usb adapter dan kabel mini usb dapat dilihat pada gambar 

6 dan tampilan X_CTU pada gambar 7. 
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Gambar 6. XBee USB Adapter 

 

 

Gambar 7. Aplikasi XCTU  
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XBee Shield 

Xbee shield merupakan board yang dapat menghubungkan board arduino berkomunikasi 

secara nirkabel atau wireless menggunakan modul Xbee atau Zigbee seperti yang terlihat pada 

gambar 8. 

 

Gambar 8. XBee Shield  

Komunikasi XBee 

Modul antarmuka XBee untuk perangkat host melalui port serial asynchronous. Melalui port 

serial, modul dapat berkomunikasi dengan logika dan tegangan kompatibel UART atau melalui 

penerjemah ke perangkat serial ( misalnya: melalui modul RS232 atau USB interface). 

 

Gambar 9. Data UART 

 

Data memasuki UART modul melalui DIN (pin 3) sebagai sinyal serial asynchronous. Sinyal 

harus siaga tinggi ketika tidak ada data yang sedang dikirim. Setiap byte data yang terdiri dari 

start bit (rendah), 8 bit data (bit paling signifikan pertama) dan stop bit (tinggi). 
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Gambar 10. Data UART Packet  

PAN ID 

Jaringan ZigBee disebut jaringan area pribadi atau PANS. Setiap jaringan didefinisikan dengan 

PAN yang unik identifier (PAN ID). Identifier ini umum di semua perangkat dari jaringan yang 

sama. Perangkat ZigBee yang baik dikonfigurasikan dengan ID PAN untuk bergabung atau 

mereka dapat menemuan jaringan di dekatnya dan pilih ID PAN untuk bergabung. ZigBee 

mendukung 64-bit dan PAN ID 16-bit. Kedua ID PAN digunakan untuk secara unik 

mengidentifikasi jaringan. Perangkat pada jaringan ZigBee yang sama harus berbagi sama 64-

bit dan 16-bit ID PAN. Jika beberapa jaringan ZigBee beroperasi dalam jangkauan satu sama 

lain, masing-masing harus memiliki ID PAN yang unik. 

Point To Point 

Topologi point to point adalah topologi yang membangun hubungan langsung antara dua node 

jaringan. Jaringan sensor nirkabel atau WSN ini menggunakan topologi point to point. Jenis 

node dan parameter yang harus dikonfigurasi agar dua Xbee dapat berkomunikasi secara point 

to point adalah salah satu node harus menjadi coordinator dan lainnya menjadi router atau end 

device. Klik “Read” dan “Always Update Firmware” pada tab modem configuration dalam 

software X-CTU untuk dapat membaca modul Xbee, pada bagian function set diatur menjadi 

Zigbee Coordinator AT, selanjutnya parameter pada node coordinator yang harus diatur adalah 

parameter PAN ID, PAN ID dalam satu jaringan (antara dua Xbee) harus sama agar dapat 

berkomunikasi. Jika jenis node dan parameter sudah diatur, setelah itu klik “Write” untuk 

menyimpan konfigurasi yang telah diatur ke dalam Xbee. 
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan RTU SCADA berbasis XBee dan Arduino. 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu para inovasi dalam mengembangkan komunikasi 

jarak jauh menggunakan wireless dengan konsumsi daya yang minimal.  
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BAB IV METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D) yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut, dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang terjadi 

dan analisis validasi terhadap kebutuhan. 

2. Melakukan perancangan RTU dan HMI sesuai dengan analisis. 

3. Melakukan Konstruksi RTU dan HMI sesuai dengan rancanagan. 

4. Integrasi alat antara RTU dan HMI. 

5. Melakukan uji coba SCADA. 

6. Melakukan penyelarasan terkait kendala yang mungkin terjadi 

7. Modul SCADA berbasis XBee dan Arduino 

 

 

Gambar 11. Tahapan Penelitian 

 

Alat dan Bahan 

• Dua Buah modul XBee 

• Dua Buah modul Arduino Uno 

• Satu Sensor Level 

• Satu Sensor Kelembaban 

• Satu Relay 

Identifikasi 
Validasi 

Kebutuhan
Perancangan

KontruksiIntegrasiTesting

Penyelarasan Produk
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• Dua Buah Shield XBee Arduino 
 

Perancangan Alat 

 

Gambar 12. Schematic 
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Gambar 13. Board Schematic 
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Algoritma 

 

Gambar 14. Flowchart 
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BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Hasil percobaan akan dibahas langkah-langkah pengujian prototipe dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah prototipe bekerja sesuai dengan yang diinginkan, serta untuk mengukur 

kekuatan emisivitas X-Bee. Setelah prototipe selesai dirangkai (Gambar 15), maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengukuran. Adapun peralatan yang diperlukan pada saat 

pengukuran Aplikasi X-CTU, dua buah Arduino dan satu pasang X-BEE. 

 
 Gambar 15. Prototipe RTU Arduino X-Bee 

 

Ujicoba HMI dan RTU dilakukan dengan mencoba seluruh fungsi yang telah ditentukan yaitu 

menampilkan data sensor level, sensor kelembaban, dan mengaktifkan serta menonaktifkan 

pompa. Tampilan HMI disajikan pada Gambar 16. Berdasarkan pengujian, seluruh fungsi 

berjalan sesuai dengan data yang diterima dan dikirim serta sesuai dengan yang rencanakan. 

 

 
Gambar 16. Tampilan HMI 
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Selain itu dilakukan uji kekuatan emisivitas X-Bee dengan mengubah jarak antar Master dan 

Slave (RTU). Jarak yang diuji coba adalah 10-100 meter dengan mengukur delay yang didapat 

ketika perintah diberikan ke RTU. Berdasarkan hasil pengukuran yang disajikan pada Gambar 

8, di dapat bahwa delay prototipe sangat kecil dengan nilai kurang dari 1 detik. Hal ini juga 

disebabkan adanya pemberhentian (delay) pada program RTU (Arduino) sebesar 250 mili detik 

dalam membaca data sensor. 

 

 
Gambar 17. Delay Prototipe berdasarkan jarak RTU dan Master 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Prototipe sistem SCADA tanpa kabel dengan RTU berbasis Arduino dan XBee telah dapat 

dibangun dan bekerja sesuai dengan spesifikasi. HMI yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan 

rencana tanpa adanya kesalahan. Jarak antara Master  dan RTU adalah 100 meter tanpa 

halangan dan dengan delay yang cukup kecil.  
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Biodata SIDOS 
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Lampiran 2 Source Code 

int relay = 7; 

int received = 0; 

int i; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(led, OUTPUT); 

} 

  

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) { 

   value = analogRead(A0); 

   value = map (value, 0, 1023, 0, 255); 

 Serial.print('<');   

  Serial.print(value); 

 Serial.println('>'); 

   value = analogRead(A1); 

   value = map (value, 0, 1023, 0, 255); 

 Serial.print('[');   

  Serial.print(value); 

 Serial.println(']');  

  received = Serial.read(); 

    if (received == 'u'){ 

    digitalWrite(relay, HIGH); 

    } 

    if (received == 'd'){ 

    digitalWrite(relay, LOW); 

    } 

} 

} 
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Lampiran 3 Publikasi 

 

 


