
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

1.1.1 Alarm Frekuensi 

Dalam proses pengaturan sistem tenaga listrik, beberapa faktor penting 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik dari segi 

kesiapan peralatan primary equipment maupun akurasi dan validasi teleinformasi 

yang dikirimkan oleh RTU (Remote Terminal Unit). 

Dalam penerapannya khususnya pada sistem distribusi tidak semua 

informasi diambil dan diteruskan ke Master Station sebagai bahan pertimbangan 

dan evaluasi, dalam hal ini adalah Alarm frekuensi. Sehingga beberapa penyulang 

yang menjadi target relay UFR akan dilepaskan secara otomatis apabila seting 

frekuensi UFR terpenuhi, tanpa memberikan informasi gangguan apapun kepada 

Dispatcher Distribusi. Satu-satunya informasi yang dapat menjelaskan lepasnya 

penyulang terget UFR tersebut adalah fluktuasi frekuensi. 

1.1.2 Kondisi Master Station 

Saat ini Sistem SCADA Master Station memiliki Historical Server dengan 

kemampuan melakukan fungsi perekaman fluktuasi beban dengan rentang waktu 

sampling tiap jam sampai 15 detik, serta perekaman kejadian (indikasi dan alarm) 

secara real time.   

Beberapa fungsi penting di Master Station yang saat ini tidak bisa di 

lakukan adalah : 
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1. Sampling data telemetring dalam ordo detik, dikarenakan oleh faktor dead 

band peralatan yang akan mempengaruhi fluktuasi nilai dan menghasilkan 

data massive untuk dikirim ke Master Station. 

2. Sampling data telemetring dalam ordo detik, dikarenakan karakteristik 

protokol, dimana protokol eksisting yang digunakan menempatkan 

telemetering sebagai prioritas ke-2 (dua) dalam transaksi data antara RTU 

dan Master Station. [1] 

3. Sampling data telemetring dalam ordo detik, dikarenakan keterbatasan 

kemampuan Master Station, yang hanya mampu melakukan perekaman 

data dengan kerapatan sampling paling kecil dalam rentang 15 detik. [2] 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan pengembangan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara kerja akuisisi data nilai metering pada Power Meter yang 

berbasis Modbus. 

2. Bagaimana membuat sebuah logger Frekuensi yang bersumber dari Power 

Meter berbasis Modbus. 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan yang hendak di capai Tugas Akhir ini adalah membuat program 

aplikasi yang mampu membaca nilai frekuensi dari power meter berbasis 
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modbus dan merekam hasil pembacaan hasil tersebut dengan ordo detik serta 

disimpan secara real time. 

1.4 MANFAAT 

Program aplikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi evaluasi terhadap 

gangguan sistem tenaga listrik serta bahan pertimbangan dalam mengambil 

sebuah keputusan dalam pengaturan sistem tenaga listrik. 

1.5 BATASAN MASALAH 

Adapaun batasan masalah Tugas Akhir ini adalah : 

1. Sumber data informasi frekuensi berasal dari Power Meter ION 6200 

berbasis modbus. 

2. Pembuatan program aplikasi perekaman menggunakan Master Station 

dengan merk survalent versi 1.11.12.19 sebagai referensi pembanding. 

3. Pembuatan program dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemgromragaman Visual Basic 6.0 dan berjalan pada sistem windows 

32 bit. 

4. Uji coba proses perekaman frekuensi dibatasi pada sampling rate 

dengan ordo 100ms sampai 1000ms dan disimpan dalam format *.csv. 

 

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

1.6.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajarai dan mencari referensi 

berupa buku yang membahas pengolahan protokol modbus dan paper 

ilmiah yang diperoleh dari internet. 
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1.6.2 Perancangan 

Perancangan bertujuan agar dalam pembuatan program dapat berjalan 

sistematis dan terstruktur sehingga hasil program dapat optimal dan 

berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam perancangan, yang 

perlu diperhatikan adalah kemampuan program, efektifitas dan efisiensi 

serta kemudahan untuk dipahami pengguna yang diwujudkan dalam 

tampilan grafis (Graphical User Interface). Dalam perancangan ini 

menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 

1.6.3 Uji Coba 

Pada Tugas Akhir ini, pengujian dilakukan dengan membaca Power Meter 

berbasis Modbus dan merekam hasil pembacaan dalam sampling rate 

100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 500ms, 600ms, 700ms, 800ms, 900ms dan 

1000ms kemudian disimpan dalam format *.csv. Tujuan dari pengujian 

tersebut adalah untuk memeperoleh hasil perekaman nilai frekuensi 

dengan kerapatan sampling secara real time sesuai setting yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Untuk membandingkan hasil pembacaan nilai frekuensi oleh aplikasi yang 

dibuat dilakukan dengan komparasi pembacaan antara display Power 

Meter dengan tampilan frekuensi pada aplikasi. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini di bagi dalam 5 bab dengan maksud   

dan tujuan dari penulisan ini dapat terangkum secara keseluruhan. Pembagian  
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bab tersebut adalah sebagai berikut : 

  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pembahasan mengenai definisi Frekuensi, logger, 

Modbus, Penjelasan singkat tentang SCADA (Supervisory 

Control and Data acquisition), *.csv, Visual Basic 6.0, Power 

Meter. 

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM 

Berisi tentang perancangan dan implementasi logger frekuensi 

berbasis Modbus dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Visual Basic 6.0. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN UJI COBA 

Pada bab ini dibahas hasil penelitian dan pengujian logger 

frekuensi dalam merekam nilai real time dalam ordo 100ms - 1 

detik dengan kelipatan sampling sebesar 100ms. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan akhir dan saran pengembangan. 
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