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ABSTRAK   
RANCANGBANGUN PERANGKAT IDENTIFIKASI PARAMETER PROSES NITRIDASI PLASMA 
BERBASIS KOMPUTER PERSONAL MENGGUNAKAN KOMUNIKASI SERIAL. Telah dilakukan 
rancangbangun perangkat identifikasi parameter proses menggunakan komputer personal berbasis 
komunikasi serial pada M-series PLC. Perangkat ini berfungsi sebagai perangkat identifikasi parameter 
proses dari suatu sistem (plant), untuk kemudian dianalisis sehingga dapat dilakukan tindak lanjut tertentu 
terhadap plant oleh pengguna. Komponen utama dari perangkat ini adalah PLC M-Series T100MD1616 dan 
Personal Computer (PC). Pada perangkat ini data parameter plan diperoleh dari sensor yang bersesuaian 
yang keluarannya dalam bentuk tegangan atau arus, sedangkan data parameter analog disesuaikan dengan 
masukan analog pada ADC dari PLC menggunakan sistem pengkondisian sinyal, kemudian setelah diproses 
oleh PLC data parameter dikirim ke PC melalui RS232 untuk ditampilkan dalam bentuk grafik dan disimpan 
pada database. Perangkat lunak untuk program database dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic V-6. Uji coba operasi perangkat ini dilakukan untuk pengukuran parameter suhu dan tingkat 
kevakuman pada mesin nitridasi plasma. Hasil uji coba menunjukkan bahwa perangkat ini telah berfungsi 
sebagai perangkat identifikasi parameter proses pada mesin nitridasi plasma. 

Kata kunci: identifikasi proses,nitridasi plasma, komunikasi serial, PLC 

ABSTRACT 
DESIGN AND CONSTRUCTION THE IDENTIFICATION OF NITRIDING PLASMA PROCESS 
PARAMETERS USING PERSONAL COMPUTER BASED ON SERIAL COMMUNICATION. Design 
and construction the identification of process parameters using personal computer based on serial 
communication PLC M-series has been done. The function of this device is to identify the process parameters 
of a system (plan), to which then be analyzed and conducted a follow-up given to the plan by the user. The 
main component of this device is the M-Series T100MD1616 PLC and personal computer (PC). In this 
device the data plan parameters obtained from the corresponding sensor outputs in the form of voltage or 
current. While the analog parameter data is adjusted to the ADC analog input of the PLC using a signal 
conditioning system. Then, as the parameter is processed by the PLC then sent to a PC via RS232 to be 
displayed in the form of graphs or tables and stored in the database. Software to program the database is 
created using Visual Basic Programming V-6. The device operation test is performed for the measurement of 
temperature parameter and vacuum level on the plasma nitriding machine. The results indicate that the 
device has functioning as an identification device parameters process of plasma nitriding machine.  

Keywords: process identification, plasma nitriding, serial communication, PLC 

 

PENDAHULUAN 

arameter suatu proses didefinisikan sebagai hal-
hal yang berhubungan/berkaitan dengan suatu 

proses dari suatu sistem, sehingga akan 
mempengaruhi secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap kualitas keluaran dari sistem 

tersebut. Parameter suatu proses di antaranya adalah 
arus, tegangan, suhu, tekanan, waktu dan lain-lain, 
termasuk pengukuran, lingkungan, mesin, material 
dan komponen yang digunakan. Semua parameter 
proses akan berpengaruh terhadap keluaran dari 
proses itu sendiri[1,2]. Pada suatu sistem (plant) yang 
dioperasikan menggunakan sistem instrumentasi dan 
kendali (SIK), maka semua parameter yang 

P
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berdampak terhadap keluaran proses perlu dilakukan 
pendataan dan rekaman data agar dapat digunakan 
oleh pengguna (user) untuk memperbaiki keluaran 
dari proses tersebut dan atau melakukan 
pengulangan proses dengan data parameter yang 
persis sama. Rekaman data parameter proses sangat 
penting dalam menjamin kontinyuitas kesamaan 
suatu produk dan biasanya dilakukan dengan 
database parameter.  

Komponen utama dari perangkat identifikasi 
parameter yang dibangun adalah sistem akuisisi 
data[3], terdiri dari dua buah sensor, termokopel dan 
sensor pirani berikut dengan masing-masing 
pengkondisi sinyalnya, T100MD1616 PLC[4], PC, 
perangkat lunak proses akuisisi dan perangkat lunak 
database parameter. Sensor termokopel digunakan 
untuk membaca suhu (dalam hal ini suhu benda 
kerja pada nitridasi plasma) yang keluarannya 
berupa tegangan DC, yang kemudian diolah 
menggunakan pengkondisi sinyal AD-595 sehingga 
menghasilkan tegangan antara 0 – 5 Volt yang dapat 
dibaca dengan ADC pada PLC. Sensor pirani 
digunakan untuk pengukuran kevakuman (tekanan) 
dan menghasilkan tegangan keluaran DC sebagai 
masukan pada pengkondisi sinyal jembatan 
Wheatstone. Untuk mendapatkan tegangan antara 0 
– 5 volt DC, pada keluaran rangkaian jembatan 
Wheatstone ditambahkan rangkaian pembagi 
tegangan. Untuk mengolah data suhu dan tekanan 
digunakan T100MD1616 PLC, yang mempunyai 16 
digital input, 16 digital output, 5 analog input/output 
yang sudah tertanam di dalamnya. Untuk 
mengirimkan data hasil olahan pada PLC digunakan 
fasilitas komunikasi serial RS-232C. Pada 
T100MD16161 PLC dilengkapi dengan dua serial 
port independen yang dapat berkomunikasi secara 
terus-menerus dengan perangkat lain menggunakan 
beberapa protokol. Kedua serial port ini juga dapat 
diprogram untuk menerima maupun mengirim data 
ASCII atau binary mengunakan perintah TBasic 
yang tertanam, seperti INPUT$(n), INCOMM(n), 
PRINT#n, OUTCOMM n. 

Sebagai piranti database parameter dibuat 
sistem database menggunakan Visual Basic ver. 6 
dan MySQL. Visual Basic merupakan sebuah bahasa 
pemrograman untuk merancang aplikasi database 
dan MySQL adalah Relational Database 
Management System (RDBMS) yang didistribusikan 
secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public 
License). Perangkat lunak proses akuisisi dibuat 
menggunakan pemrograman tangga logika (ladder 
logic) dengan bahasa pemrograman T-Basic[5], 
sedangkan untuk keperluan interface dengan 
pengguna dibuat program penampil proses. Pada 
makalah ini didiskusikan tentang perangkat untuk 
mengidentifikasi parameter suatu proses, melekat 

pada SIK nitridasi plasma, berbasis PC dan 
menggunakan teknik komunikasi serial antara 
T100MD1616 PLC dan PC[6]. 

TATAKERJA DAN PERENCANAAN 
Proses nitridasi plasma merupakan proses 

difusi atom nitrogen kedalam permukaan logam 
pada temperature sekitar 400 °C. Penambahan ion-
ion pada komponen logam terjadi terus menerus, 
sehingga susunan atomnya akan semakin rapat dan 
akhirnya akan menumpuk pada permukaan 
komponen logam dan membentuk lapisan tipis 
nitrida. Blok diagram identifikasi parameter pada 
SIK nitridasi plasma diberikan pada Gambar 1. 

Parameter kritis pada proses nitridasi plasma 
adalah suhu yang dihasilkan tegangan DC atau RF 
dan tekanan yang keduanya sangat menentukan pada 
terbentuknya plasma. Untuk dapat merekam data 
suhu dan tekanan masing-masing dibuat sistem 
akuisisi data suhu dan tekanan. 

Akuisisi data suhu 

Akusisi data suhu terdiri dari dua bagian: 
sensor termokopel dan rangkaian pengkondisi sinyal 
tegangan. Sensor termokopel diletakkan di dalam 
bejana, di antara dua elektrode untuk memantau 
perubahan temperatur benda kerja. Tegangan 
keluaran termokopel diolah oleh rangkaian 
pengkondisi sinyal AD-595, kemudian dihubungkan 
pada masukan analog ADC#3 pada PLC. Pada IC 
AD-595 telah dilakukan kalibrasi sehingga 
menghasilkan keluaran temperatur proporsional 
pada 10 mV/°C untuk tegangan DC keluaran 0 – 5 
volt. Pada kalibrasi tersebut, laju perubahan 
tegangan termal terhadap temperatur tertentu 
(koefisien Seebeck) adalah 40,44 µV/°C, 
bersesuaian dengan penguatan (gain) 247,3 untuk 
mendapatkan keluaran suhu 10 mV/°C. Pada 
penguatan tersebut, dengan mengambil nilai 
tegangan keluaran 250 mV pada suhu 25 °C, didapat 
kesalahan offset 11 µV. 

Akuisisi data tekanan 

Untuk memenuhi persyaratan pengukuran 
tekanan antara 10-1 – 10-3 mbar dan menghasilkan 
tegangan keluaran antara 1 – 5 volt DC, digunakan 
sensor Pirani PRL 10K (pirani) dengan pengkondisi 
sinyal rangkaian resistif jembatan Wheatstone. 
Kalibrasi kesetimbangan jembatan dilakukan untuk 
mendapatkan tegangan keluaran yang diinginkan. 
Sensor pirani melakukan pengukuran tekanan dan 
menghasilkan tegangan keluaran DC sebagai 
masukan pada pengkondisi sinyal. Untuk 
mendapatkan tegangan antara 0 – 5 volt DC, pada 
keluaran rangkaian jembatan Wheatstone 
ditambahkan rangkaian pembagi tegangan. 
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Gambar 1. Blok diagram identifikasi parameter pada SIK nitridasi plasma. 

Komunikasi serial PLC dan PC 

PLC T100MD16161+ dilengkapi dengan dua 
buah port serial independen yang dapat 
berkomunikasi secara terus menerus dengan PC 
menggunakan protokol yang sudah dikemas padanya 
(built-in functions). Kedua port serial ini dapat 
diprogram untuk menerima maupun mengirim data 
ASCII atau binary mengunakan perintah T-Basic, 
seperti INPUT$(n), INCOMM(n), PRINT#n, 
OUTCOMM n. Port RS232 dikonfigurasi sebagai 
Data Communication Equipment (DCE) dan 
didesain untuk terhubung secara langsung ke port 
serial PC tanpa membutuhkan modem null. COMM1 
berkomunikasi dengan PC pada baud rate asal 
38.400 bit per sekon dengan 8-bit data, 1-bit stop 
dan tanpa parity. Ini adalah “port” komunikasi 
utama untuk transfer data parameter dan 
pengawasan secara on-line dari T100MD1616 PLC. 

Pengiriman data parameter dari 
T100MD1616 PLC ke PC dibuat perangkat lunak 
dalam prosedur-prosedur yaitu prosedur untuk 
mengubah basis bilangan heksa-desimal ke desimal, 
prosedur SendCommand yang digunakan oleh PC 
untuk memerintahkan agar T100MD1616 PLC 
mengirimkan data ke PC, prosedur appendFCS yang 
digunakan untuk menambahkan Frame Check 
Sequent (FCS) ke dalam isi string (berupa string 
data parameter). Prosedur ini akan memastikan 
bahwa data yang terkirim ke PC tidak terjadi 
kesalahan string. Prosedur yang lain adalah 
ComputeFCS, digunakan untuk menghitung jumlah 
karakter dan membandingkan isi data parameter 
terkirim, prosedur getCtrlE berfungsi untuk 
mengambil data apabila sudah true dan prosedur 
getRespons berfungsi untuk memberitahu 

T100MD1616 PLC bahwa data terkirim sudah 
lengkap dan benar. Tujuan dari komunikasi serial ini 
adalah untuk mengirim setiap ada perubahan data 
parameter proses ke PC dan disimpan pada database 
parameter, sehingga pada PC diperlukan memori 
yang cukup besar. 

Database dan antar muka 

Database merupakan salah satu komponen 
penting dalam perangkat identifikasi parameter ini, 
karena digunakan untuk menyimpan informasi 
berupa data parameter (nitridasi plasma) yang 
kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik pada PC. 
Tampilan ini dibuat menggunakan sebuah tabel, 
dikarenakan didesain hanya untuk memantau proses 
nitridasi dan set value parameter proses. Tabel 1 
adalah struktur tabel database parameter proses 
nitridasi plasma. 

Antar muka untuk set value parameter proses 
menggunakan MD – HMI unit yang terdiri dari unit 
tampilan LCD 4 baris × 20 karakter, 8 LED lampu 
indikator, dan 16 push button. Sebelum proses 
nitridasi plasma dimulai user harus memasukkan 
nilai parameter proses nitridasi plasma melalui 
keyboard pada HMI. Tombol Enter berfungsi untuk 
memasukkan nilai parameter yang telah dimasukkan, 
sedangkan tombol Input berfungsi untuk memilih 
jenis parameter apakah yang akan dimasukkan 
nilainnya. Tombol Input disambung seri dengan 
F1_LED yang merupakan indikator proses nitridasi 
plasma telah berjalan. Jadi jika proses nitridasi 
plasma telah dimulai dan sedang berjalan maka 
ketika tombol Input ditekan tidak akan direspon oleh 
PLC. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan dapat dijelaskan dari 

penampilan eksekusi program antar muka yang 
dibuat untuk menampilkan data parameter proses 
nitridasi plasma pada PC. Setelah melakukan dobel 
klik pada tampilan awal program maka akan muncul 
tampilan berikutnya yang merupakan tampilan 
utama untuk melakukan monitoring parameter 
proses nitridasi, seperti diperlihatkan pada Gambar 
2.  

Sebelum koneksi dilakukan, perlu 
dimasukkan terlebih dahulu parameter komunikasi 
antara T100MD 1616 PLC dengan PC. Parameter 
komunikasi (setting) meliputi nomer port com, data 
bits, parity, baudrate, stops bits dan time out. 
Pengaturan nomor port com bergantung dari lubang 
USB sebagai jembatan komunikasinya. Antarmuka 

yang dibuat ini memiliki 6 pilihan channel yang 
disiapkan. Untuk pengaturan baud rate memiliki 4 
pilihan nilai. Dan yang digunakan adalah 38400 
karena merupakan nilai baud rate standar agar 
T100MD1616 PLC dapat berkomunikasi baik 
dengan antar muka pada PC. 

Setelah selesai mengatur parameter 
komunikasi, selanjutnya adalah menekan tombol 
“Connect” yang terletak di bawah bagian 
pengaturan. Setelah tombol ditekan, maka akan 
terjadi hubungan antara antar muka PC dengan 
T100MD1616 PLC. Untuk memastikan telah terjadi 
komunikasi, status hubungan dapat dilihat pada 
property teks boks. Kemudian setelah terhubung, 
tekan tombol “Start” untuk menjalankan sistem 
monitoring. 

.

Tabel 1. Struktur tabel database parameter proses. 

Field Type Null Key Default Extra 

No Int(11) No Primary Null Auto Increment 

Tanggal Char(10) Yes  Null  

Jam Char(10) Yes  Null  

Jenis Materi Char(16) Yes  Null  

Vakum String(6) Yes  Null  

Suhu String (6) Yes  Null  

 
Gambar 2. Tampilan keluaran program antar muka. 
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Program antar muka yang dibuat dilengkapi 
dengan error handler yang antara lain untuk 
mengecek apakah setting port dan parameter 
komunikasi terjadi kesalahan, apabila terjadi 
kesalahan akan muncul pesan seperti pada Gambar 
3. 
Setelah tombol “start” ditekan maka sistem 
monitoring akan bekerja mengirimkan data dari 
T100MD1616 PLC untuk ditampilkan di antar muka 
(PC) dan kemudian disimpan pada database 
parameter proses. Pengiriman data dilakukan secara 
terus menerus setiap rentang waktu 1 detik. 

Bersamaan dengan ditampilkan pada teks 
boks di dalam tampilan program antar muka, data 
tersebut langsung disimpan di dalam database 
MySQL dan juga ditampilkan pada property data-
grid pada antar muka untuk memudahkan pengguna 
melihat lajur data bersamaan dengan keterangan-
keterangan yang dibawa masing-masing data. 
Gambar 4 menunjukkan tampilan dari antar muka 
saat sedang menerima data dan Gambar 5 adalah 
tampilan data yang tersimpan di dalam database 
MySQL. 

 

Gambar 3. Pesan kesalahan parameter komunikasi. 

 

Gambar 4. Program antar muka ketika ada proses pengiriman data parameter. 
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Gambar 5. Update data parameter proses pada database MySQL. 

KESIMPULAN 
Dari hasil pembuatan identifikasi parameter 

proses dapat disimpulkan telah dapat dibuat 
perangkat identifikasi parameter proses 
menggunakan komponen utama T100MD1616 M-
Series PLC dan telah berhasil dilakukan uji coba 
untuk merekam data parameter proses nitridasi 
plasma untuk data suhu dan tekanan. Data parameter 
terekam pada database dapat diambil dan dipakai 
kembali sebagai parameter untuk proses di 
kemudian hari dan memungkinkan untuk didapatkan 
keluaran proses yang sama persis. 

Karena T100MD1616 PLC mempunyai 
analog dan digital I/O yang general, maka perangkat 
identifikasi parameter proses akan dengan mudah 
dapat digunakan untuk proses-proses yang lain. 
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 Terhadap nilai pada grafik, jika suhu/tekanan 
sudah menunjukkan batas maksimum atau 
minimum, apakah sistem sudah secara otomatis 
dapat mengendalikan suhu/tekanan tersebut 
(feedback effect)? 

Frida Iswinning Diah 
 Pengendalian terhadap parameter suhu dan 

tekanan dilakukan oleh user secara manual, 
belum otomatis. 

Eko Priyono, ST 
 Apakah plant yang dipakai sudah dicari bentuk 

fungsi pindahnya? 

Frida Iswinning Diah 
 Belum diperhatikan akan tetapi dalam 

implementasinya batasan nilai yang 
dikendalikan diberikan toleransi sehingga 
pengendaliannya lebih halus dan terpadu. 

Irianto 
 Terkait suhu dan tekanan yang diidentifikasi 

sebagai parameter proses, apakah saling terkait 
atau berdiri sendiri terkait dengan 
pengendaliannya? 

Frida Iswinning Diah 
 Parameter suhu dan tekanan dalam plant ini 

berdiri (dikendalikan) sendiri-sendiri, tidak 
saling terkait 

 


