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2.4.1 Komunikasi Modbus 

Modbus berasal dari kata Modicon dan Bus, adalah protokol 

komunikasi yang dikembangkan oleh Modicon pada tahun 1979. 

komunikasi ini dibuat dalam rangka komunikasi berjaringan antara 

Client dan Server. Modicon membuka teknologinya secara cuma-cuma 

dan teknologi ini mendapat sambutan yang baik sebagai protokol 

komunikasi pada zaman itu. Banyak vendor menggunakan modbus 

untuk peralatan mereka sehingga memudahkan integrasi dari satu sistem 

dengan sistem lainnya. Dengan demikian, secara “de facto” modbus 

menjadi komunikasi standard pada dunia industri untuk menghubungkan 

antar smart controller, keunggulan modbus antara lain: 
1. Bersifat terbuka dan bebas royalti. 

2. Mudah penerapannya. 

3. Tidak ada pembatasan komunikasi bagi vendor yang 

menggunakan. 

4. Banyak Perangkat lunak SCADA dan HMI telah mendukung. 

5. Mudah menggabungkan terhadap peralatan yang berbeda. 

 

2.1.1.1 Mode Modbus 

Dalam pengirimannya, modbus memiliki dua mode yaitu 

1. Mode ASCII 

Jika menggunakan komunikasi mode ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange), tiap 8 byte pesan 

dikirim sebagai 2 karakter ASCII, keuntungan menggunakan 

mode ini adalah meningkatkan interval waktu komunikasi 

hingga diatas satu detik tanpa menyebabkan error. 

2. Mode RTU 

Jika menggunakan komunikasi mode RTU (Remote 

Terminal Unit), tiap 8 byte pesan yang dikirim berisi 2 karakter 

4 bit hexadecimal, keuntungan menggunakan mode ini adalah 

dengan baud rate yang sama, menghasilkan kepadatan karakter 

data yang lebih banyak. Daripada mode ASCII Setiap pesan 

dikirimkan dengan aliran yang kontinyu.   

 

2.1.1.2 Frame Komunikasi Modbus 

Dalam Frame komunikasi, Modbus memilki 2 frame komunikasi, 

1. Frame ASCII 

Pada ASCII Mode, pesan yang akan dikirim dimulai 

dengan karakter ’colon’(:) dengan kode ASCII 3A Hex dan 
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diakhiri dengan sepasang CRLF, dengan kode ASCII 0D Hex 

dan 0A Hex. Karakter yang diijinkan untuk dikirim adalah 

semua bentuk kode ASCII 0-9 dan A-F. Bentuk umum frame 

komunikasi modbus mode ASCII diperlihatkan Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Frame Komunikasi Modbus Mode ASCII 

Start Addr Function Data LRC END 

1 char 2 Char 2 Char N Char 2 Char 2 Char 

3A X X X X X1...Xn X X 0D 0A 

 

Addr  : Alamat peralatan yang dituju, memiliki batas 1-255 

Function  : Merupakan kode fungsi yang akan diminta (request) 

                    dimana kode fungsi tersebut dipetakan sesuai Tabel 2.3 

Data  : Sekumpulan data informasi yang akan dikirim 

LRC       : Error Check, merupakan cek data dari kesalahan  

                    komunikasi  

 
Tabel 2.3 Peta Register Dari Protokol Modbus 

CODE FUNCTION REFERENCE 

01 (01H) Read Coil (Output) Status 0xxxx 

03 (03H) Read Holding Registers 4xxxx 

04 (04H) Read Input Registers 3xxxx 

05 (05H) Force Single Coil (Output) 0xxxx 

06 (06H) Preset Single Register 4xxxx 

08 (08H) Reset Slave Hidden 

15 (0FH) Force Multiple Coils (Output) 0xxxx 

16 (10H) Preset Multiple Registers 4xxxx 

17 (11H) Report Slave ID Hidden 

 

2. Frame RTU 
Yang membedakan dengan mode ASCII adalah frame 

pada mode RTU awal dan akhir pesan berdasarkan waktu tunda 

antara 1,5 karakter sampai dengan 3,5 karakter dari baud rate 

komunikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Data yang 

dikirim haruslah bersifat kontinyu, jika data yang dikirim 

terdapat waktu tunda selama lebih 1,5 karakter padahal data 

tersebut belum lengkap, dengan demikian data tersebut 
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termasuk error, karena data setelah waktu tunda 1,5 karakter 

dianggap data baru.  Demikian pula bila data awal dimulai 

kurang dari 3,5 karakter waktu tunda maka data tersebut 

dianggap masih data sebelumnya karena cek error akan aktif. 

Frame RTU protokol modbus dapat dilihat pada Tabel 2.4.  
Tabel 2.4 Frame Komunikasi Modbus Mode ASCII 

Start Addr Function Data CRC End 

t1t2t3t4 8 bits 8 bits nx8 bits 16 bits t1t2t3t4 

 


