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ABSTRAK
Teknologi pengontrolan telah berkembang pesat sejak pertama kali ditemukan hingga sekarang. Pada dunia
industri yang semakin berkembang seperti sekarang ini, penggunaan DCS memegang peranan penting dalam suatu
proses industri, plant – plant berskala besar seperti boiler, desalination, dan dematerialization. Agar lebih
memahami proses yang terjadi pada dunia industri maka dibuatlah mini-plant proses pada sebuah Heat Exchanger
yang mewakili proses pengontrolan suhu dan ketinggian air. Mini-plant heat exchanger akan dikontrol dengan
Distributed Control System (DCS) YOKOGAWA CENTUM VP. Dalam proses pengontrolannya terbagi menjadi
dua sistem yaitu sistem pengontrolan ketinggan air pada tangki dan sistem pengontrolan suhu air pada tangki. Dua
sistem pengontrolan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Pada penelitian ini menggunakan kontroler on-off
dengan nilai histerisis 1% untuk masing – masing sistem pengontrolan. Dari hasil pengujian didapat setlling time
sebesar 441 detik atau 7 menit 21 detik untuk sistem pengontrolan suhu air dengan recovery time sebesar 54 detik
dan eror sebesar 4,13%. Sedangkan untuk sistem pengontrolan ketinggian air memiliki settling time sebesar 18
detik dengan recovery time sebesar 5 detik dan error sebesar 3,7%.
Kata Kunci: Teknologi Pengontrolan, DCS ( Distributed Control System), Heat Exchanger, on-off.

I. PENDAHULUAN
Teknologi pengontrolan telah berkembang

pesat sejak pertama kali ditemukan hingga sekarang.
Teknik pengontrolan juga telah berkembang, dari
yang semula menggunakan perangkat elektronik
analog kini telah berkembang menggunakan
perangkat elektronik digital maupun kombinasi dari
perangkat eletkronik analog dan digital. Dalam
dunia industri yang semakin berkembang maka
diperlukan sebuah sistem kontrol modern yang
semakin canggih. Perangkat pengontrolan pun
berkembang dari yang semula berupa relay, kontrol
PID, PLC (Progammable Logic Control) hingga
DCS (Distributed Control System).

Pada dunia industri yang semakin
berkembang seperti sekarang ini, penggunaan DCS
memegang peranan penting dalam suatu proses
industri plant – plant berskala besar seperti boiler,
desalination, dan dematerialization. Sebagai contoh
pada plant boiler menggunakan beberapa parameter,
diantaranya panas, tekanan, dan juga level. Agar
lebih memahami proses yang terjadi pada dunia
industri maka dibuatlah mini-plant proses pada
sebuah Heat Exchanger yang mewakili proses
pengontrolan suhu dan ketinggian air.

Pembuatan mini-plant pengontrol suhu akan
dikontrol menggunakan satu variabel suhu,
sedangkan pengontrol ketinggian air akan dikontrol
menggunakan satu variabel ketinggian.
Pengontrolan dilakukkan secara MIMO (multi-
input, multi-output). Teknologi DCS akan
memudahkan pengontrolan dalam simulasi usatu
sistem pengontrol suhu dan ketinggian air.

Heat exchanger adalah device atau alat yang
menyediakan jalur perpindahan energi panas antara
dua atau lebih cairan dengan suhu yang berbeda [1].
Mudahnya, heat exchanger adalah alat dimana
terjadinya proses perpindahan energi panas dari
suatu media ke media lainnya yang berbeda suhu.
Penggunaan heat exchanger sangatlah luar, dimulai
dari penggunaannya pada kehidupan sehari – hari
seperti pada AC (Air Conditioner) kemudian pada
tangki pemanas air. Sedangkan pada dunia industri
penggunaan heat exchanger lebih kepada
pemanfaatan energi panas yang berpindah seperti
pada boiler, cooling tower, dan distiller.

II. METODE PENELITIAN

A. Diagram Blok Sistem

Gambar 1 Diagram Blok Sistem

Keterangan Gambar 1 adalah:
 Set point pada sistem adalah ketinggian air

yang diinginkan yaitu sebesar 9 cm dan
suhu air pada tangki sebesar 50oC yang
kemudian dibaca oleh masing – masing
sensor sebagai masukan analog ke DCS.
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 Kontroler yang digunakan yaitu DCS
(Distributed Control System).

 Plant berupa objek fisik yang dikontrol
dalam sistem yaitu tangka.

 Aktuator berupa pompa dan solenoid valve.
 Sensor yang digunakan untuk mengukur

ketinggian air menggunak E-Tape Liquid
Sensor dan PT100.

Gambar 2 Skema Keseluruhan Sistem

B. Spesifikasi Alat

Spesifikasi sistem pengendali ketinggian dan
suhu air dalam tangki dirancang dengan spesifikasi
sebagai berikut :

 Dimensi tangki air berbentuk tabung
dengan diameter 13cm dan tinggi 11cm
serta kapasitas volume air 1300ml.

 Pembacaan ketinggian air menggunakan E-
Tape Level Sensor sepanjang 20cm

 Pembacaan suhu air menggunakan sensor
PT100

 Sinyal kontrol dieksekusi oleh pompa air
sebagai aktuartor untuk pengontrolan level,
sedangkan untuk pengontrolan suhu
menggunakan solenoid valve yang diberi
catu daya 12VDC

 Pemanas elektrik (heater) sanggup
memanaskan air hingga suhu 98oC dengan
ketinggian 11cm, daya listrik 190W, dan
daya tampung 1300ml yang disuplai
dengan sumber AC 220V

 Setelah ditentukan, sepsifikasi alat
disesuaikan dengan konsep sistem yang
dikontrol, lalu dihubungkan melalui I/O
DCS untuk dikontrol. Setelah I/O alat
terhubung dengan media pengontrol, maka
dilakukan pemrograman pada DCS.

C. Perancangan  Perangkat Keras (Hardware)

Berdasarkan diagram blok perancangan alat
yang telah disusun, perncanaan perangkat keras
meliputi perancangan elektrik dan komunikasi DCS
CENTUM VP, sensor level, sensor suhu, rangkaian

modul I/O, pompa, solenoid valve, heater, relay, dan
alat – alat yang digunakan dalam sistem.

a. Yokogawa DCS Centum VP (Vigilant Plant)
DCS Centum VP merupakan perangkat

pengontrol modern terintegrasi yang digunakan pada
dunia industri. DCS mampu mengontrol sistem yang
komplek dan bekerja secara real time. Secara garis
besar komponen penyusun DCS Centum VP
ditampilkan pada Gambar 3, terdiri atas:

III. METODE PENELITIAN

Gambar 3 Komponen Penyusun DCS CENTUM VP

DCS Centum VP mampu melakukan
monitoring terhadap 8000 tags (inisialisasi proses)
dan mampu dihubungkan hingga 256 station [2].
Centum VP bekerja secara redundant, dengan kata
lain DCS ini memiliki masing - masing dua buah
Power Supply, baterai, komunikasi bus. Hal ini
dilakukan untuk menjaga kehandalan, kecepatan
respon, maupun keselamatan. Sistem redundant
ialah dua buah perangkat sistem yang bekerja secara
bersama - sama untuk menjaga kinerja sistem
dilakukan oleh perangkat yang bekerja normal tanpa
menggangu proses. Terdapat perangkat yang bekerja
sebagai master dan back-up pada sistem ini.

b. Rangkaian Modul I/O DCS
Modul I/O merupakan perangkat yang

terpasang pada FCS di DCS Centum VP. Terdapat 8
slot I/O pada DCS yang dapat dikonfigurasi dengam
modul analog maupun modul digital. Pada
penyusunan skripsi ini, hanya menggunakan input
modul digital dan analog serta output digital, yaitu:

 Modul Digital ADV 151
 Modul Digital ADV551
 Modul Analog AAI143

c. Elektrik Heater
Elektrik heater dalam skripsi ini berupa

pemanas listrik yang dicatu dengan sumber AC.
Tegangan yang perlukan 220 Volt AC, frekuensi 50
Hz, dan menyerap daya sebesar 190 Watt.

Pemanas tersebut memiliki dimensi tinggi 12
cm, diameter 13,5 cm, dan daya tampung 1,64 liter.
Bahan penyusun heater berupa standless steel
berbentuk tabung dengan bagian bawah sedikit
mengerucut, memiliki tutup dengan corong
berdiameter 1,5 cm. Corong ini berfungsi untuk
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mengurangi tekanan dalam heater. Kemampuan
memberikan panas oleh heater pada range 0 – 98,8°
celcius. Namun, untuk memanaskan air suhu awal
sebesar 24° celcius..

d. Relay OMRON MY2N-J DPDT

Relay adalah saklar (Switch) yang
dioperasikan secara listrik dan merupakan
komponen Electromechanical (elektromekanikal)
yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet
(coil) dan mekanikal (seperangkat kontak
saklar/switch).

Relay OMRON DBDT berfungsi sebagai
saklar power supply 12 Vdc yang menjadi sumber
pompa dan solenoid valve. Pompa dan solenoid
valve sebagai aktuator sistem akan aktif ketika
output digital DCS aktif dan mengeluarkan tegangan
24 volt yang memicu coil untuk menarik saklar.

e. Pompa

Pompa adalah mesin untuk
menggerakan fluida. Pompa sebagai aktuator sistem
berfungsi untuk mengalirkan air dari tendon
penyimpanan air menuju tangki yang menjadi
tempat pertukaran panas. Pompa yang digunakan
membutuhkan catu daya maksimal 12 VDC yang
nanti dihubungkan oleh power supply 12 Vdc.

f. E-Tape Liquid Level Sensor

Sensor eTape digunakan untuk mengukur
ketinggian air pada heater. Pada dasarnya sensor ini
digunakan untuk mengukur ketinggian air yang naik
secara kontinyu. Sensor eTape hanya dapat
melakukan kontak langsung dengan objek yang
diukur berupa cairan non – korosif, seperti air tawar.
Gambar 9 menunjukkan sensor yang digunakan
dalam sistem.

Sensor ini bekerja dengan teknologi
cetakan elektronik yang memproses secara langsung
sirkuit fungsional. Ketika cairan merendam bagian
sensor eTape, akibat tekanan hisrostatik terjadi
perubahan resistansi yang sesuai dengan jarak dari
puncak sensor ke permukaan cairan/ fluida. Sensor
eTape menunjukkan output resistif yang berbanding
terbalik dengan ketinggian cairan: semakin rendah
level cairan, semakin tinggi resistansi keluaran;
semakin tinggi level cairan, semakin rendah
resistansi keluaran.

Gambar 4 Sensor E-Tape

Sensor eTape dapat difungsikan sebagai
variabel resistor. Jangkauan ketinggian sensor ini
dari 0 – 20 cm ( 0 – 8 inchi ) dengan perubahan
kenaikan per centimeter sebesar 56 Ω/ cm pada
tingkat toleransi ± 10%. Saat cairan kosong nilai
resistansi sebesar 1.600 Ω sedangkan saat cairan
penuh nilai resistansi sebesar 300 Ω. Untuk range
temperatur kerja pada -9° C sampai dengan 65° C.
Meskipun sensor ini mampu mengukur hingga
ketinggian air 20 cm, dalam pengukuran skripsi ini
sensor hanya digunakan pada range 0 – 12 cm (12
cm adalah tinggi maksimal pengukuran).

g. PT100 Temperature Sensor
Komponen yang melakukan kontak langsung

dengan suhu air panas heater yang diukur adalah
sensor Pt100. Sensor ini digunakan untuk aplikasi
monitoring suhu cairan ataupun benda padat lainnya.
Pembacaan kenaikan suhu oleh sensor berdasarkan
perubahan resistansi. Ketika sensor menunjukkan
suhu 0° celsius, maka resistansi sebanding 100 Ω.
Saat terjadi kenaikan pembacaan suhu, maka
resistansi PT100 pun naik secara linear. Sensor
Pt100 merupakan sensor jenis RTD (Resistance
Temperature Detector). Kelompok sensor RTD
mendeteksi suhu berdasarkan nilai tahan pada metal
pembentuknya. RTD digunakan pada Pt100 terbuat
dari platinum, ditampilkan dalam Gambar 10.
Sensor Pt100 memiliki jangkauan pengukuran dari -
200° celcius sampai dengan 850° celcius. Perubahan
resistansi rata – rata sebersar 0.3729Ω/°C.

h. PR 5333 Programmable Temperature Transmitter
Sesuai namanya Programmable Transmitter,

maka sebelum penggunaannya diperlukan
pemprograman terlebih dahulu (pemprograman
dilakukan oleh vendor) mengenai range pembacaan
transmitter terhadap perubahan resistansi ataupun
RTD. Pemprograman ini sesuai kebutuhan
pengukuran temperatur dengan maksimum atau
minimum range tergantung jenis sensor temperatur
yang gunakan. Akurasi pengukuran sebesar ±0.1%.
PR 5333 bekerja untuk mengkonversi keluaran
sensor Pt100 atau Ni100 menjadi nilai resistansi
yang linear. Lalu, nilai tersebut diproses dalam
rangkaian transmitter menjadi keluar standart
industri 4 – 20 mA.

Gambar 5 menampilkan instalasi
pengkabelan PR 5333. Masukan menggunakan
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komunikasi 3-wire dan keluaran menggunkan kabel
2-wire. Keluaran transmitter langsung dihubungkan
ke media penggontrol DCS.

Gambar 5 Pengkabelan 2-wire PR5333

i. Solenoid Valve in – out 1/4’

Prinsip kerja dari solenoid valve yaitu katup
listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya
dimana ketika koil mendapat suplai tegangan maka
koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet
sehingga menggerakan piston pada bagian dalamnya
ketika piston bertekanan yang berasal dari supply
(service unit). Saat piston berpindah posisi maka
pada lubang keluaran A dari solenoid valve akan
keluar udara yang berasal dari P atau supply, seperti
ditampilkan dalam Gambar 6. Pada umumnya
solenoid valve mempunyai tegangan kerja 100/200
VAC namun ada juga yang mempunyai tegangan
kerja DC.

Gambar 6 Solenoid Valve dengan suplai DC

j. Switching Power Supply 12 Volt – 5 Ampere

Sesuai dengan penamaanya yang terdapat
kata “switching”, switching power supply ini
berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi
tegangan DC. Tegangan yang mampu diubah ialah
110/ 220 VAC ±15% menjadi tegangan 12 VDC
dengan arus 5 Ampere. Kabel yang dihubungkan ke
sumber listrik terdiri dari 3 kabel, yaitu Line, Netral,
dan Ground. Sedangkan kabel keluaran keluaran
terdiri dari dua kabel V+ dan V-.

D. Perancangan Perangkat Lunak (software)
Perancangan perangkat lunak ini berfokus

pada penggunaan software yang terdapat pada DCS
Centum VP, meliputi:

 Function Block
Function Block merupakan kumpulan blok-

blok berkonfigurasi secara bersama sehingga
terbentuk suatu narasi pengontrolan yang digunakan
untuk memantau proses dan melakukan
pengendalian. Kumpulan blok-blok dalam function
block terdapat pada Control Drwaing Builder yang

digunakan untuk mempermudah pembuatan fungsi-
fungsi kontrol pada DCS. Melalui control drawing
builder operasi seperti deklarasi input dan output,
penentuan aliran data, serta pengolahan data
dilakukan secara grafis dengan function block.
Dalam satu control drawing dapat digunakan hingga
100 function block.

Gambar 7 Function Block Sistem Secara Keseluruhan

 Trend
Trend ialah software pada centum VP untuk

rposes sampling data yang kemudian ditampilkan
dalam bentuk grafik

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memastikan bahwa perancangan telah
sesuai maka dilakukan pengujian alat. Pengujian
perangkat keras dilakukan per blok rangkaian dan
juga secara keseluruhan untuk mengetahui apakah
hardware dan software dapat berjalan dengan baik.

1. Pengujian DCS
Tujuan pengujian DCS adalah untuk

mengecek apakah program yang sudah dibuat pada
HIS (Human Machine Interface) DCS dapat
dijalankan oleh FCS (Field Control Station) dan juga
untuk mengecek I/O DCS bisa berfungsi secara baik
atau tidak.

Pengujian dilakukan dengan cara
memberikan program pengujian I/O pada DCS.
Untuk input dan output digital dilakukan pengujian
dengan penyalaan lampu oleh saklar, sedangkan
untuk pengujian input dan output analog dilakukan
pengujian dengan memberikan masukan analog dan
kemudian dibandingkan dengan keluaran analog
yang dihasilkan.

Tabel 1 Hasil Pengujian input dan output DCS
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2. Pengujian E-tape Level Sensor

Tujuan pengujian E-Tape Level Sensor
adalah untuk mengetahui tingkat kelinieran E-Tape
Level Sensor (ketinggian) terhadap kenaikan air
dalam tangki.

Pengujian dilakukan dengan
menghubungkan sensor E-Tape ke DCS. Kemudian
membandingkan hasil pembacaan oleh DCS dengan
pembacaan manual menggunakan mistar.

Tabel 2 Hasil Pengujian Sensor E-Tape

3. Pengujian Pompa
Tujuan pengujian pompa ini adalah untuk

mengetahui karakteristik pompa, berupa banyaknya
air yang dipindahkan dalam kurun waktu tertentu.

Pengujian ini dilakukan dengan cara
memberikan catu daya sebsear 12 Vdc dan
mengukur  lamanya waktu yang dibutuhkan pompa
untuk memindahkan air sebanyak satu liter.  Dari
hasil pengujian pompa, didapat rata – rata waktu
yang dibutuhkan adalah 11,34 detik. Atau kecepatan
pompa adalah 0,1 L/detik.

Tabel 3 Hasil Pengujian pompa

4. Pengujian PT100 dan Transmitter
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk

mengetahui kelinieran temperature transmitter
terhadap sensor PT100 dalam pembacaan temperatur
air dalam tangki.

Pengujian dilakukan dengan
menghubungkan Transmitter yang telah terhubung
dengan sensor PT100 menuju DCS, kemudian
membandingkan hasil pembacaan suhu pada DCS

dan hasil pembacaan secara manual dengan
termometer biasa.

Gambar 7 Hasil Pengujian Sensor PT100

5. Pengujian Solenoid Vale
Pengujian dilakukan dengan cara

memberikan catu daya sebesar 12V untuk
mengetahui apakah solenoid aktif atau tidak. Tujuan
dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah
solenoid valve dapat bekerja dengan baik.

Tabel 4 Hasil Pengujian Solenoid Valve

6. Pengujian Keseluruhan Sistem
Pengujian keseluruhan sistem ini dilakukan

dengan menggabungkan semua hardware yang
dibuat berdasarkan blok diagram dan memasukkan
software yang bekerja untuk mengendalikan
hardware yang telah dibuat. Sistem dikatakan
berhasil jika perangkat keras dan perangkat lunak
dapat bekerja dengan baik dan dapat berjalan sesuai
seperti yang telah direncanakan. Pengujian ini
dilakukan untuk:
 Mengetahui respon sistem dengan konstanta blok

pengontrolan ONOFF dengan nilai histerisis
sebesar 1%

 Mengetahui ts (settling time) sistem untuk
mencapai setpoint 50oC untuk pengontrolan suhu
air, dan setpoint 34% untuk pengontrolan
ketinggian air

Gambar 8 Grafik Respon Sistem Pengendalian
Ketinggian Air

Gambar 8 merupakan grafik respon sistem
pengendalian ketinggian air. Pada pengendalian
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ketinggian air, settling time yang dibutuhkan sistem
sebesar 18 detik. Pada pengujian terdapat gangguan
yang berasal dari terbukanya solenoid valve yang
diakibatkan oleh sistem pengendalian suhu air. Pada
grafik terlihat sistem dapat mengembalikan
ketinggian air sesuai dengan setpoint dengan rata –
rata recovery time sebesar 5 detik. Error yang
dihasilkan sistem sebesar 3,7%

Gambar 9 Grafik Respon Sistem Pengendalian Suhu
Air

Gambar 9 merupakan grafik respon sistem
pengendalian suhu air. Pada pengendalian suhu air,
settling time yang dibutuhkan sistem sebesar 441
detik atau 7 menit 21 detik. Pada pengujian terdapat
ganggguan yang berasal dari aktifnya pompa
sehingga air dengan suhu yang lebih rendah masuk
dan bercampur dengan air yang ada di tangki
sehingga suhu air pada tangki menurun. Pada grafik
terlihat sistem dapat mengembalikan suhu air sesuai
dengan setpoint dengan rata – rata recovery time
sebesar 54 detik. Error yang dihasilkan sistem
sebesar 4,13%.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Hasil perancangan sistem yang telah diuji dan

dianalisis disimpulkan bahwa:

1. Parameter fisis yang dikontrol pada sistem
pengendalian Sistem Pengendalian Suhu dan
Level Heat Exchanger Menggunakan DCS
CENTUM VP, meliputi temperature dan
level. Proses pengontrolan didefinisikan pada
function block DCS.

2. Untuk sistem pengendalian suhu memiliki
settling time sebesar 441 detik atau 7 menit
21 detik. Sistem setelah diberi gangguan
dapat kembali ke setpoint dengan rata – rata
waktu sebesar 54 detik. Sedangkan error
yang dihasilkan sistem sebesar 4,13%.

3. Untuk sistem pengendalian ketinggian
memiliki settling time sebesar 18 detik.
Sistem setelah diberi gangguan dapat
kembali ke setpoint dengan rata – rata waktu
sebesar 5 detik. Sedangkan error yang
dihasilkan sistem sebesar 3,7%.

4. Perancangan sistem meliputi perancangan
perangkat keras yang dihubungkan dengan

modul input/output pada DCS dan
perancangan perangkat lunak dengan
memprogram function block dan trend pada
DCS. Sistem dapat berjalan dengan baik
karena perangkat keras dan perangkat lunak
yang digunakan dapat bekerja dengan baik
dan saling bersinergi satu sama lain.

B. Saran
Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan

skripsi, antara lain:

1. Pengembangan dapat dilakukan dengan
mengganti metode pengontrolan dari yang
awalnya on-off menjadi metode pengontrolan
yang lebih baik.

2. Pengembangan dapat dilakukan dengan
mengganti solenoid valve dengan ukuran
yang lebih besar sehingga debit air yang
keluar dari tangki juga semakin besar

3. Pengembangan dapat dilakukan dengan
mengganti tangki yang digunakan dengan
yang lebih besar
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