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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini diperlukan beberapa teori penunjang 

yang nantinya digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pembuatan sistem, 

maupun teori dasar yang melandasi permasalahan dan penyelesaiannya dalam 

proyek akhir ini. Berikut ini adalah beberapa teori penunjang tersebut : 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Setelah penyusun melakukan telah terhadap beberapa referensi yang ada, 

terdapat beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang 

penyusun lakukan. 

Pada jurnal yang penyusun temukan adalah perancangan yang dilakukan oleh 

Andi Kurniawan, Budiyanto (2015) yang berjudul “Sistem Pengendali Beban 

Listrik Rumah Tangga Berbasis Kapasitas Daya Terpasang” dimana penulis 

merancang suatu sistem pengendali otomatik menggunakan mikrokontroller yang 

di program menerapkan sistem pewaktu jam operasional yang tepat dan 

membatasi arus yang mengalir pada beban. 

Jurnal yang kedua yang berhasil penulis temukan adalah perancangan 

yang dilakukan oleh Ahmad Surkani,Ira Devi Sara,Mansur Gapy yang berjudul 

“Load Shedding Controller Pada Beban Rumah Tangga Berbasis Arduino UNO”
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 penyusun merancang pemutusan beban berlebih menggunakan Arduino UNO 

sebagai mikrokontroler dengan membagi beban prioritas dan non-prioritas,dengan 

menggunakan sensor arus YHDC SCT-013-000 sebagai sensor arus yang juga 

sebagai pembatas beban. 

Jurnal ketiga yang ditemukan penulis adalah “Alat Kontrol 

Kesinambungan Daya Otomatis akibat adanya Beban Lebih” oleh 

Wahyu.K.Rahardja, Ani K. Yapie, Firdaus O. Utama (2014) yaitu sebuah alat 

yang bekerja secara otomatis melakukan pembuangan beban secara sengaja 

(Overload Shedding) pada beban sebelum beban konsumen berada pada titik 

maksimum yang menyebabkan terjadinya padam listrik atau jatuh secara 

keseluruhan. 

Beberapa sumber yang telah dijelaskan diatas akan digunakan untuk 

membangun sistem menggunakan berbasis mikrokontroler. Beberapa perancangan 

di atas memiliki persamaan dengan perancangan  yang penulis lakukan yaitu yang 

mengenai tema yang diatur , sama-sama melakukan pengaturan beban 

berdasarkan jumlah arus . Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama mengenai 

pemrosesan yang digunakan dalam perancangan ini penulis menggunakan PLC 

SCHNEIDER MODICON M221CE16R. Kemudian sensor arus yang digunakan 

penulis menggunakan signal generator sebagai pengganti sensor arus dan untuk 

simulasi beban yang digunakan,dan sensor tegangan penulis menggunakan power 

supply sebagai pengganti sensor tegangan untuk pembacaan indikator tegangan , 

serta mengenai local monitoring melalui PC.  
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Perancangan yang penulis lakukan adalah membuat simulasi pengaturan 

pada beban genset dengan menggunakan signal generator . Sistem monitoring 

pada perancangan ini mengunakan  PC . Untuk tampilan pada HMI menggunakan 

tampilan dengan program VijeoDesigner. Pada HMI ini dapat ditampilkan 

monitoring berupa gambar mengenai keseluruhan status beban yang 

menyala,status kondisi PLN/Genset, status auto/manual, pembacaan arus dan 

indikator tegangan . 

Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya perancangan 

dengan tema yang serupa dengan perancangan yang penulis lakukan, akan tetapi 

masih banyak terdapat perbedaan maka penulis tertarik untuk melakukan 

perancangan tentang rancang bangun unit pengatur beban pada genset ATS-AMF 

sebagai backup energy listrik berbasis PLC Schneider Modicon M221CE16R 

dengan monitoring arus dan tegangan. 

 

2.2. PLC (Programable Logic Controller)  

PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Alasan utama 

perancangan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan 

penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Bedford Associate (Bedford, 

MA) mengajukan usulan yang diberi nama MODICON (Modular Digital 

controller) untuk perusahaan-perusahaan mobil di Amerika. Sedangkan 

perusahaan lain mengajukan sistem berbasis komputer (PDP-8). MODICON 084 

merupakan PLC pertama didunia. 
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Saat kebutuhan produksi berubah maka demikian pula dengan sistem 

kontrol-nya. Hal ini menjadi sangat mahal jika perubahannya terlalu sering. 

Karena relay merupakan alat mekanik, maka, memiliki umur hidup atau masa 

penggunaan yang terbatas, yang akhirnya membutuhkan jadwal perawatan yang 

ketat. Pelacakan kerusakan atau kesalahan menjadi cukup membosankan jika 

banyak relay yang digunakan. Bayangkakn saja sebuah panel kontrol yang 

dilengkapi dengan monitor ratusan hingga ribuan relay yang terkandung pada 

sistem kontrol tersebut. Bagaimana kompleks-nya melakukan pengkabelan pada 

relay-relay tersebut. Dengan demikian, pengontrol baru ini harus memudahkan 

para teknisi perawatan dan teknisi lapangan melakukan pemrograman. Umur alat 

harus menjadi lebih panjang dan program proses dapat dimodifikasi atau dirubah 

dengan lebih mudah, Serta harus mampu bertahan dalam lingkungan industri yang 

keras. 

Pada pertengahan tahun 1970-an, teknologi PLC yang dominan adalah 

sekuenser mesin-kondisi dan CPU berbasis bit-slice. Prosesor AMD 2901 dan 

2903 cukup populer digunakan dalam MODICON dan PLC A-B. Mikroprosesor 

konvensional kekurangan daya dalam menyelesaikan secara cepat logika PLC 

untuk semua PLC, kecuali PLC kecil. Setelah mikroprosesor konvensional 

mengalami perbaikan dan pengembangan, PLC yang besar-besar mulai banyak 

menggunakan-nya. Bagaimanapun juga, hingga saat ini ada yang masih berbasis 

pada AMD 2903. Kemampuan komunikasi pada PLC mulai muncul pada 

awalawal tahun 1973. Sistem yang pertama adalah Modbus-nya MODICON. 

Dengan demikian PLC bisa berkomunikasi dengan PLC lain dan bisa ditempatkan 
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lebih jauh dari lokasi mesin sesungguhnya yang dikontrol. Sayangnya, kurangnya 

standarisasi mengakibatkan komunikasi PLC menjadi mimpi buruk untuk 

protokol-protokol dan jaringa-jaringan yang tidak kompatibel. Tetapi 

bagaimanapun juga, saat itu merupakan tahun yang hebat untuk PLC.  

Pada tahun 1980-an dilakukan usaha untuk menstandarisasi komunikasi 

dengan protokol otomasi pabrik milik General Motor (General Motor’s 

Manufacturring Automation Protocol (MAP)). Juga merupakan waktu untuk 

memperkecil ukuran PLC dan pembuatan perangkat lunak pemrograman melalui 

pemprograman simbolik dengan komputer PC daripada terminal pemprogram atau 

penggunaan pemrogram genggam (handled programmer). Sekarang PLC terkecil 

seukuran dengan sebuah kontrol relay tunggal tahun 1990- dilakukan reduksi 

protokol baru dan modernisasi lapisan fisik dari protokol-protokol populer yang 

bertahan pada tahun 1980-an. Standar terakhir (IEC 1131-3).  

Seiring perkembangan teknologi solid state, saat ini PLC telah mengalami 

perkembangan luar biasa, baik dari ukuran. kepadatan komponen serta dari segi 

fungsionalnya. Beberapa peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak ini di 

antaranya adalah:  

1. Ukuran semakin kecil dan kompak.  

2. Jumlah input output yang semakin banyak dan padat  

3. Beberapa jenis dan tipe PLC dilengkapi dengan modul-modul untuk tujuan 

kontrol kuntinyu, misalnya modul ADC,DAC, PID, mdul fuzzy ,dll. 

4. Waktu eksekusi program yang semakin cepat.  
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5. Pemrograman relatif semakin mudah. Hal ini terkait dengan perangkat lunak         

pemrograman yang semakin user friendly  

6. Memiliki kemampuan komunikasi dan sistem dokumentasi yang semakin baik. 

7.  Jenis instruksi/fungsi semakin banyak dan lengkap. 

 

2.2.1.  Pengertian PLC  

 

Gambar 2-1 Wiring Diagram PLC 

(Sumber: Bolton, William. 2004. “Programmable Logic Controller (PLC)  

Sebuah Pengantar”. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga) 

Programmable logic controller singkatnya PLC merupakan suatu bentuk 

khusus pengontrol berbasis-mikroprosesor yang memanfaatkan memori yang 

dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dan untuk 

mengimplementasikan fungsi-fungsi semisal logika, sequenching, pewaktuan 

(timing), pencacahan (counting) dan aritmatika guna mengontrol mesin-mesin dan 
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proses-proses yang dirancang untuk dioperasikan oleh para insinyur yang hanya 

memiliki sedikit pengetahuan mengenai komputer dan bahasa pemrograman.  

 

Gambar 2-2 Kerja  PLC 

(Sumber: Bolton, William. 2004. “Programmable Logic Controller (PLC)  

Sebuah Pengantar”. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga)   

Piranti ini dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya para programer 

komputer saja yang dapat membuat atau mengubah program-programnya. Oleh 

karena itu, para perancang PLC telah menempatkan sebuah program awal di 

dalam piranti ini (pre-program) yang memungkinkan program-program kontrol 

dimasukkan dengan menggunakan suatu bentuk bahasa pemrograman yang 

sederhana dan intuitif. Istilah logika (logic) dipergunakan karena pemrograman 

yang harus dilakukan sebagian besar berkaitan dengan pengimplementasian 

operasi-operasi logika dan penyambungan (switching), misalnya jika A atau B 

terjadi maka sambungkan (atau hidupkan) C, jika A dan B terjadi maka 

sambungkan D. Perangkat-perangkat input yaitu sensor-sensor semisal saklar, dan 

perangkat-perangkat output di dalam sistem dikontrol, misalnya motor, katup dsb. 

Disambungkan ke PLC sang operator kemudian memasukkan serangkaian 

instruksi yaitu sebuah program ke dalam memori PLC. Perangkat pengontrol 
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tersebut kemudian memantau input-input dan output-output sesuai dengan 

instruksi-instruksi di dalam program dan melaksanakan aturan-aturan kontrol yang 

telah diprogramkan. 

PLC memiliki keunggulan yang signifikan, karena sebuah perangkat 

pengontrol yang sama dapat dipergunakan di dalam beraneka ragam sistem 

kontrol. Untuk memodifikasi sebuah sistem kontrol dan aturan-aturan 

pengontrolan yang dijalankannya, yang harus dilakukan oleh seorang operator 

hanyalah melakukan seperangkat instruksi yang berbeda dari yang digunakan 

sebelumnya. Penggantian rangkaian kontrol tidak perlu dilakukan. Hasilnya 

adalah sebuah perangkat yang fleksibel dan hemat biaya yang dapat dipergunakan 

dalam sistem-sistem kontrol yang sifat dan kompleksitasnya sangat beragam. 

PLC serupa dengan komputer namun, bedanya: komputer dioptimalkan 

untuk tugas-tugas penghitung dan penyajian data, sedangkan PLC dioptimalkan 

untuk tugas-tugas pengontrolan dan pengoperasian di dalam lingkungan industri. 

Dengan demikina PLC memiliki karakteristik:  

1. Kokoh dan dirancang untuk tahan terhadap getaran, suhu, kelembaban dan 

kebisingan. 

2. Antarmuka untuk input dan output telah tersedia secara built-in di dalamnya.  

3. Mudah diprogram dan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang 

mudah dipahami, yang sebagian besar berkaitan dengan operasi-operasi logika 

dan penyambungan.  

Perangkat PLC pertama dikembangkan pada tahun 1969. Dewasa ini PLC 

secara luas digunakan dan telah dikembangkan dari unit-unit kecil yang berdiri 
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sendiri (self-contained) yang hanya mampu menangani sekitar 20 input/output 

menjadi sistem-sistem modular yang dapat menangani input/output dalam jumlah 

besar, menangani input/output analog maupun digital, dan melaksankan 

modemode kontrol proporsional-integral-derivatif.  

 

Gambar 2-3 Sistem PLC 

(Sumber: Bolton, William. 2004. “Programmable Logic Controller (PLC) 

Sebuah Pengantar”. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga) 

 

Programmable Logic Controllers (PLC) adalah komputer elektronik yang 

mudah digunakan dan memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat 

kesulitan yang beraneka ragam.  
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Definisi Programmable Logic Controller menurut Capiel (1982) adalah 

Sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di 

lingkungan industri, dimana sistem ini menggunakan memori yang dapat 

diprogram untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang 

mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, 

pencacahan dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui 

modul-modul I/O digital maupun analog .  

Berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut :  

1. Programmable menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk 

menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah 

fungsi atau kegunaannya. 

2. Logic menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan 

logic yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalikan, 

membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lain sebagainya. 

3. Controller menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses 

sehingga menghasilkan output yang diinginkan.  

PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sequensial 

dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat 

dikendalikan, dan dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di 

bidang pengoperasian komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa 

pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang 

telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang 

digunakan sudah dimasukkan.  
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Alat ini bekerja berdasarkan input-input yang ada dan tergantung dari 

keadaan pada suatu waktu tertentu yang kemudian akan meng-ON atau mengOFF 

kan output-output. 1 menunjukkan bahwa keadaan yang diharapkan terpenuhi 

sedangkan 0 berarti keadaan yang diharapkan tidak terpenuhi. PLC juga dapat 

diterapkan untuk pengendalian sistem yang memiliki output banyak.  

 

 

2.2.2.  Fungsi PLC  

Fungsi dan kegunaan PLC sangat luas. Dalam prakteknya PLC dapat 

dibagi secara umum dan secara khusus . Secara umum fungsi PLC adalah sebagai 

berikut:  

1. Sekuensial Control  

PLC memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk 

keperluan pemrosesan teknik secara berurutan , disini PLC menjaga agar semua 

langkah dalam proses berlangsung dalam urutan yang tepat.  

2. Monitoring Plant  

PLC secara terus menerus memonitor status suatu sistem (misalnya 

temperatur, tekanan, tingkat ketinggian) dan mengambil tindakan yang diperlukan 

sehubungan dengan proses yang dikontrol (misalnya nilai sudah melebihi batas) 

atau menampilkan pesan tersebut pada operator.  

Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke 

CNC (Computerized Numerical Control). Beberapa PLC dapat memberikan input 

ke CNC untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. CNC bila dibandingkan 
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dengan PLC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya. 

CNC biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, moulding 

dan sebagainya. 

 

2.2.3.  Prinsip Kerja PLC  

Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang 

dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal 

masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu 

menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan 

lainnya.  

 

 

 

 

Gambar 2-4 Blok diagram prinsif kerja PLC 

(Sumber: Bolton, William. 2004. “Programmable Logic Controller (PLC)  

Sebuah Pengantar”. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga) 

 

2.2.4. Bagian-Bagian PLC  

Sistem PLC terdiri dari lima bagian pokok, yaitu:  

PROGRAMMER 

Power Supply CPU Memory 

Peralatan Input 
Luar 

MODUL I/O Peralatan Output 
Luar 



21 
 

 
 

1. Central processing unit (CPU).  

Bagian ini merupakan otak atau jantung PLC, karena bagian ini merupakan 

bagian yang melakukan operasi / pemrosesan program yang tersimpan dalam 

PLC. Disamping itu CPU juga melakukan pengawasan atas semua operasional 

kerja PLC, transfer informasi melalui internal bus antara PLC, memori dan unit 

I/O. Bagian CPU ini antara lain adalah :  

a. Power Supply, power supply mengubah suplai masukan listrik menjadi suplai 

listrik yang sesuai dengan CPU dan seluruh komputer.  

b. Alterable Memory, terdiri dari banyak bagian, intinya bagian ini berupa chip  

yang isinya di letakkan pada chip RAM (Random Access Memory), tetapi isinya 

dapat diubah dan dihapus oleh pengguna / pemrogram. Bila tidak adasupplai 

listrik ke CPU maka isinya akan hilang, oleh sebab itu bagian ini disebut bersifat 

volatile, tetapi ada juga bagian yang tidak bersifat volatile. \ 

c. Fixed Memory, berisi program yang sudah diset oleh pembuat PLC, dibuat 

dalam bentuk chip khusus yang dinamakan ROM (Read Only Memory), dan tidak 

dapat diubah atau dihapus selama operasi CPU, karena itu bagian ini sering 

dinamakan memori non-volatile yang tidak akan terhapus isinya walaupun tidak 

ada listrik yang masuk ke dalam CPU. Selain itu dapat juga ditambahkan modul 

EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory yang 

ditujukan untuk back up program utama RAM prosesor sehingga prosesor dapat 

diprogram untuk meload program EEPROM ke RAM jika program di RAM 

hilang atau rusak.  
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d. Processor, adalah bagian yang mengontrol supaya informasi tetap jalan dari  

bagian yang satu ke bagian yang lain, bagian ini berisi rangkaian clock, sehingga 

masing-masing transfer informasi ke tempat lain tepat sampai pada waktunya. 

 e.  Battery Backup, umumnya CPU memiliki bagian ini. Bagian ini berfungsi 

menjaga agar tidak ada kehilangan program yang telah dimasukkan ke dalam 

RAM PLC jika catu daya ke PLC tiba-tiba terputus.  

2. Programmer/monitor (PM).  

Pemrograman dilakukan melalui keyboard sehingga alat ini dinamakan 

Programmer. Dengan adanya Monitor maka dapat dilihat apa yang diketik atau 

proses yang sedang dijalankan oleh PLC. Bentuk PM ini ada yang besar seperti 

PC, ada juga yang berukuran kecil yaitu hand-eld programmer dengan jendela 

tampilan yang kecil, dan ada juga yang berbentuk laptop. PM dihubungkan 

dengan CPU melalui kabel. Setelah CPU selesai diprogram maka PM tidak 

dipergunakan lagi untuk operasi proses PLC, sehingga bagian ini hanya 

dibutuhkan satu buah untuk banyak CPU.  

3. Modul input/output (I/O).  

Input merupakan bagian yang menerima sinyal elektrik dari sensor atau 

komponen lain dan sinyal itu dialirkan ke PLC untuk diproses. Ada banyak jenis 

modul input yang dapat dipilih dan jenisnya tergantung dari input yang akan 

digunakan. Jika input adalah limit switches dan push button dapat dipilih kartu 

input DC. Modul input analog adalah kartu input khusus yang menggunakan ADC 

(Analog to Digital Conversion) dimana kartu ini digunakan untuk input yang 

berupa variable seperti temperatur, kecepatan, tekanan dan posisi.  
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Pada umumnya ada 8-32 input point setiap modul inputnya. Setiap point 

akan ditandai sebagai alamat yang unik oleh prosesor.  

Output adalah bagian PLC yang menyalurkan sinyal elektrik hasil 

pemrosesan PLC ke peralatan output. Besaran informasi / sinyal elektrik itu 

dinyatakan dengan tegangan listrik antara 5 – 15 volt DC dengan informasi diluar 

sistem tegangan yang bervariasi antara 24 – 240 volt DC mapun AC. Kartu output 

biasanya mempunyai 6-32 output point dalam sebuah single module. Kartu output 

analog adalah tipe khusus dari modul output yang menggunakan DAC (Digital to 

Analog Conversion). Modul output analog dapat mengambil nilai dalam 12 bit dan 

mengubahnya ke dalam sinyal analog. Biasanya sinyal ini 0-10 volts DC atau 4-20 

mA. Sinyal Analog biasanya digunakan pada peralatan seperti motor yang 

mengoperasikan katup dan pneumatic position control devices.  

Bila dibutuhkan, suatu sistem elektronik dapat ditambakan untuk 

menghubungkan modul ini ke tempat yang jauh. Proses operasi sebenarnya di 

bawah kendali PLC mungkin saja jaraknya jauh, dapat saja ribuan meter.  

4. Printer  

Alat ini memungkinkan program pada CPU dapat di printout atau dicetak. 

Informasi yang mungkin dicetak adalah diagram ladder, status register, status dan 

daftar dari kondisi-kondisi yang sedang dijalankan, timing diagram dari kontak, 

timing diagram dari register, dan lain-lain.  

5. The Program Recorder / Player.  

Alat ini digunakan untuk menyimpan program dalam CPU. Pada PLC 

yang lama digunakan tape, sistem floopy disk. Sekarang ini PLC semakin 
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berkembang dengan adanya hard disk yang digunakan untuk pemrograman dan 

perekaman. Program yang telah direkam ini nantinya akan direkam kembali ke 

dalam CPU apabila program aslinya hilang atau mengalami kesalahan.  

Untuk operasi yang besar, kemungkinan lain adalah menghubungkan CPU 

dengan komputer utama (master computer) yang biasanya digunakan pada pabrik 

besar atau proses yang mengkoodinasi banyak Sistem PLC .  

 

 

 

2.2.5. Konsep Perancangan Sistem Kendali dengan PLC  

Dalam merancang suatu sistem kendali dibutuhkan pendekatan-

pendekatan sistematis dengan prosedure sebagai berikut :  

1. Rancangan Sistem Kendali  

Dalam tahapan ini si perancang harus menentukan terlebih dahulu sistem 

apa yang akan dikendalikan dan proses bagaimana yang akan ditempuh. Sistem 

yang dikendalikan dapat berupa peralatan mesin ataupun proses yang terintegrasi 

yang sering secara umum disebut dengan controlled system.  

2. Penentuan I/O  

Pada tahap ini semua piranti masukan dan keluaran eksternal yang akan 

dihubungkan PLC harus ditentukan. Piranti masukan dapat berupa saklar, sensor, 

valve dan lain-lain sedangkan piranti keluaran dapat berupa solenoid katup 

elektromagnetik dan lain-lain.  
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3. Perancangan Program (Program Design)  

Setelah ditentukan input dan output maka dilanjutkan dengan proses 

merancang program dalam bentuk ladder diagram dengan mengikuti aturan dan 

urutan operasi sistem kendali.  

4. Pemrograman (Programming)  

5. Menjalankan Sistem (Run The System). 

 

 

2.2.6. Hardware PLC  

Umumnya, sebuah sistem PLC memiliki lima komponen dasar. 

Komponen-komponen ini adalah unit prosesor, memori, unit catu daya, bagian 

antarmuka input/output dan perangkat pemrograman.   

1. Unit prosesor atau central processing unit (unit pengolahan pusat) (CPU) 

adalah unit yang berisi mikroprosesor yang menginterpretasikan sinyal-sinyal 

input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan, sesuai dengan 

program yang tersimpan di dalam memori, lalu mengkomunikasikan 

keputusan-keputusan yang diambilnya sebagai sinyal-sinyal kontrol ke 

antarmuka output.  

2. Unit catu daya diperlukan untuk mengkonversikan tegangan AC sumber 

menjadi tegangan DC (5V) yang dibutuhkan oleh prosesor dan 

rangkaianrangkaian di dalam modul-modul antarmuka input dan output.  
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3. Perangkat pemrograman dipergunakan untuk memasukkan program yang 

dibutuhkan ke dalam memori. Program tersebut dibuat dengan menggunakan 

perangkat ini dan kemudian dipindahkan ke dalam unit memori PLC.  

4. Unit memori adalah tempat di mana program yang digunakan untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan oleh mikroprosesor disimpan.  

5. Bagian input dan output adalah antarmuka di mana prosesor menerima 

informasi dari dan mengkomunikasikan informasi kontrol ke 

perangkatperangkat eksternal. Sinyal-sinyal input, oleh karenanya dapat 

berasal dari saklar-saklar, Sinyal-sinyal output mungkin diberikan pada 

kumparankumparan starter motor, katup-katup solenoida dll. Perangkat-

perangkat input dan output dapat digolongkan menjadi perangkat-perangkat 

yang menghasilkan sinyal-sinyal diskrit atau digital, dan yang menghasilkan 

sinyal-sinyal analog (Gambar 2-5).   

 

Gambar 2-5 Sinyal Diskrit, Digital dan Analog 

(Sumber: Bolton, William. 2004. “Programmable Logic Controller (PLC) 

Sebuah Pengantar”. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga) 
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Perangkat-perangkat yang menghasilkan sinyal-sinyal diskrit atau 

sinyalsinyal digital adalah perangkat-perangkat yang hanya mengindikasikan 

kondisi ‘mati’ (off) atau ‘hidup’ (on). Sehingga saklar adalah sebuah perangkat 

yang menghasilkan sinyal diskrit, yaitu ada tegangan atau tidak ada tegangan. 

Perangkat-perangkat digital pada dasarnya dapat dipandang sebagai 

perangkatperangkat diskrit yang menghasilkan serangkaian sinyal ‘mati’-‘hidup’. 

Perangkat-perangkat analog menghasilkan sinyal-sinyal yang amplitudonya 

sebanding dengan nilai variabel yang dipantau.  

2.2.7. Ladder Diagram   

Logika tangga (Ladder logic) adalah bahasa pemrograman yang dipakai 

untuk menggambarkan secara grafis diagram rangkaian elektronika dan perangkat 

keras komputer berdasarkan logika berbasis-relay yang banyak dijumpai pada 

aplikasi Programmable Logic Controllers (PLC) dan kendali industri. Sesuai 

dengan namanya, program ini menggunakan gambar anak tangga yang terdiri dari 

garis-garis tegak dan garis mendatar untuk menyajikan fungsi logika 

rangkaiannya.  

Dalam PLC, terdapat beberapa instruksi fungsi yang dapat kita gunakan 

untuk membantu kita dalam membuat suatu program, antara lain :  

1. Bit Logic  

Instruksi Bit Logic bekerja dengan dua keadaan, yaitu “1” atau “0”. Logic “1” 

menandakan aktif dan logic “0” menandakan tidak aktif. Berikut ini macam-

macam fungsi umum instruksi bit logic :  
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a. Normally Open Contact  

Instruksi normally open digunakan apabila kita ingin memasukkan input 

yang keadaan normalnya adalah terbuka. 

--|  |-- 

Gambar 2-6 Ladder Diagram Normally Open 

Penggunaan Normally Open Contact harus disertai dengan address sesuai 

dengan tipe PLC yang digunakan. Address bertujuan untuk memberikan perintah 

sebagai input atau set Output Coil. 

 

b. Normally Closed Contact  

Instruksi normally close digunakan apabila kita ingin memasukkan input 

yang keadaan normalnya adalah tertutup. 

--| / |-- 

Gambar 2-7 Ladder Diagram Normally Close 

Penggunaan Normally close Contact harus disertai dengan address sesuai 

dengan tipe plc yang digunakan. Address bertujuan untuk memberikan perintah 

sebagai input atau set Output Coil. 

2. Perintah Timer  

Timer merupakan instruksi yang berfungsi memberikan waktu tunda 

(delay). Dengan adanya timer, kita dapat mengatur kapan suatu output harus aktif 

setelah kita berikan input. Selain itu kita juga dapat mengatur seberapa lama 
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output tersebut harus aktif. Berdasarkan cara kerjanya, timer dibagi dalam 

beberapa macam, antara lain :  

a. Timer Up  

Timer Up merupakan perintah untuk menunda ketika  waktu yang di tunda 

telah sampai maka timer akan aktif. dengan catatan pada saat waktu berjalan  

timer keadaan LOW atau dalam bahasa logic ‘0’ ketika waktu sampai maka 

timer akan aktif HIGH atau Logic ‘1’. di bawah ini merupakan contoh gambar 

perintah dari timer Up  

 

Gambar 2-8 Ladder Diagram perintah Timer Up 

b. Timer Down  

Timer Down merupakan kebalikan dari timer Up timer ini akan berlogic 1 atau 

high saat waktu berjalan dan apabila waktu telah sampai batasnya maka 

keadaan timer akan low atau logic ‘0’ dibawah ini merupakan contoh perintah 

timer down.  
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Gambar 2-9 Ladder Diagram perintah Timer Down 

3. Perintah counter  

 Counter merupakan rangkaian logika pengurut, karena counter 

membutukan karakteristik memori, dan pewaktu memegang peranan yang 

penting. Counter dalam PLC bekerja seperti halnya Counter mekanik atau 

elektronik yang mana membandingkan nilai yang kumparan dengan nilai setting  

hasil perbandingan digunakan sebagai acuan keluran. 

Counter terdiri dari dua elemen dasar yaitu kumparan relay untuk 

menghitung pulsa-pulsa input dan kumparan relay untuk membalikan counter ke 

posisi awalnya (reset), sedangkan kontak-kontak yang diasosiasikan dengan 

counter berada pada anak tangga lainnya. Di dalam penggunaan counter, terdapat 

2 jenis counter yang sering digunakan yaitu :   

1. Counter Up  

Counter Up adalah serangkaian flip-flop yang dihubungkan secara seri dengan 

cara output flip-flop yang pertama menjadi input flip-flop berikutnya. Pulsa 

dari clock menjadi input untuk flip-flop yang pertama dan akan menyebabkan 

perubahan pada kondisi output untuk saat yang di kehendaki. Counter Up ini 

berfungsi untuk menghitung secara maju.  

 

2. Counter Down  

Counter Down adalah serangkaian flip-flop yang dihubungkan secara seri 

dengan cara output flip-flop yang pertama menjadi input flip-flop berikutnya. 
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Pulsa dari clock menjadi input untuk flip-flop yang pertama dan akan 

menyebabkan perubahan pada kondisi output untuk saat yang di kehendaki.  

 

 

 

 

 

2.3.  Programmable Logic Controller TM221CE16R 

 

Gambar 2-10 Programmable Logic Controller  TM221CE16R 

(Sumber: www.schneider-electric.com diakses tanggal 18 Juni 2018 ) 

PLC TM221CE16R adalah jenis PLC yang dibuat oleh SCHNEIDER yang 

dirancang untuk aplikasi mudah. TM221CE16R ini biasa untuk operasi 

pengendalian standar menggunakan dasar, gerakan, aritmatika, dan instruksi 
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perbandingan. Untuk pemrogramannya menggunakan software yang disebut 

SoMachine Basic. 

2.3.1.  Model Unit CPU untuk PLC TM221CE16R 

Konfigurasi model angka satuan pada PLC TM221CE16R dapat dilihat di 

bawah ini : 

TM221CE16R 

Keterangan: 

PLC ini Memiliki 

Analog input : 2 

Digital Input : 7 

Digital Output : 9 

Output : Relay 

2.4.  Human Machine Interface (HMI) 

 Human Machine Interface (HMI) adalah sebuah interface yang 

membolehkan interaksi antara seorang manusia dan sebuah mesin, 

Jadi merupakan sarana bagi operator untuk mengakses sistem otomasi di lapangan 

yang mencakup operasional, pengembangan, perawatan troubleshooting ( Indera, 

Sakti : 2015). 

2.4.1. Dasar Human Machine Interface (HMI) 
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Gambar 2-11 Human Machine Interface (HMI) 

(Sumber: www.schneiderelectric.com/ diakses tanggal 19 Juni 2018 ) 

Dengan membuat desain HMI yang sesuai, akan membuat pekerjaan fisik 

lebih mudah. Pada hampir semua solusi teknis, efektifitas dari HMI adalah dapat 

berupa pengendali dan visualisasi status, baik dengan manual maupun melalui 

visualisasi komputer yang bersifat real time. Sistem HMI biasanya 

bekerja secara real time dengan membaca data yang dikirimkan melalui I/O port 

yang digunakan oleh sistem controller-nya. Port yang biasanya digunakan 

untuk controller dan akan dibaca oleh HMI antara lain adalah port com, 

port USB, port Rj45dan ada pula yang menggunakan port serial. 

HMI membuat fungsi dari teknologi menjadi nyata. Dengan membuat 

desain HMI yang sesuai, akan membuat pekerjaan fisik lebih mudah pada hampir 

semua solusi teknis, efektifitas dari HMI adalah dapat memprediksi penerimaan 

user terhadap seluruh solusi yang ada. Konsep HMI yang moderen pada industri 

adalah sebagai media komunikasi informasi yang diperlukan, agar perencanaan 

yang dilakukan dengan tingkat efisiensi maksimum. 
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HMI biasa digunakan dalam dunia industri disebut juga sebuah tempat 

dimana interaksi antara manusia dan mesin terjadi. Tujuan dari interaksi antara 

manusia dan mesin pada antarmuka pengguna adalah pengoperasian dan kontrol 

mesin yang efektif, dan umpan balik dari mesin yang membantu operator dalam 

membuat keputusan operasional. Contoh-contoh dari konsep luas antarmuka 

pengguna ini termasuk aspek-aspek interaktif dari sistem operasi komputer, alat-

alat, kontrol operator mesin berat, dan kontrol proses. Pertimbangan desain 

berlaku ketika membuat antarmuka pengguna yang berkaitan atau melibatkan 

disiplin-disiplin ilmu seperti ergonomi dan psikologi. 

Antarmuka pengguna mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. 

Antar muka pengguna hadir untuk berbagai sistem, dan menyediakan cara untuk: 

1. Input, memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sebuah sistem. 

2. Output, memungkinkan sistem untuk menunjukan efek dari manipulasi 

pengguna. 

Secara umum, tujuan dari teknik interaksi manusia-mesin adalah untuk 

menghasilkan sebuah antar muka pengguna yang membuatnya mudah, efisien, 

dan menyenangkan untuk mengoperasikan sebuah mesin dengan cara yang 

menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini biasanya berarti bahwa operator harus 

menyediakan input minimal untuk mencapai output yang diharapkan, dan juga 

bahwa mesin harus meminimalkan output yang tidak diinginkan. 

 

2.4.2. Fungsi Dari Human Machine Interface (HMI) 
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1. Memberikan informasi plant yang up-to-date kepada operator melalui 

graphical user interface 

2. Menerjemahkan instruksi operator ke mesin 

3. Memonitor keadaan yang ada di plant 

4. Mengatur nilai pada parameter yang ada di plant 

5. Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi 

6. Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi 

sesuatu yang tidak normal 

7. Menampilkan pola data kejadian yang ada di plant baik secara real time 

maupun historical (Trending history atau real time). 

2.4.2.1. Bagian dari Human Machine Interface (HMI) 

1. Tampilan Statis dan Dinamik 

Pada tampilan HMI terdapat dua macam tampilan yaitu obyek statis dan 

obyek dinamis : 

1. Obyek Statis, yaitu obyek yang berhubungan langsung dengan peralatan atau 

database. Contoh : teks statis, layout unit produksi. 

2. Obyek Dinamik, yaitu obyek yang memungkinkan operator berinteraksi 

dengan proses, peralatan atau database serta memungkinkan operator 

melakukan aksi kontrol. Contoh : push button, lights, charts. 

3. Manajemen Alarm, suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai 

dengan banyak alarm.dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan 

operator. Setiap alarm harus di-acknowledged oleh operator agar 

dapat dilakukan aksi yang sesuai dengan jenis alarm. Oleh karena itu 
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dibutuhkan suatu manajemen alarm dengan tujuan mengeleminir alarm yang 

tidak berarti. Jenis-jenis alarm yaitu : 

1. Absolute Alarm 

a. High dan High-High 

b. Low dan Low-Low 

2. Deviation Alarm 

a. Deviation High 

b. Deviation Low 

3. Rote o Change Alarms 

a. Positive Rate of Change 

b. Negative Rate of Change 

 

4. Trending 

Perubahan dari variable proses kontinyu paling baik jika dipresentasikan 

menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik yang dilaporkan tersebut dapat secara 

summary atau historical. 

5. Reporting 

Dengan reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan 

menggunakan report generator seperti alarm summary reports. Selain itu, 

reporting juga bisa dilaporkan dalam suatu database, messaging system, dan web 

based monitoring. Pembuatan laporan yang spesifik dibuat menggunakan report 

generator yang spesifik pula. Laporan dapat diperoleh dari berbagai cara antara 
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lain melalui aktivasi periodik pada selang interfal tertentu misalnya kegiatan 

harian ataupun bulanan dan juga melalui operator demand. 

2.5. Vijeo Designer  

Vijeo designer merupakan aplikasi pada HMI khusus schneider yang 

dirancang untuk aplikasi mudah. 

 

Gambar 2-12 Vijeo Designer 

(Sumber: www.google.com diakses tanggal 1 Juli 2018 ) 

2.6. Signal Generator 

Signal Generator adalah suatu rangkaian yang dapat menghasilkan sinyal 

keluaran 4-20mA yang dimana merupakan standar masukan analog pada 

PLC, Signal Generator ini menggunakan sistem  Loop arus 4-20mA 

Loop arus 4-20 mA ini sangat berpeluang menjadi sinyal standar sensor, 

yang ideal untuk menjadi transmisi data, karena ketidak pekaannya terhadap 

noise (gangguan) listrik. Dalam loop 4-20 mA ini arus sinyal mengalir ke 

semua komponen, mengalirkan arus yang sama bahkan pada sambungan 

kabel yang kurang sempurna sekalipun. Semua komponen dalam loop 

mengalami tegangan jatuh karena arus sinyal yang mengalir melaluinya. 
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Arus sinyal tidak terpengaruh oleh tegangan jatuh tersebut selama tegangan 

listrik power supply lebih besar dari pada jumlah tegangan jatuh dalam loop 

pada arus sinyal maksimum 20 mA. 

 

Gambar 2-13 Rangkaian Signal Generator 

 

2.6.1 Prinsip Kerja Signal Generator 

            Pada Gambar 2-13, arus disuplay dari catu daya melalui kabel ke 

transmitter dan transmitter mengatur aliran arus dalam loop. Arus yang diizinkan 

oleh transmitter disebut arus loop yang sebanding dengan parameter yang sedang 

diukur. Arus loop mengalir  kembali ke controller melalui kabel, dan kemudian 

mengalir melalui resistor Rpenerima ke tanah dan kembali ke catu daya. Arus 

yang mengalir melalui Rpenerima ini menghasilkan tegangan yang mudah diukur 

dengan input kontrol analog. Untuk resistor 250Ω ,tegangan akan terukur 1 VDC 

pada 4 mA dan 5 VDC pada 20 mA. 

2.7 Relay 
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Relay pengendali elektromekanis (an electromechanical relay = EMR) adalah 

saklar magnetis. Relay ini menghubungkan rangkaian beban on atau off dengan 

pemberian energi elektromagnetis, yang membuka atau menutup kontak pada 

rangkaian.(Petruzella,1996:371) 

Relay adalah saklar (switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama yaitu elektromagnet 

(coil) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch). Bentuk fisik dan simbol 

relay ditunjukkan pada gambar 2-14. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik 

untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low 

power) dapat mengahantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai 

contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 Volt dan 50 mA 

mampu menggerakkan armature relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk 

menghantarkan listrik 220V 2A. 
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       Gambar 2-14 Relay 

(Sumber : http://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-relay/  di 

unduh pada tanggal 19 Juni) 

 Relay biasanya hanya mempunyai satu kumparan, tetapi relay dapat 

mempunyai beberapa kontak. Relay berbeda dalam jumlah dan susunan kontak. 

Meskipun ada beberapa kontak single break yang digunakan pada relay industri, 

sebagian relay yang digunakan pada kontrol peralatan mesin mempunyai kontak 

double break. (Petruzella, 1996:375) 

2.7.1. Cara Kerja Relay 

 Pada dasarnya, relay terdiri dari empat komponen dasar, yaitu : 

1. Electromagnet (coil) 

2. Armature 

3. Switch contact point (saklar) 

4. Spring 

Berikut ini gambar 2-15 merupakan bagian-bagian relay : 
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Gambar 2-15 Struktur Relay SPDT 

(Sumber:http://www.shenzhenbuy.com/index.php?main_page=product_info&pro

ducts_id=276. Diakses tanggal 19 juni 2018 ) 

 

Prinsip kerja relay berdasarkan gambar 2-15, sebuah besi (iron core) yang 

dililit oleh sebuah kumparan coil yang berfungsi untuk mengendalikan besi 

tersebut. Apabila kumparan coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya 

elektromagnet yang kemudian menarik armature untuk berpindah dari posisi 

sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat 

menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana armature 

tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada 

saat tidak dialiri arus listrik, armature akan kembali lagi ke posisi awal (NC). Coil 

yang membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Kontak poin (contact point) 

relay terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1. Normally close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi close (tertutup) 

2. Normally open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi open (terbuka). 

Kontak normally open (NO) akan membuka ketika tidak ada arus yang 

mengalir pada kumparan, tetapi tertutup secepatnya setelah kumparan 

menghantarkan arus atau diberi tenaga. Relay pada saat kontak normally open 

terlihat pada gambar 2-15 (b). 
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Pada saat kontak normally close akan tertutup apabila kumparan tidak 

diberi daya dan membuka ketika kumparan diberi daya. Relay pada saat kontak 

normally close terlihat pada gambar 2-15 (b). 

Apabila kumparan diberi daya, terjadi medan elektromagnetis. Aksi dari 

medan pada gilirannya menyebabkan plunger bergerak pada kumparan menutuk 

kontak NO dan membuka kontak NC. Beberapa fungsi relay yang telah umum 

diaplikasikan kedalam peralatan elektronika diantaranya adalah: 

1. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika (logic function) 

2. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu (time  delay 

function) 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan 

bantuan dari signal tegangan rendah 

4. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat (short). 

2.8. Generator 

Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan 

masukan tenaga mekanik . Jadi disini generator berfungsi untuk mengubah tenaga 

mekanik menjadi tenaga listrik yang mempunyai prinsip kerja sebagai berikut : 

Bilamana rotor diputar maka belitan kawatnya akan memotong gaya-gaya 

magnit pada kutub magnit, sehingga terjadi perbedaan tegangan, dengan dasar 

inilah timbullah arus listrik, arus melalui kabel/kawat yang ke dua ujungnya 
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dihubungkan dengan cincin geser. Pada cincin-cincin tersebut menggeser sikat-

sikat, sebagai terminal penghubung keluar. 

Bagian-bagian generator : 

1. Rotor 

 

Gambar 2-16 Bentuk Rotor 

(www.teknikelektronika.net diakses pada tanggal 19 Juni 2018) 

Rotor adalah bagian yang berputar pada generator yang terdiri dari tiga 

komponen utama, tiga komponen utama yaitu: 

a. Slip Ring 

Slip ring merupakan cincin logam yang melingkari poros rotor tetapi 

dipisahkan oleh isolasi tertentu. Terminal kumparan rotor dipasang ke slip ring ini 

kemudian dihubungkan ke sumber arus searah melalui sikat (brush) yang letaknya 

menempel pada slip ring. 

b. Kumparan Rotor (Kumparan Medan) 

Kumparan medan merupakan unsur yang memegang peranan utama dalam 

menghasilkan medan magnet. Kumparan ini mendapat arus searah dari sumber 

eksitasi tertentu. 
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c. Poros Rotor 

Poros rotor merupakan tempat meletakkan kumparan medan, dimana pada 

poros rotor tersebut telah dibentuk slot-slot secara parallel terhadap poros rotor 

2.Stator 

Stator (Armatur) adalah bagian yang tak berputar (diam) yang mempunyai 

bagian terdiri dari rangka stator yang merupakan salah satu bagian utama dari 

generator yang terbuat dari besi tuang dan ini merupakan rumah dari semua 

bagian-bagian generator, kutub utama beserta belitannya, kutub-kutub pembantu 

beserta belitannya. 

 

 

Gambar 2-17 Bentuk Stator  

(www.zonaelektro.net diunduh pada tanggal 19 Juni) 

Stator terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: 
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a. Rangka stator 

Rangka stator merupakan rumah (kerangka) yang menyangga inti jangkar 

generator. 

b. Inti Stator 

Inti stator terbuat dari laminasi-laminasi baja campuran atau besi magnetic 

khusus terpasang ke rangka stator. 

c. Alur (slot) dan Gigi 

Alur dan gigi merupakan tempat meletakkan kumparan stator. Ada 3 (tiga) 

bentuk alur stator yaitu terbuka, setengah terbuka, dan tertutup seperti pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 2-18 Bentuk Alur Stator 

(www.zonaelektro.net diunduh pada tanggal 19 Juni) 

Berdasarkan tegangan yang dibangkitkan generator dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Generator Arus Bolak-Balik (AC) 

Generator arus bolak-balik yaitu generator dimana tegangan yang dihasilkan 

(tegangan output ) berupa tegangan bolak-balik. 



46 
 

 
 

2. Generator Arus Searah (DC) 

Generator arus searah yaitu generator dimana tegangan yang dihasilkan 

(tegangan out put) berupa tegangan searah, karena didalamnya terdapat sistem 

penyearahan yang dilakukan bisa berupa oleh komutator atau menggunakan 

dioda. 

Berdasarkan sistem pembangkitannya generator AC dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Generator 1 fasa 

Generator yang dimana dalam sistem melilitnya hanya terdiri dari satu 

kumpulan kumparan yang hanya dilukiskan dengan satu garis dan dalam hal ini 

tidak diperhatikan banyaknya lilitan. Ujung kumparan atau fasa yang satu 

dijelaskan dengan huruf besar X dan ujung yang satu lagi dengan huruf U. 

2. Generator 3 fasa 

Generator yang dimana dalam sistem melilitnya terdiri dari tiga kumpulan 

kumparan yang mana kumparan tersebut masing-masing dinamakan lilitan fasa. 

Jadi pada statornya ada lilitan fasa yang ke satu ujungnya diberi tanda U – X; 

lilitan fasa yang ke dua ujungnya diberi tanda dengan huruf V – Y dan akhirnya 

ujung lilitan fasa yang ke tiga diberi tanda dengan huruf W – Z. 

Gambar diagram kedua bentuk generator AC tersebut dapat dilihat dari 

Gambar 



47 
 

 
 

 

Gambar 2-19 generator AC 1 fasa dan 3 fasa 

(www.zonaelektro.net diunduh pada tanggal 19 Juni) 

2.8.1.  Cara kerja Generator  

Adapun prinsip kerja dari suatu generator sinkron adalah 

1. Kumparan medan yang terdapat pada rotor dihubungkan dengan sumber 

eksitasi tertentu yang akan mensuplai arus searah terhadap kumparan medan. 

Dengan adanya arus searah yang mengalir melalui kumparan medan maka akan 

menimbulkan fluks yang besarnya terhadap waktu adalah tetap. 

2- Penggerak mula (Prime Mover) yang sudah terkopel dengan rotor segera 

dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya. 

Ea =  c. n. ∅ 

dimana: Ea = Tegangan Generator (V) 

n = Putaran Sinkron (Rpm) 

c = Konstanta Mesin 

∅ = Fluks 

3. Perputaran rotor tersebut sekaligus akan memutar medan magnet yang 

dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan pada rotor akan 

diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga pada kumparan jangkar yang 
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terletak di stator akan menghasilkan fluks magnetik yang berubah-ubah besarnya 

terhadap waktu. Adanya perubahan fluks magnetik yang melingkupi suatu 

kumparan akan menimbulkan ggl induksi pada ujung-ujung kumparan tersebut. 

 

2.9.Catu Daya 

 Catu daya merupakan pemberi sumber daya bagi perangkat elektronika. 

Perangkat elektronika mestinya dicatu oleh power supply arus searah DC (direct 

current) yang stabil agar dapat dengan baik. Baterai atau accu adalah sumber catu 

daya DC yang paling baik. Namun untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya 

lebih besar, sumber dari baterai tidak cukup. Sumber catu daya yang besar adalah 

sumber bolak-balik AC (alternating current) dari pembangkit tenaga listrik. Untuk 

itu diperlukan suatu perangkat catu daya yang dapat mengubah arus AC menjadi 

DC. 

 Hampir semua rangkaian elektronik membutuhkan suatu sumber tegangan 

DC, yang beberapa kasus, pencatuan ini dapat dilakukan secara langsung oleh 

baterai (misalnya 6V, 9V, 12V)  berikut adalah diagram blok catudaya 

2.10. Trafo  

 Transformator atau sering disingkat dengan istilah Trafo adalah suatu alat 

listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud 

dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan Tegangan AC dari 

220VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan Tegangan dari 110VAC ke 220 

VAC.  Transformator atau Trafo ini bekerja berdasarkan prinsip Induksi 
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Elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak balik 

(AC) 

 

 

Gambar 2-20 Bentuk dan Simbol Trafo 

(www.google.com/ diakses pada tanggal 20 Juni 2018) 

2.10.1. Prinsip kerja 

Sebuah Transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari 2 lilitan 

atau kumparan kawat yang terisolasi yaitu kumparan primer dan kumparansek 

ekunder. Pada kebanyakan Transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan 

pada sebuah besi yang dinamakan dengan Inti Besi (Core).  Ketika kumparan 

primer dialiri arus AC (bolak-balik) maka akan menimbulkan medan magnet atau 

fluks magnetik disekitarnya. Kekuatan Medan magnet (densitas Fluks Magnet) 

tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus 

listriknya semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang 

terjadi di sekitar kumparan pertama (primer) akan menginduksi GGL (Gaya Gerak 

Listrik) dalam kumparan kedua (sekunder) dan akan terjadi pelimpahan daya dari 

kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah 
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pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan 

yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. 

Sedangkan Inti besi pada Transformator atau Trafo pada umumnya adalah 

kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-

lapis dengan kegunaanya untuk mempermudah jalannya Fluks Magnet yang 

ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang 

ditimbulkan. 

 

 

Gambar 2-21 Inti Trafo 

(www.google.com diakses pada tanggal 20 Juni 2018) 

2.11. Rectifier 

 Rectifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Penyearah 

Gelombang adalah suatu bagian dari Rangkaian Catu Daya atau Power Supply 

yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC (Alternating Current) menjadi sinyal 

DC (Direct Current). Rangkaian Rectifier atau Penyearah Gelombang ini pada 
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umumnya menggunakan Dioda sebagai Komponen Utamanya. Hal ini 

dikarenakan Dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke 

satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah Dioda 

dialiri arus Bolak-balik (AC),  

 

2.11.1. Penyearah gelombang penuh 4 dioda 

 Penyearah Gelombang Penuh dengan menggunakan 4 Dioda adalah jenis 

Rectifier yang paling sering digunakan dalam rangkaian Power Supply karena 

memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis Penyearah lainnya. Penyearah 

Gelombang Penuh 4 Dioda ini juga sering disebut dengan Bridge Rectifier atau 

Penyearah Jembatan. 

 

Gambar 2-22 Proses mengubah Gelombang 

Berdasarkan gambar, jika Transformer mengeluarkan output sisi sinyal Positif (+) 

maka Output  maka D1 dan D2 akan berada dalam kondisi Forward Bias 

sehingga melewatkan sinyal Positif tersebut sedangakan D3 dan D4 akan 

menghambat sinyal sisi Negatifnya. Kemudian pada saat Output Transformer 

berubah menjadi sisi sinyal Negatif (-) maka D3 dan D4 akan berada dalam 
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kondisi Forward Bias sehingga melewatkan sinyal sisi Positif (+) tersebut 

sedangkan D1 dan D2 akan menghambat sinyal Negatifnya. 

2.12. Unterriptuble Power Supply 

 Uninterruptible Power Supply atau yang biasa disingkat UPS merupakan 

alat yang digunakan untuk memback up aliran listrik ketika terjadi pemadaman 

listrik. UPS ini berfungsi agar peralatan elektronik tidak mati ketika terjadi 

pemadaman listrik secara tiba-tiba. Di dalam UPS terdapat baterai, ketika listrik 

mengalir melalui UPS, secara otomatis baterai ini akan terisi. Baterai inilah yang 

menjadi sumber listrik ketika listrik dari PLN padam. Di dalam UPS juga terdapat 

inverter yang mengubah arus DC menjadi arus AC sehingga aliran listrik yang 

dihasilkan dari baterai dapat digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik. 

 berikut penjelasan mengenai fungsi serta manfaat penggunaan UPS : 

1. Menstabilkan Tegangan yang masuk pada rangkaian sehingga aman jika 

terjadi naik/ turun listrik 

2. Sebagai backup listrik sementara jika terjadi padam listrik maupun 

over/under voltage supaya perangkat dapat dimatikan dengan aman 

3. Dapat mengamankan petir (khusus UPS yang dilengkapi dengan fuse petir) 

 

2.12.1. Cara kerja rangkaian 

  UPS dalam fungsinya sebagai backup memiliki  bagian utama , yaitu : 

1. Rectifier/Power Supply 

fungsi bagian ini adalah sebagai rangkaian pengisi baterai ketika tegangan 

dari PLN normal sehingga baterai bisa di charge sampai penuh untuk nanti 
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digunakan saat terjadi gangguan listrik. Pada UPS rumahan biasanya kapasitas 

baterai hanya 12 VDC 7AH 

2. Rangkaian Inverter 

Merupakan inti dari UPS yang berfungsi untuk mengkonversi energi dari 

baterai ke bentuk listrik AC. Fungsi inverter secara awa’ bisa dimanfaatkan untuk 

mengubah arus aki jadi arus listrik PLN, yg dengan begitu dapat dijadikan 

pengganti listrik saat PLN melakukan pemadaman listrik. Berikut adalah 

rangkaian inverter 

  

Gambar 2-23 Rangkaian Inverter sederhana 

 

Berikut adalah cara kerja UPS ketika tegangan normal  
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Gambar 2-24 UPS Kondisi StandBy 

(www.TeknikElektronika.net Diunduh pada 20 Juni 2018) 

 Ketika tegangan listrik dalam kondisi normal arus listrik mengalir seperti 

garis hijau, yaitu tegangan listrik langsung diteruskan/ dibypass dengan relay dari 

PLN ke beban. Di saat yang bersamaan rangkaian rectifier / charger mengisi daya 

pada baterai yang biasanya merupakan jenis lead acid/ baterai kering. Dalam 

kondisi ini berarti UPS dalam keadaan standby. 

Cara kerja UPS saat tegangan mati  

 

Gambar 2-25 UPS kondisi backup 

(www.TeknikElektronika.net Diunduh pada 20 Juni 2018) 

 Ketika tegangan listrik AC dari PLN mati atau terjadi under maupun over 

voltage UPS akan memutus jalur bypass dan sebagai gantinya menggunakan 

output dari rangkaian inverter dengan supply berasal dari baterai yang saat kondisi 

standby sudah di charge. Perpindahan supply tegangan pada UPS biasanya 

menggunakan relay dan perpindahan tersebut hanya diperlukan waktu beberapa 

ms (mili second) sehingga perangkat tidak sempat mati. 

2.13.Altenator  

 Alternator merupakan salah satu komponen-komponen sistem pengisian 

pada mesin. Alternator memiliki peran yang sangat penting pada sistem pengisian 
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yaitu untuk menghasilkan tegangan dan arus listrik yang nantinya digunakan 

untuk mengisi (mencharger) baterai (aki/ accu). 

 Alternator berfungsi untuk merubah energi mekanik (gerak) menjadi 

energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh alternator berbentuk listrik AC (bolak-

balik). Untuk merubah arus AC menjadi DC, maka pada alternator dilengkapi 

komponen penyearah arus yaitu diode (rectifier). Diode ini menjadi satu di dalam 

alternator. 

 Selain diode, komponen-komponen alternator lainnya adalah rotor coil, 

stator coil (field coil), kipas pendingin alternator, bearing, slip ring, puli, sikat 

(brush), shaft dan rangka. 

2.13.1. Cara kerja Altenator 

 

Gambar 2-26 Cara Kerja Altenator  

(www.teknik-otomotif.com diunduh pada tanggal 25 Juli 2018) 

 Bila sebuah konduktor (penghantar) diletakkan diantara magnet yang 

memiliki kutub yang berbeda. Kemudian konduktor tersebut diputar sehingga 

memotong garis gaya magnet yang ditimbulkan oleh kedua magnet tersebut. 

Maka akan timbul induksi elektromagnetik sehingga akan menghasilkan arus 
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listrik pada ujung konduktor tersebut. Arus listrik yang dihasilkan oleh konduktor 

tersebut akan bersifat arus bolak-balik karena arah arus yang dihasilkan berubah-

ubah arahnya. Pada posisi satu (pada gambar) arah arus menuju ke arah huruf A 

sedangkan pada saat posisi tiga (pada gambar) arah arus menuju huruf B. 

 Hal tersebut diterapkan juga pada alternator, dimana pada alternator 

terdapat kumparan yang diam (stator coil) dan kumparan yang bergerak (rotor 

coil). Pada saat kunci kontak On maka rotor coil akan dialiri arus listrik sehingga 

pada rotor coil akan timbul kemagnetan. Pada saat mesin dihidupkan maka puli 

alternator juga ikut berputar (putaran puli alternator diputarkan oleh puli poros 

engkol melalui v-belt) dan akan memutar rotor coil. 

 Di dalam rotor coil terdapat komponen penghantar yaitu stator coil 

(kumparan yang diam) sehingga ketika rotor coil berputar, akibatnya medan 

magnet yang dibentuk oleh rotor coil akan dipotong oleh stator coil sehingga pada 

stator coil akan timbul induksi elektromagnetik. 

 Akibat dari induksi elektromagnetik yang terjadi, maka akan 

menghasilkan arus listrik pada kumparan stator coil. Arus listrik yang dihasilkan 

ini akan bersifat arus AC (bolak-balik). Arus bolak balik yang dihasilkan oleh 

stator coil ini nantinya akan dirubah menjadi arus searah oleh diode (rectifier). 

 

2.13.2. Konstruksi Altenator 
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Gambar 2-27 Konstruksi Altenator 

(www.teknik-otomotif.com diunduh pada tanggal 25 Juli 2018) 

 Pada alternator terdapat empat buah terminal yaitu terminal B, E, F dan 

terminal N. Terminal B merupakan terminal output tegangan alternator yang 

nantinya dihubungkan ke baterai untuk pengisian arus dan juga dihubungkan ke 

terminal B regulator untuk mengatur arus pengisian. 

 Terminal F alternator berhubungan dengan sikat positif dan rotor coil, 

serta terhubung dengan terminal F regulator. 

 Terminal N alternator terhubung dengan netral stator coil, serta terhubung 

dengan terminal N regulator. 

 Sedangkan terminal E alternator terhubung dengan sikat negatif dan rotor 

coil, serta terhubung dengan terminal E regulator. Terminal E juga dihubungkan 

dengan bodi atau rangka alternator yang nantinya bodi alternator dihubungkan 

dengan terminal negatif baterai (aki/ accu). 


