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Hasil Pembelajaran
• Umum

Mahasiwa mampu untuk melakukan proses perancangan
sistem otomasi, sistem mesin NC, serta merancang dan
mengimplementasikan sistem kontrol logika.

• Khusus
Memahami teknik-teknik komunikasi data serta mampu
melakukan pemindahan data secara serial, parallel 
maupun melalui sistem jaringan
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Pengantar

• Untuk menghasilkan operasi yang teratur, lancar, maka
peralatan-peralatan yang terlibat dalam proses
manufakturing harus terkoordinasi. 

• Komunikasi antara peralatan menjadi sangat penting. 
• Dalam lantai pabrik, jika peralatan yang ada tidak dapat

berkomunikasi, maka komunikasi dilakukan oleh operator. 
• Komunikasi yang dilakukan oleh operator adalah lambat

dan sangat rentan untuk terjadinya kesalahan. 
• Peralatan pengendali yang modern telah berbasiskan

komputer, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan
komunikasi data. 

• Peralatan ini biasanya memiliki kemampuan untuk
mengirimkan ataupun menerima data. 
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Pengantar

• Pada level dasar, komunikasi biasanya dilakukan melalui
titik input / output tertentu, dan dilakukan dengan
mengkomunikasikan sinyal ON/OFF. Karena sederhana, 
maka cara ini hanya dipakai untuk menghubungkan
peralatan yang sederhana saja. 

• Cara komunikasi yang lebih populer yaitu dengan
menggunakan port komunikasi serial (serial communication 
port). Pada port serial ini, data 8-bit (byte) dikirimkan
secara serian melalui sepasang kabel. 

• Cara komunikasi lain, antara lain menggunakan port 
komunikasi parallel. Metoda ini tidak mahal dalam
implementasi, namun terbatas dalam kecepatan
komunikasi dan hanya bisa untuk komunikasi satu-ke-satu. 
Dengan port parallel ini, data 8-bit secara parallel 
dikirimkan melalui port ini. 
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Pengantar
• Kemudian teknologi berkembang dan muncullah konsep

LAN (Local-Area Network), yang bisa dipergunakan dalam
lantai pabrik ataupun pada sistem otomasi kantor. 

• LAN memungkinkan untuk dilakukannya komunikasi secara
cepat, dan memungkinkan untuk menghubungkan banyak
titik komputer (many-to-many communication) pada satu
LAN yang sama. 

• Masalah lain yang muncul adalah tidak cocoknya peralatan
komunikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan dengan
perusahaan lainnya. 

• Ketidakseragaman ini mengakibatkan tingginya instalasi
jaringan pada lantai pabrik, sehingga pada awal tahun
1980, General Motor mengajukan suatu standar baru, yaitu
MAP (Manufacturing Automation Protocol), yang 
mendefinisikan standar komunikasi fisik ataupun logika
untuk fasilitas manufakturing. 
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Dasar Komunikasi Data 
• Komunikasi data dipergunakan untuk menghantarkan sebuah data 

dari satu komputer / peralatan ke komputer / peralatan lainnya, 
dan juga sebaliknya. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan
media I/O pada komputer. 

registers
ALU Control Unit

Memory

data bus

I/O
address bus

control bus

• Fungsi digital I/O ini bisa
berupa buffer, penguat, 
bidirectional driver, parallel 
interface adapter, ataupun
serial interface adapter antara
lain UART (Universal 
Asynchronous 
Receiver/Transmitter), atau
USRT (Universal Synchronous 
Receiver Transmitter). 

• Perangkat I/O yang sederhana
dapat berupa TTL buffer. K

• Komunikasi data yang paling sering dilakukan adalah komunikasi
data serial dan komunikasi data parallel. 
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Data  
Bus

selectaddress 
bus

decoder

read/write
from 
control  
bus

buffer

external 
device

internal to a computer

Pengkodean Data 
• Komputer menyimpan data dalam bentuk format biner. Namun, 

hanya bilangan integer saja yang memiliki bilangan biner yang 
ekuivalen. • Sedangkan bentuk lainnya, 

seperti bilangan real, text 
(alphanumerik), dan grafik
tidak memiliki bilangan
biner natural yang 
ekuivalen. 

• Sehingga diperlukan sistem
pengkodean-data untuk
merepresentasikan angka-
angka tersebut. 
Kebanyakan komputer
menyimpan data 
alphanumerik dalam bentuk
ASCII (American Standard 
Electronic Industries 
Association). 
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ASCII Code Chart              

• Dalam ASCII, 
biasanya satu
karakter
direpresentasikan
dalam 8 bit. Dalam
komunikasi data, 
biasanya semua
format dapat
dipakai. Namun
yang paling umum
adalah ASCII, 
terutama dalam
melakukan transfer 
file text, termasuk
program NC part 
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Komunikasi Data Serial
• Komunikasi data serial, adalah cara berkomunikasi secara serial. 

Data yang akan dikirimkan akan diserialkan, dan dikirimkan
keluar dari satu jalur sebanyak 1 bit tiap waktu. 

• Komunikasi serial merupakan komunikasi yang paling sering
dipergunakan.

• Port komunikasi serial ini biasanya sudah terdapat dalam
komputer, mesin pengendali, modem, terminal dan sebagainya.

TX TX

RV RV

GND GND

Device 1 Device 2cable

UART UART• Dalam komunikasi data 
serial, masing-masing
peralatan komunikasi
memerlukan port serial dan
kabel yang terdiri dari
sedikitnya 3 kabel, yang 
terdiri dari kabel untuk
mengirimkan data (Transmitting 
Data : TX), menerima data 
(Receiving Data : RV) dan
ground (GND). 
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Komunikasi Data Serial 

• Voltase positif berkisar dari +5 sampai +15 Volts untuk output 
dan +3 sampai +15 untuk input. 

• Sedangkan voltase negatif berkisar antara -5 sampai -15 Volts 
untuk output dan -3 sampai -15 untuk input. 

• Rata-rata kecepatan transfer (clock rate) disebut sebagai baud 
rate (sama dengan bit per second (bps)). 

• Dalam komunikasi serial, data 
ditransmisikan sebagai gelombang
kotak (mendekati gelombang kotak). 

• Dimana status "nol" menandakan
voltase positif, dan statur "satu" 
menandakan voltase negatif. 



6

TI-3222: Otomasi Sistem Produksi - 6 11

Departemen Teknik Industri FTI-ITB

Komunikasi Serial Standar
• RS-232 dan RS-422 adalah dua perangkat komunikasi

serial yang standar yang digunakan di industri. 
• Peralatan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Data-

Terminal Equipment (DTE) dan Data-Communication 
Equipment (DCE). 

• Biasanya DTE memiliki konektor "jantan" (male connector), 
sedangkan DCE memiliki konektor "betina" (female 
connector). 

• Konektornya biasanya terdiri dari 9 atau 25 pin. 
• RS-232 biasanya dipergunakan untuk transfer data rata-

rata antara rendah-menengah, dan biasanya memiliki
kecepatan transfer 19.2 kilobaud. 

• Panjang kabel untuk RS-232-C terbatas sepanjang 50 kaki. 
• RS-422 memiliki kemampuan transfer yang lebih cepat, sampai 10 

Megabaud.
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Komunikasi Serial Standar
• Ketika dua peralatan komunikasi berkomunikasi, maka

akan terjadi proses transmisi dan penerimaan data 
secara simultan, atau alternatif. 

• Jika transfer data dapat dilakukan secara simultan, maka
disebut full-duplex, sedangkan jika peralatan hanya bisa
memilih antara alternatif menerima atau mengirim, maka
disebut sebagai half-duplex.

• Pada level aturan komunikasi data yang lebih tinggi, 
terdapat protokol data komunikasi, yaitu sistem yang 
mendefinisikan konvensi logika untuk tranfer data. 

• Protokol memungkinkan data untuk ditransfer secara
mudah dan tanpa kesalahan. 

• Protokol yang cukup terkenal, antara lain : KERMIT, 
XMODEM, ataupun YMODEM. 
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Komunikasi Data Parallel     

• Kadang terdapat peralatan yang memiliki dua atau lebih port 8-bit 
yang bisa diprogram untuk menerima ataupun mengirimkan data. 

• Nilai "1" dalam pengiriman data berarti output, dan "0" berarti
input. 

• Fasilitas lain dari parallel port, antara lain status dan pengendali
untuk "handshaking", signal pengendali dan timing lain untuk
peralatan, dan juga antarmuka langsung dengan alamat pada
prosesor, data dan control buses.

• Dalam komunikasi data parallel, 
keseluruhan byte data dikirimkan
secara bersamaan, data dikatakan
ditangani secara parallel. 

• Perangkat ini sering dipergunakan
untuk mentransfer data antara
komputer dengan peralatan
lainnya, seperti sensor, aktuator, 
dan peralatan-peralatan lainnya. 

• Namun komunikasi ini terbatas
dalam melakukan transfer data 
antar komputer. 
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Teknik Transfer Data        
• Tranfer data dapat dilakukan dengan 3 cara, 

antara lain :
1. Polling. Polling akan dilakukan dengan cara

mengecek status pada I/O port. Program 
komunikasi akan mengecek pada I/O port 
secara terus menerus, jika output port telah
siap mengirimkan data, maka akan
dikirimkan 1 byte data, dan jika input port 
sudah siap, maka byte data yang ada di
port input akan diambil. 

2. Interrupts. Untuk mereduksi kepenuhan di
polling, maka bisa dipergunakan interrupts. 

3. Direct Memory Access (DMA)
• Kedua metoda pertama dipergunakan secara

umum untuk komunikasi data antara dua
komputer. DMA biasanya dipakai untuk
menghubungkan komputer dan peralatan
komunikasi, terutama jika diperlukan tranfer
data yang cukup besar, seperti komunikasi dari
komputer ke hard-disk. 

Status or
input port

load input byte to
the accumulator

Status or
output port

send a byte to the
output port

Yes

No

Yes

No

Loop



8

TI-3222: Otomasi Sistem Produksi - 6 15

Departemen Teknik Industri FTI-ITB

Local Area Network
• Supaya sistem Computer-Aided Manufacturing dapat

berjalan dengan lancar, maka banyak peralatan yang harus
dihubungkan. 

• Tidak hanya untuk komunikasi data file, namun program NC 
part, file data desain, dan sebagainya perlu dipertukarkan
antara peralatan dan komputer, demikian juga dengan
perintah pengendali, status peralatan juga harus
dipertukarkan. 

• Untuk itu diperlukan sistem yang jauh lebih baik. I/O serial 
dan parallel sangatlah terbatas untuk hal ini, karena :

Komunikasi titik-ke-titik membutuhkan
koneksi, sebagai contoh 50 peralatan membutuhkan
1225 koneksi
Kecepatan komunikasi yang lambat (hanya sampai
20kbytes / detik, dan bisa ditingkatkan jika dilakukan
kompresi data)
Jarak transmisi yang pendek.

2)!2(!2 −= nnCn
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Local Area Network
• Sehingga dibentuk jaringan yang mampu untuk menghubungkan

sejumlah komputer secara bersamaan. Jaringan komputer secara

umum terbagi menjadi 3 jenis, yiatu:
Wide-Area Networks (WANs)
Local-Area Networks (LANs)
High-Speed Local Networks (HSLNs)

• Juga terdapat CBX (Computerized Brance Exchanged) yang 
memanfaatkan layanan telepon untuk transmisi data. 

• LAN adalah cocok untuk jaringan pabrik, untuk itu maka LAN 
cocok untuk implementasi CAM. LAN yang ideal memiliki

karakteristik berikut :
Berkecepatan tinggi : lebih besar dari 10 MBps
Biaya rendah, mudah diaplikasikan ke mikrokomputer ataupun
pengendali mesin
Reliabilitas dan integritas tinggi, tingkat kesalahan rendah.
Mudah diekspansi
Fleksibilitas dalam instalasi
Memiliki suatu standar antarmuka.
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Perbandingan Jenis Jaringan
 

 LAN HSLN CBX 
Transmission 
Medium 

Twisted Pair, 
Coaxial Cable, 
Optical Fibre 

CATV 
Coax 

Twisted Pair 

Topology Bus, Tree, Ring Bus Star 
Speed 1-100 MBps 50 MBps 9.6 - 64 KBps 
Max Distance 25 km 1 km 1 km 
Switching 
Technique 

Packet Packet Circuit (no delay) 

No. Of Devices 
Supported 

100's - 1000's  10's 100's - 1000's 

Attachment 
Cost 

Low high Very Low 

Applications Computer 
Terminals 

Main frame 
to disk 
drive 

Voice 
Terminal-t-terminal 
Terminal-t-host 
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Istilah
• Paket

Data dapat dikirimkan dalam byte per byte, dalam unit 
yang kecil, ataupun secara sekaligus. 

• Media Transmisi
Dalam transfer data dapat dipergunakan kabel coaxial 
ataupun twisted pair. 

• Bandwidth 
Sinyal yang ditransmisikan melewati kabel akan
memiliki modulasi pada frekwensi tertentu. Rentang
antara frekwensi terendah dan tertinggi yang bisa
dipergunakan untuk komunikasi disebut sebagai
bandwidth. 
Terdapat dua metode yang digunakan dalam LANs yaitu
baseband (metoda dalam komunikasi data dimana
perbedaan tegangan akan mewakili "0" dan "1"), dan
broadband (menggunakan sinyal analog). 
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Istilah
• Topologi Jaringan

Jaringan dapat diatur dalam berbagai cara, antara lain : 
tipe ring, star, bus. Pengaturan ini dapat berupa fisik
ataupun logik. 

• Pengendali Medium-Access 
LANs menggunakan pengendali terdistribusi. Hal ini
memungkinkan semua peralatan dalam jaringan
memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses ke
jaringan, dan mencegah kesalahan tidak terduga. Untuk
itu diperlukan suatu skema kontrol terdistribusi yang 
disebut medium-access control. 
Yang umum dipakai adalah CSMA/CD (Ethernet Bus), 
dan Token passing (token bus atau token ring)
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Kabel Coaxial       Kabel Twisted Pair 

 
 
 
 

 Kabel Fibre Optic 

core wire

ground wire

insulators

cor

cladding 

(62.5 micron) 
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Topologi Jaringan

Ring

Star

Bus
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Model ISO/OSI          
• Karena banyaknya ketidakcocokan pada sistem komunikasi data 

yang dikembangkan, amak pada akhir tahun 1970, ISO 
(International Standards Organization) mulai mengembangkan
model komunikasi LAN standar, dan disebut sebagai OSI (Open 
System Interconnect), yang membagi proses komunikasi
menjadi 7 lapisan. 

• Tujuh lapisan tersebut antara lain:
1. Physical layer
2. Data-link layer
3. Network layer
4. Transport layer
5. Session layer
6. Presentation layer
7. Application layer

Application 
 

Presentation 
 

Session 
 

Transport 
 

Network 
 

Data Link 
 

Physical

Application 
 

Presentation 
 

Session 
 

Transport 
 

Network 
 

Data Link 
 

Physical

medium

Device A Device B

Layer 7 
 
Layer 6 
 
Layer 5 
 
Layer 4 
 
Layer 3 
 
Layer 2 
 
Layer 1

User Program User Program
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Manufacturing Automation Protocol          
• MAP adalah spesifikasi protokol LAN yang 

dikembangkan oleh General Motors, yang 
dikhususkan untuk lingkungan pabrik / 
manufaktur. 

• MAP mengadopsi model ISO/OSI. 
• MAP ini digunakan dalam komunikasi peralatan

mesin, robot, PLC, komputer dan terminal. 
• Bentuk protokol komunikasi lain yang juga

dikhususkan untuk otomasi kantor adalah yang 
dikembangkan oleh Boeing Computer Service 
yaitu TOP (Technical and Office Protocol)
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MAP/TOP            
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TCP / IP Protocols 
• TCP / IP: Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol
• Protokol TCP/IP adalah produk yang dihasilkan

Departemen Pertahanan USA, dan banyak
digunakan sebagai protokol untuk internet. 

• Kata internet berarti juga "network of networks". 
Di dalam internet itu sendiri terdapat ribuan
jaringan-jaringan kecil yang tersebar di seluruh
dunia. 

• Internet merupakan permulaan dari suatu era 
Information SuperHighway. 
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PC Parallel Printer Port

• Paralel port pada dasarnya dirancang khusus untuk
dihubungkan (berkomunikasi) dengan printer.

• Dapat pula digunakan untuk port input/output secara
umum, yaitu untuk berkomunikasi dengan peralatan lain 
yang sesuai.

• Paralel printer port berupa konektor 25 pin tipe D-famale 
(DB-25).

• Rancangan dasar printer port memiliki:
8 titik output dari DATA Port.
5 titik input (satu invers) dari STATUS Port.
4 titik output (tiga invers) dari CONTROL Port.

• Alamat printer port (Base Address) biasanya: &278, &378, 
&3BC

Alamat Data Port: Base+0 Misal: &378
Alamat Status Port: Base+1 &379
Alamat Control Port: Base+2 &37A



14

TI-3222: Otomasi Sistem Produksi - 6 27

Departemen Teknik Industri FTI-ITB

Diagram blok printer adaptor

Address
Decode

Data Output
Buffer

Control Output
Buffer

25 pin
D-type

Connector

Data Wrap
Buffer

Control Wrap
and Signal Input

Buffer  Control  Signal

Address Bus

Interrupt

Data Bus
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Diagram konektor printer port

• Versi baru printer port:
Bi-directional (PS/2)
Enhanced Paralel Port (EPP)
Extended Capability Port (ECP)
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Contoh Apliaksi sederhana input dan output

• Prosedur output:
write (Base+0, 0) {LED menyala}

• Prosedur input:
x = read (Base+1) {x berubah nilai}
write x {menampilkan x pada monitor}

D0

Busy

Ground

2

11

18

330

10 K

Push
Button

+ 5 VDC

+ 5 VDC

Printer Port
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PC printer port interface (Output) 

+ 12 V

18
17
16
15
14
13
12
11
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ULN 2803

9
8
7
6
5
4
3
2

8 x 560 Ohm

8 x LED

Centronics
Printer Port Output

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

TPI

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

Output: Base+0
D0-D7 Low, LED on.
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PC printer port interface (Input) 

Input: Base+1
D0-D7 Low, LED on.
Base+2, C0=Low: D0-D4 Read.
Base+2, C0=High: D5-D7 Read.

Input Nibble Mode

16

D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

3
6
10
13
2
5
11
14

4
7
9
12

1
15

74LS157

10
12
13
32

1

19
~ 30

8

+ 5 V

8 x LED

8 x 1 K

D6
D5
D4
D3

C0

Gnd
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PC printer port interface

• OUTPUT
Address: Base + 0 $378

• INPUT
Address: Base + 1 $379

• CONTROL
Address: Base + 2 $37A


