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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah penulis  membaca beberapa referensi yang ada, ada beberapa yang 

memiliki keterkaitan dengan perancangan yang penulis lakukan. 

Pada Tugas Akhir dengan judul “PLC OMRON E30DR-4 Sebagai Kontrol 

Pengendali Rancang Bangun Miniatur Mesin Pemotong Kertas”
[1]

. Membahas 

bahwa pusat dari operasi mesin ini adalah PLC OMRON E30DR-4. Roller akan 

menarik gulungan kertas menuju pneumatik. Sebelum menuju pneumatik 

gulungan kertas akan melewati Rotary Encoder sebagai sensor ukuran kertas. 

Pada saat Rotary Encoder mengukur ukuran kertas sesuai yang ditentukan. Maka 

pneumatik akan bekerja memotong kertas menjadi potongan – potongan yang 

akan dihitung menggunakan Sensor Photodioda dan ditampilkan melalui LCD 16 

x 2. Yang membedakan alat ini dengan ide alat penulis terletak pada alat 

monitoringnya. Pada ide alat penulis menggunakan HMI dengan aplikasi VIJEO 

DESIGN sebagai monitoring. Penggunaan HMI dengan aplikasi VIJEO DESIGN  

memiliki beberapa keunggulan dari LCD 16 x 2 yaitu; memiliki tampilan yang 

kompleks, dapat digunakan sebagai pengontrol(push botton),  memiliki output 

yang lebih banyak serta  kemampuan untuk mensimulasikan alat. Tapi di lain sisi 

kita dapat menilai harga yang jauh lebih mahal menjadi suatu kekurangan HMI. 

Tapi hal itu tidak akan menjadi masalah karena kualitas barang memang berbeda.  

Pada Tugas Akhir dengan judul “Perangkat Lunak Sistem Pemotong Kertas 

Berbasis MIKROKONTROLER AT89S51 Dengan Borland Delphi 7”
[2]

. Tugas 
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akhir ini merupakan perangkat lunak dari  sistem penotong kertas yang 

menggunakan aplikasi Borland Delphi 7 yang memberikan berbagai fasilitas 

pembuatan aplikasi untuk mengelola teks, grafis, angka,  data base dan aplikasi 

web. Perangkat ini mempunyai kemampua luas yang terletak pada produktifitas, 

kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan komplilasi, pola desain yang 

menarik serta pemrogramannya terstruktur dan lengkap. Serta penggunaan 

Mikrokontroler sebagai pusat kontrol mesin. Sistem monitoring merupakan suatu 

perbedaan antara alat ini dengan ide alat penuis. Pada alat penulis menggunakan 

HMI dengan aplikasi VIJEO DESIGN yang merupakan monitoring lapangan atau 

dengan kata lain pekerja harus turun kelapangan untuk memonitoringnya. 

Sedangkan Borland Delphi 7 dapat melakukan monitoring melalui web (jarak 

jauh). Walaupun penggunaan Borland Delphi 7 dinilai lebih safety karena pekerja 

tidak turun kelapangan. Namun, pada sistem pemotong kertas ini penggunaan 

HMI dengan aplikasi VIJEO DESIGN dinilai lebih efisien. Hal tersebut 

dikarenakan proses pengepakan harus sesuai dengan jumlah potongan kertas. 

Agar tidak melebihi kuota maka proses pengepakan harus dilakukan dengan cepat 

pada lapangan. Sehingga pada saat HMI mendeteksi jumlah potongan telah sesuai. 

Pekerja yang berada pada lapangan dapat langsung melakukan pengepakan.  

Pada Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pemotong Kertas 

Otomatis Menggunakan Counter Sensor Poximity Berbasis ATmega 328”
[3]

.  

Pneumatik akan memotong gulungan kertas menjadi potongan – potongan dengan 

ukuran yang telah di temtukan. Untuk menghitung jumlah potongan 

dibutuhkannya sebuah counter. Sensor Proximity digunakan pada counter dalam 
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upaya meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan. Hasil perhitungan dari 

Counter akan muncul pada display. Hal ini digunakan pekerja untuk mengetahui 

jumlah potongan yang telah terhitung. Semua kinerja alat ini dipusatkan pada 

Atmega 328. Penggunaan counter pada alat ini merupakan suatu perbedaan 

dengan alat yang dirancang oleh penulis. Penulis menggunakan bantuan sensor 

Photodioda sebagai counternya. Penggunaan sensor photodioda memang memiliki 

kekurangan yang berupa pada penggunaanya kedua lubang infrared harus saling 

berhadapan agar cahaya dapat di deteksi. Dan juga sinar infrared sangat berbahaya 

bagi mata. Namun dalam proses pendeteksian kertas. Penggunaan sensor 

photodioda lebih efisien. Hal ini dikrenakan pada potongan kertas dapat terjadi 

lekukan yang menyebabkan sensor proximity tidak mendeteksi adanya potongan 

kertas. Penggunaan sensor proximity alangkah lebih baiknya apabila digunakan 

untuk mendeteksi benda keras.  

Dari beberapa artikel di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan HMI 

dengan aplikasi VIJEO DESIGN pada sistem pemotong kertas otomatis lebih 

efisien dari penggunaan Delphy 7. Walaupun sensor photodioda memiliki 

beberapa kekurangan. Namun, penggunaan sensor photodioda pada counter dapat 

menghitung jumlah potongan lebih efisien dari counter dengan sensor proximity. 

Dengan demikian dari berbagai artikel di atas penulis menyimpulkan bahwa pada 

sistem pemotong kertas otomatis ini pemilihan HMI dengan aplikasi VIJEO 

DESIGN serta counter dengan sensor photodioda merupakan pilihan terbaik. 

 

 



11 
 

 
 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 HMI 

HMI (Human Machine Interface) adalah perangkat lunak antar muka 

berbasis komputer berupa tampilan penghubung antara manusia dengan mesin 

yang dikendalikan. HMI dapat membuat visualisasi dari teknologi atau sistem 

secara nyata, visualisasi tersebut dilengkapi dengan data – data yang nyata dan 

sesuai dengan keadaan di lapangan.  Selanjutnya visulisasi tersebut ditampilkan 

pada monitor – monitor diruang kendali secara realtime bahkan sudah dapat 

diakses secara online melalui peralatan elektronik dimanapun dan kapanpun 

selama ada jaringan internet. Untuk proses skala kecil seperti di sub sistem maka 

HMI yang digunakan dapat berupa tampilan touchscreen yang lebih sederhana.
[4]

 

Pada HMI juga terdapat visualisasi pengendali mesin berupa tombol, slider dan 

sebagainya yang dapat difungsikan untuk mengontrol atau mengendalikan mesin 

sebagaimana mestinya. Selain itu dalam HMI juga ditampilkan alarm jika terjadi 

kondisi bahaya dalam sistem. Sebagai tambahan, HMI juga menampilkan data-

data rangkuman kerja mesin termasuk secara grafik.
 

 

2.2.1.1 Fungsi HMI 

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

maupun historical (Trending history atau real time).
[4]

 

 

2.2.1.2 Prinsip Kerja HMI sebagai tampilan kerja alat 

Berikut ini adalah deskripsi cara kerja sistem pengangkutan material pada 

prototype konveyor secara umum: 

1. Sistem terdiri dari dua bagian yaitu bagian plant (perangkat keras) dan 

bagian aplikasi (perangkat lunak).  

2. Proses dapat dimulai dengan menekan tombol on pada plant di monitor 

Dalam proses pengangkutan material, sensor yang aktif akan dapat di lihat 

dari aplikasi. Kondisi barang merah dan hijau yang masuk akan terhitung 

jumlahnya  

3. Bagian aplikasi dapat mengirimkan perintah dan menerima data dari 

bagian alat dan mengolahnya menjadi data yang dibutuhkan oleh user.  

4. Bagian aplikasi akan  mengambil data pada sensor yang digunakan. Data 

tersebut digunakan untuk mempermudah proses maintenance.
[4]

 

 

2.2.1.3 HMI dengan Vijeo Designer 

Penggunaan data Vijeo Designer Basic menggunakan dua jenis data: 

1. Data internal yang dibuat dalam aplikasi pengguna. 

2. Data yang disediakan oleh perangkat eksternal seperti PLC dan modul I / 

O jarak jauh. 
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Objek grafis, skrip, dan panel yang dibuat dengan Vijeo Designer Basic 

dapat disimpan di Toolchest sehingga dapat digunakan kembali dalam proyek 

lain. Kemampuan untuk menggunakan kembali data ini dapat membantu 

mengoptimalkan pengembangan aplikasi baru dan menstandarisasi layar dalam 

aplikasi yang dikembang-kembangkan. Konektivitas Multi-PLC dengan Vijeo 

Designer Basic dapat mengkonfigurasi panel HMI bertujuan untuk berkomunikasi 

secara bersamaan beberapa perangkat Schneider Electric dan pihak ketiga yang 

berbeda. Pembuatan layar HMI Vijeo Designer Basic memungkinkan untuk 

membuat layar dinamis untuk panel HMI. Ini menggabungkan berbagai fungsi 

seperti objek bergerak, zoom, indikator level, indikator on / off, dan switch dalam 

aplikasi sederhana. Simbol animasi dapat digunakan untuk membuat dan 

mengedit layar grafis dengan sangat baik secara sederhana. Tindakan Vijeo 

Designer Basic memungkinkan untuk melakukan tindakan, seperti pengaturan 

variabel atau menjalankan skrip, pada waktu berjalan. Properties Vijeo Designer 

Basic menggabungkan fungsi lanjutan yang menyederhanakan pengelolaan 

variabel yang digunakan dalam layar animasi. Bekerja di jendela Inspektur 

Properti, dapat mengkonfigurasi atau memodifikasi variabel dan karakteristik 

objek. Pesan multi-bahasa Vijeo Designer Basic dapat menyimpan string teks 

untuk alarm, label, dan objek teks dalam yang sama aplikasi hingga 10 bahasa 

yang berbeda. Saklar sederhana dapat mengubah tampilan ke yang dipilih bahasa. 

Mengedit variabel dari aplikasi lain Vijeo Designer Basic dapat mengimpor / 

mengekspor variabel dan resep sebagai file CSV. Demikian pula, variabel dibuat 
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di Vijeo Designer Basic dapat diekspor ke aplikasi lain.
 
Gambar 2.1 menunjukan 

tampilan awal saat membuka aplikasi Vijeo Designer
[4]

. 

 

Gambar 2.1  Tampilan Vijeo Designer
 

 Vijeo Designer Basic adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk membuat panel operator dan mengkonfigurasi parameter operasi 

untuk seri HMIGXU dari mesin target dan menyediakan semua alat yang 

diperlukan untuk merancang proyek HMI, mulai dari akuisisi data hingga 

pembuatan dan tampilan animas gambar. Gambar 2.2 menunjukkan halaman 

utama Vijeo Designer
[4]

. 
 

 

Gambar
  
2.2  Halaman utama Vijeo Designer

 



15 
 

 
 

2.2.1.4 Monitor atau Display untuk PLC 

Monitor berfungsi sebagai tampilan dari hasil kerja alat dan alat 

pengontrol hidup atau matinya kerja alat. Monitor akan menampilkan jumlah 

barang merah dan hijau yang masuk dan terdapat fitur on/off sebagai kontrol 

menghidupkan atau mematikan kerja alat. Sebagai Operating System pada 

monitor digunakan Window 7 karena lebih mudah mengkonekan dan kompatibel 

dengan aplikasi Vijeo Designer
[4]

. 

 

2.2.1.5 Konfigurasi SoMachine dan Vijeo Designer 

1. Configuration 

Pada SoMachine Basic, pada tab “Configuration” pilih PLC M221 yang 

sesuai kebutuhan aplikasi, dari katalog di sebelah kanan. Pada contoh, 

menggunakan TM221M16R. Gambar 2.3 menunjukkan tampilan halaman 

configuration pada So Machin Basic
[4]

. 

 

Gambar 2.3 Tampilan Halaman Configuration
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2. Serial Line Configuration 

Masih pada tab “ Configuration”, pada bagian kiri, pilih bagian “ SL1 

(Serial line). Di tengah, “Serial line configuration”, pilih Protocol: 

Modbus. Serial line settings: Baud rate 19200, Parity: None, Stop bits : 1. 

Click “Apply”. Setting serial line ini harus sama dengan setting port serial 

HMIGTO di Vijeo Designer. Physical medium: RS-485. Dengan RS-485, 

sambungan kabel serial langsung ke HMI touchscreen, tanpa 

pengisolasian, maksimum panjangnya 15 meter. Jika diperlukan lebih dari 

15 meter, diperlukan sepasang unit serial isolation module TWDCAISO, 

dimana satu dipasang dekat dengan PLC M221, yang lain dipasang dekat 

HMI touchscreen. Untuk kabel yang panjang, Baud rate harus 

menggunakan nilai yang lebih rendah. Gambar 2.4 menunjukkan tampilan  

dari menu Serial Line pada Sub Machine Basic
[4]

.  

 

Gambar 2.4  Tampilan Menu Serial Line 
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3. Transmission Mode 

Tekan tombol + pada “SL1 (Serial line) kemudian klik menu Modbus. 

Device: None, Transmission mode : RTU, Slave. Addressing: Address:1. 

Click “Apply”. HMI touchscreen akan berperan sebagai Master, 

sedangkan PLC M221 berpesan sebagai Slave. Gambar 2.5 Menunjukan 

tampilan dari menu Modbus pada aplikasi Sub Machine Basic
[4]

. 

 

Gambar 2.5 Tampilan Menu Modbus 

4. Tool Navigator 

Pada Vijeo Designer, pada “ Navigator” panel, klik kanan pada “ I/O 

Manager” , pilih “ New driver”. Pada gambar 2.6 menunjukan tampilan 

dari Tool Navigator pada aplikasi Vijeo Designer
[4]

. 
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Gambar 2.6 Tool Navigator pada Vijeo Designer
 

5. Tool Modbus Equipment 

Pilih Manufacturer “Schneider Electric Industries SAS”, lalu pilih driver 

“Modbus (RTU)” dan equipment “Modbus Equipment”. Gambar 2.7 

menunjukkan Tool Modbus Equipment pada menu New Driver 
[4]

. 

 

Gambar 2.7  Tool Modbus Equipment 
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6. Driver Configuration 

Untuk HMIGTO, untuk menggunakan port serial RJ45, pilih COM Port : 

COM2. menyamakan “Transmission Speed” dengan “Baud rate”, “Parity 

Bit” dengan “Parity” dan “Stop Bit” dengan “Stop bits” di SoMachine 

Basic (nomor 2). Klik “OK”. Gambar 2.8 Menunjukkan tampilan dari 

Menu Driver Configuration pada aplikasi Vijeo Designer
[4]

. 

 

Gambar 2.8  Menu Driver Configuration
 

7. Tool Navigator 

Di dalam driver “ Modbus RTU01 (COM2)” yang baru dibuat, terdapat 

Modbus Equipment, yang nama defaultnya “ModbusEquipment01” yaitu 

PLC yang akan berkomunikasi dengan HMI touchscreen, lalu 

memasukkan Slave Equipment Address yang sama dengan yang 

dimasukkan di SoMachine Basic (nomor 3). Pada gambar 2.9 menunjukan 

tampilan menu Tool Navigator pada aplikasi Vijeo Designer
[4]

.
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Gambar  2.9  Tool Navigator
 

 

2.2.2 PLC Schneider 

 

Gambar 2.10 PLC Schneider
 

Gambar 2.10 menunjukkan tampilan fisik PLC Schneider
[5]

. PLC 

didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang 

dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-

fungsi spesifik seperti: logika, sekuen, timing, counting, dan aritmatika untuk 

mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang 

diinginkan
[5]

. Dalam mengeksekusi program, PLC memerlukan waktu scan untuk 

satu siklus eksekusi. Waktu scan ini terdiri dari beberapa proses 
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 yakni pemrosesan internal, pembacaan masukan, pemrosesan program dan 

pengeluaran keluaran. Pemrosesan ini menyangkut penyalaan status lampu 

indikator, pendeteksian mode RUN atau STOP, dan lainya. Proses pembacaan 

masukan merupakan proses membaca modul input yang digunakan. Pemrosesan 

program merupakan proses PLC dalam mengolah data input sesuai dengan 

program yang dibuat. Proses pengeluaran keluaran adalah proses PLC dalam 

mengeluarkan data yang akan dikeluarkan yang ditambahkan pada PLC. Semua 

proses ini dilakukan berurutan dan akan selalu berulang. 

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 (ALU), 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
[5]

. 

Di dalam dunia modern yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan, 

sistem yang bekerja secara otomatis akan semakin banyak. Otomatis sering kali 

diartikan sebagai “tidak menggunakan tenaga manusia”. Pada kenyataannya 

adalah sebuah kondisi, teknik, dan peralatan yang dioperasikan secara otomatis. 

Latar belakang tersebut yang mendorong dunia industri untuk meningkatkan 
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sistem otomatis dalam membuat produk yang besar dan waktu yang sedikit. Salah 

satu pengendali yang paling populer dalam industri, khususnya yang bekerja 

secara sekuensial, ialah PLC. Ada berbagai macam tipe-tipe PLC Schneider yang 

dipakai di suatu industri salah satunya yaitu PLC Modicon M221. PLC modicon 

M221 merupakan produk PLC Schneider electric yang terbaru diluncurkan. 

Pengontrol Modicon M221 terbaru dirancang untuk membantu pembangun mesin 

merancang dan membangun mesin lebih cepat sambil meningkatkan profitabilitas. 

Sebagai bagian dari MachineStruxure generasi berikutnya, solusi otomatisasi 

mesin yang komprehensif dan terpadu dari pengendali perangkat keras, perangkat 

lunak, arsitektur siap digunakan, dan jasa teknis dari Schneider Electric, Modicon 

M221 memberikan performa yang luar biasa dalam ukuran yang sangat kompak. 

Fungsi-fungsi yang tertanam sangat mengesankan untuk meningkatkan 

profitabilitas. Gambar 2.11 menunjukan gambar dari PLC Modicon M221
[6]

.
 

 

Gambar 2.11  PLC Modicon M221 
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Main Specification : 

Range of product                                          : Modicon M221 

Product or component type                          : Logic controller 

[Us] rated supply voltage                            : 100-240 VAC 

Discrete input number                                 : 9 discrete input conforming to IEC    

61131-2 Type 1 including 4 fast input 

Analogue input number                               :2 at input range  : 0-10 V 

Discrete output type                                    : Relay normally open 

Discrete output number                               : 7 relay 

Discrete output voltage                                : 5-250VAC ; 5-125 VDC 

Discrete output current                                : 2 A
[6] 

Pemrograman PLC dilakukan dengan komputer alam sistem operasi 

windows, sehingga mudah dalam menggunakannya. PLC memiliki memiliki 

perangkat lunak sendiri untuk memprogramnya, yakni So Machine Basic. 

Software ini memiliki keunggulan, yaitu : 

1. Mudah dalam pemrograman. 

2. Comissioning mudah (Pemrograman melalui USB/Ethernet, fungsi upload, 

menyimpan adat mengembalikan datapem). 

3. Fleksibilitas dan Skalabilitas. 

PLC juga menyajikan beberapa bentuk bahasa dan cara untuk 

memprogram suatu PLC, diantaranya: 

a. Bahasa Ladder atau bahasa grafis 
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Bahasa jenis ini merupakan penggambaran diagram relay kedalam 

program,sehingga bahasa ladder ini sangat cocok untuk proses sistem 

kombinasional yang menyajikan elemen dasarnya, yakni kontaktor dan 

koil. Kalkulasi numeris dapat diprogramkan menggunakan bahasa jenis ini 

dengan menuliskannya didalam blok operasi yang telah disediakan oleh 

perangkat lunak. 

b. Bahasa boolean atau bahasa list instruksi 

Bahasa jenis ini dapat dikatakan sebagai sebuah bahasa mesin untuk 

menuliskan operasi-operasi proses numeris atau logis. 

c. Bahasa teks terstruktur 

Bahasa jenis ini memungkinkan pembuatan berbagai algoritma kendali 

pada 

PLC. Bahasa teks  terstruktur  merupakan  sebuah tipe bahasa pemrosesan  

data yang menggunakan penulisan terstruktur dari proses logis dan 

numeris. 

d. Bahasa grafcet 

Bahasa ini digunakan untuk mempresentasikan operasi dari sebuah sistem 

kontrol sekuensial didalam cara grafis dan terstruktur.
[6] 

Pada gambar 2.12 menunjukkan block diagram pemrosesan kerja dari PLC 

Schneider
[6]

. 
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Gambar 2.12 Blok Diagram Pemrosesan PLC Schneider
 

 

2.2.3 Modul  Sensor Photodioda 

Berikut gambar 2.13 merupakan gambar dari modul sensor photodioda
[7]

. 

 

Gambar 2.13 Modul Sensor Photodioda 

2.2.3.1 Photodioda 

Photodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya akan berubah-ubah 

apabila terkena sinar cahaya yang dikirim oleh transmitter “LED”
[7]

. Resistansi 

dari photodioda dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya, semakin 

banyak cahaya yang diterima maka semakin kecil resistansi dari photodioda dan 

begitupula sebaliknya jika semakin sedikit intensitas cahaya yang diterima oleh 
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sensor photodioda maka semakin besar nilai resistansinya Sensor photodioda 

sama seperti sensor LDR, mengubah besaran cahaya yang diterima sensor menjadi 

perubahan konduktansi (kemampuan suatu benda menghantarkan arus listrik dari 

suatu bahan). Seperti yang terlihat pada gambar 2.14 merupakan bentuk fisik dari 

sensor photodiode
[7]

.
 

 

Gambar 2.14 Simbol dan bentuk fisik untuk photodiode 

Photodioda terbuat dari bahan semikonduktor. Photodioda yang sering 

digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika adalah photodioda dengan bahan 

silicon (Si) atau gallium arsenide (GaAs), dan lain-lain termasuk indium 

antimonide (InSb), indium arsenide (InAs), lead selenide (PbSe), dan timah 

sulfide (PBS). Bahan-bahan ini menyerap cahaya melalui karakteristik jangkauan 

panjang gelombang, misalnya: 250 nm - 1100 nm untuk photodioda dengan bahan 

silicon, dan 800 nm ke 2,0 μm untuk photodioda dengan bahan Gas.  

Adapun spesifikasi dari photodioda yaitu seperti dibawah ini :  

1. Ada 2 pin kaki dari photodioda yaitu pin kaki anoda dan pin kaki katoda.  

2. Photodioda bekerja pada saat reverse bias.  

3. Reverse voltage photodioda maksimalnya 32 volt.
[7]

 

Pengaplikasian dari sensor photodioda ditunjukan pada gambar 2.15
[7]

. 
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       A.                                         B. 

Gambar 2.15 Aplikasi sensor photodioda (a) Aplikasi sensor photodioda pada 

permukaan putih ; (b) Aplikasi sensor photodioda pada permukaan hitam
 

Gambar 2.15 A dan 2.15 B merupakan desain photodioda untuk 

memberikan output pada photodioda agar berlogika low atau berlogika high yang 

disebabkan oleh warna permukaan yang fungsinya sebagai pemantul cahaya dari 

LED sebagai transmitter. Pada gambar 2.15A photodioda dipasang secara 

berdampingan antara photodioda (receiver) dan LED (transmitter). Didepan 

photodioda dan led diletakkan kertas putih sehingga cahaya yang dipancarkan dari 

led akan dipantulkan oleh kertas dan cahaya akan diterima oleh photodioda 

sehingga output dari photodioda berlogika 1 (high). Dan pada gambar 2.15B, 

photodioda dan LED diletakkan secara berdampingan dan didepannya diletakkan 

kertas berwarna hitam sehingga cahaya yang dipancarkan oleh led akan diserap 

oleh kertas berwarna hitam sehingga photodioda tidak dapat menerima cahaya. 

Dan itu menyebabkan output dari photodioda berlogika 0 (low)
[7]

.  
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2.2.3.2 Prinsip Kerja Modul  Sensor Photodioda 

Modul sensor photodioda terdiri dari LED, photodioda, resistor, 

potensiometer, kapasitor serta LM393 seperti terlihat pada  gambar 2.16
[7]

. 

 

Gambar 2.16 Rangkaian Modul Sensor Photodioda
 

Prinsip kerja dari modul sensor photodioda dimulai pada saat objek 

memantulkan sinar infra red dari LED dan  mengenai photodioda. Resistansi pada 

photodioda akan mengecil dan mengalirkan sinyal menuju IC LM393. IC LM393 

akan memproses sinyal tersebut menjadi output digital (0 dan 1).  Pada saat 

intensitas Infrared yang diterima Photodiode besar maka tahanan Photodiode 

menjadi kecil, sedangkan jika intensitas Infrared yang diterima Photodiode kecil 

maka tahanan yang dimiliki photodiode besar.Jika tahanan photodiode kecil maka 

tegangan V- akan kecil
[7]

. Misal tahanan photodiode mengecil menjadi 10kOhm. 

Maka dengan teorema pembagi tegangan:  

V= Rrx/(Rrx + R2) x Vcc 

V = 10 / (10+10) x Vcc 

V = (1/2) x 5 Volt 

V = 2.5 Volt 
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Sedangkan jika tahanan photodiode besar maka tegangan V- akan besar 

(mendekati nilaiVcc). Misal tahanan photodiode menjadi 150kOhm. Maka dengan 

teorema pembagi tegangan:    

V = Rrx/(Rrx + R2) x Vcc 

V = 150 / (150+10) x Vcc 

V = (150/160) x 5 Volt 

V = 4.7 Volt
[7] 

Jarak efektif pengukuran modul ini dapat diatur tingkatannya 

menggunakan potensiometer. Potensiometer dapat disetel di kedua arahnya.  

Mulanya tune potensiometer searah jarum jam sedemikian rupa sehingga LED 

Indikator mulai bersinar. Sekali itu tercapai, putar potensiometer cukup ke arah 

berlawanan arah jarum jam untuk mematikan LED Indikator. Pada saat ini 

sensitivitas penerima maksimum. Dengan demikian, jarak penginderaannya 

maksimum pada titik ini. Jika jarak penginderaan (yaitu, Sensitivitas) dari 

penerima diperlukan untuk dikurangi, maka seseorang dapat menyesuaikan 

potensiometer di anti-searah jarum jam arah dari titik ini. Lebih lanjut, jika 

orientasi kedua Tx dan Rx LED sejajar satu sama lain, seperti keduanya 

menghadap ke luar, maka kepekaan mereka maksimal. Jika mereka dipindahkan 

dari satu sama lain, sedemikian rupa sehingga mereka cenderung untuk masing-

masing lain di ujung mereka yang disolder, maka sensitivitas mereka berkurang
[7]

.     

Sensitivitas yang disetel dari sensor terbatas pada sekitarnya. Setelah 

disetel untuk lingkungan tertentu, mereka akan bekerja dengan sempurna sampai 
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kondisi iluminasi IR dari wilayah tersebut hampir konstan. Misalnya, jika 

potensiometer disetel di dalam ruangan / bangunan untuk sensitivitas maksimum 

dan kemudian dibawa keluar di bawah sinar matahari terbuka, yang akan 

membutuhkan retuning, karena sinar matahari juga mengandung frekuensi 

Inframerah (IR), sehingga berfungsi sebagai sumber IR (pemancar). Ini akan 

mengganggu kapasitas penginderaan photodioda. Oleh karena itu perlu dipulihkan 

untuk bekerja dengan sempurna di lingkungan baru.  Output photodioda  menjadi 

rendah ketika menerima sinyal IR. Oleh karena itu pin output biasanya rendah 

karena, meskipun LED IR terus mentransmisikan, karena tidak ada halangan, 

tidak ada yang dipantulkan kembali ke photodioda. Itu Indikasi LED mati. Ketika 

hambatan ditemukan, output photodioda menjadi rendah, sinyal IR dipantulkan 

dari permukaan rintangan. Ini mendorong output dari komparator rendah. Output 

ini terhubung ke katoda dari LED, yang kemudian AKTIF
[7]

. 

 

2.2.4 Catu Daya 

Peralatan elektronika yang kita gunakan sekarang ini sebagian besar 

membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk 

pengoperasiannya.  Oleh karena itu, hampir setiap peralatan Elektronika memiliki 

sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik dari arus 

AC menjadi arus DC dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan 

rangkaian Elektronika-nya. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi 

DC ini disebut dengan DC Power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut 
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dengan Catu daya DC.  DC Power supply atau Catu Daya ini juga sering dikenal 

dengan nama “Adaptor”.  Gambar 2.17 menunjukkan block diagram catu daya
[4]

.
 

 

Gambar 2.17  Blok Diagram Catu Daya
 

Sebuah DC Power supply atau Adaptor  pada dasarnya memiliki 4 bagian 

utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama 

tersebut diantaranya adalah Transformer, Rectifier, Filter dan Voltage Regulator. 

 

2.2.4.1 Transformator Step Down 

 

Gambar 2.18  Bagian Inti Trafo
[4] 

Gambar 2.18 menunjukkan tampilan bagian inti trasformator
[4]

. 

Transformator (trafo) adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau 

menurunkan tegangan bolak-balik (AC). Transformator terdiri dari 3 komponen 
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pokok yaitu: kumparan pertama (primer) yang bertindak sebagai input, kumparan 

kedua (skunder) yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk 

memperkuat medan magnet yang dihasilkan. 

Prinsip kerja dari sebuah transformator adalah sebagai berikut. Ketika 

Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan 

arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. 

Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti 

besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan 

timbul ggl induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal-balik (mutual 

inductance). 

Ketika arus listrik dari sumber tegangan yang mengalir pada kumparan 

primer berbalik arah (berubah polaritasnya) medan magnet yang dihasilkan akan 

berubah arah sehingga arus listrik yang dihasilkan pada kumparan sekunder akan 

berubah polaritasnya. 

Transformator Step Down yaitu transformator yang mengubah tegangan 

bolak-balik tinggi menjadi rendah, transformator ini mempunyai jumlah lilitan 

kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder (Np > Ns).
 

Rumus Perbandingan Trafo
 

…………………………………………………………(2.1) 

 

Vp = tegangan pada kumparan primer (volt) 
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Vs = tegangan pada kumparan sekunder (volt) 

Ip = arus pada kumparan primer (A) 

Is = arus pada kumparan sekunder (A) 

Np = banyak lilitan primer 

Ns = banyak lilitan sekunder
[4] 

 

Gambar 2.19 Dasar Rangkaian Trafo
 

 Rangkaian dasar dari transformator ditunjukkan pada gambar 2.19
[4]

. 

Rumus Efisiensi Trafo 

   

A = efisiensi transformator (%) 

Ps = daya pada kumparan sekunder (W)  

Pp = daya pada kumparan primer (W)  

Is  = arus pada kumparan sekunder (A) 

Ip = arus pada kumparan primer (A)
[4] 

 

 

(2.2) 
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2.2.4.2 Rectifier Penyearah Gelombang Penuh 

Penyearah  gelombang penuh dapat dibuat dengan 2 macam yaitu, 

menggunakan 4 diode dan 2 diode. Untuk membuat penyearah gelombang penuh 

dengan 4 diode menggunakan transformator non-CT seperti terlihat pada gambar 

2.20
[4]

.  

 

Gambar 2.20 Full Wave Rectifier 4 Bridge
 

Prinsip kerja dari penyearah gelombang penuh dengan 4 diode diatas 

dimulai pada saat output transformator memberikan level tegangan sisi positif 

seperti ditunjukkan pada tanda panah hitam, maka D1,D4 pada posisi forward 

bias dan D2,D3 pada posisi reverse bias sehingga level tegangan sisi puncak 

positif tersebut akan di lewatkan melalui D1 ke D4. Kemudian pada saat output 

transformator memberikan level tegangan sisi puncak negatif seperti ditunjukkan 

pada tanda panah merah maka D2,D3 pada posisi forward bias dan D1,D4 pada 

posisi reverse bias sehingan level tegangan sisi negatif tersebut dialirkan melalui 

D2 ke D3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.21
[4]

. 
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Gambar 2.21 Full Wave Rectifier Output

 

(a) Sebelum Dioda; (b) Setelah Dioda 

 

2.2.4.3 Filter 

Agar tegangan penyearahan gelombang AC lebih rata dan menjadi 

tegangan DC maka dipasang filter kapasitor pada bagian output rangkaian 

penyearah seperti terlihat pada gambar 2.22
[4]

. 

 

 

Gambar 2.22 Full Wave Rectifer Bridge Filter; (a) Rangkaian;  

  (b) Output
 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Fungsi kapasitor pada rangkaian diatas untuk menekan riple yang terjadi 

dari proses penyearahan gelombang AC. Setelah dipasang filter kapasitor maka 

output dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini akan menjadi tegangan DC 

(Direct Current) yang dpat diformulasikan sebagai berikut
[4]

: 

 

 

Kemudian untuk nilai riple tegangan yag ada dapat dirumuskan
 
sebagai berikut

[4]
: 

    

 

2.2.4.4 IC Fix Voltage Regulator 

Regulator tegangan adalah bagian power supply yang berfungsi untuk 

memberikan stabilitas output pada suatu power supply
[4]

. Output tegangan DC 

dari penyearah tanpa regulator mempunyai kecenderungan berubah harganya saat 

dioperasikan. Adanya perubahan pada masukan AC dan variasi beban merupakan 

penyebab utama terjadinya ketidakstabilan pada power supply. Pada sebagian 

peralatan elektronika, terjadinya perubahan catu daya akan berakibat cukup serius. 

Untuk mendapatkan pencatu daya yang stabil diperlukan regulator tegangan. 

Regulator tegangan untuk suatu power supply paling sederhana adalah 

menggunakan dioda zener, tetapi ada juga yang menggunakan IC Regulator
[4]

. 

(2.3) 

(2.4) 

http://elektronika-dasar.web.id/dioda-zener/
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Salah satu IC regulator yaitu Fixed Voltage Regulator. Fixed Voltage 

Regulator adalah jenis IC regulator tetap atau pengatur tegangan tetap. Batas 

output tegangan yang dihasilkan oleh IC nilanya tetap. Contoh IC 7805 memiliki 

batas nilai output 5 volt dan tidak bisa diuah-ubah lagi. 

Fixed Voltage Regulator dibedakan menjadi dua jenis yakni Positive 

Voltage Regulator dan Negative Voltage Regulator. Contoh dari Positive Voltage 

Regulator adalah IC 78xx. Nilai yang ada di belakang tipe IC atau nilai xx 

menunjukkan batas nilai tegangan IC tersebut. Misal 7805 punya batas nilai 5 

volt, 7809 punya batas 9 volt, dan 7812 punya batas 12 volt. 

Sedangkan contoh Negative Voltage Regulator adalah IC tipe 79xx seperti 

7905 dan 7912. Sebenarnya Positive Voltage Regulator dan Negative Voltage 

Regulator punya fungsi sama. Yang membedakan antara dua jenis IC fixed 

regulator tersebut hanyalah polaritas yang ada pada tegangan outputnya.
[4] 

 

2.2.5 Relay 

 Relay pengendali elektromekanis (an electromechanical relay = EMR) 

adalah saklar magnetis
[8]

. Relay ini menghubungkan rangkaian beban on atau off 

dengan pemberian energi elektromagnetis, yang membuka atau menutup kontak 

pada rangkaian.
 

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). Gambar 

2.23 menunjukkan bentuk fisik dan simbol relay
[8]

.  



38 
 

 
 

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, denganrelay yang 

menggunakan elektromagnet 5 Volt dan 50 mA mampu menggerakkan armature 

relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

 

 

 

Gambar 2.23 Rangkaian Relay 

Prinsip 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 2.24 merupakan bagian-bagian relay
[8]

. 
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Gambar 2.24 Struktur Relay SPDT 
 

Prinsip kerja relay berdasarkan gambar 2.24, 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).
[8]

 

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

mengalir pada kumparan, tetapi tertutup secepatnya setelah kumparan 
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menghantarkan arus atau diberi tenaga. Relay pada saat kontak normally open 

terlihat pada gambar 2.24.  

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 2.24.  

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
[8]

 

Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat (short). 

 

2.2.6 Motor DC  

Motor  DC memerlukan supply tegangan yang searah pada kumparan 

medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Bagian utama motor DC adalah 

stator dan rotor dimana kumparan medan pada motor dc disebut stator (bagian 

yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor ( bagian yang 

berputar)
[9]

. 
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 Bentuk motor yang paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang 

bisa berputar bebas diantara kutub-kutub magnet permanen. Jika terjadi putaran 

pada kumparan jangkar dalam pada medan magnet, maka akan timbul tegangan 

(GGL) yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga 

merupakan tegangan bolak balik. 

Prinsip dari arus searah adalah membalik phasa negatif dari gelombang 

sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan 

menggunakan komutator, dengan demikian arus yang berbalik arah dengan 

kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan tegangan 

(GGL).
 
Gambar 2.25 menunjukkan tampilan fisik motor DC

[9]
. 

 

 

Gambar 2.25  Fisik Motor DC  

 

Bagian Atau Komponen Utama Motor DC 

1. Kutub medan.  

Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: kutub utara dan kutub 

selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang terbuka diantara 
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kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih 

komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet. 

2. Inti Kutub. 

Untuk menghasilkan fluksi magnet. Magnet yang digunakan adalah magnet 

permanen. 

3. Current Elektromagnet atau Dinamo. 

Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as penggerak untuk 

menggerakan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar 

dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara 

dan selatan magnet berganti lokasi.
 

4. Commutator.  

Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah 

untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya.
[9] 

 

Prinsip Kerja Motor DC 

 Penjelasan dari operasi tersebut adalah sebagai berikut. Bila arus listrik 

dilewatkan melalui rotor melalui komutator, karena berada di medan magnet, ia 

berputar. Gaya rotasi ini digunakan untuk melakukan kerja mekanik
[9]

. 

 Dalam penggunaan motor DC ini perlu beberapa hal yang diperhatikan 

saat digunakan, yaitu : untuk meningkatkan rasio reduksi menghasilkan torsi yang 

meningkat, namun ada batasan kekuatan material, jadi jika torsi awal untuk motor 

yang digerakkan melebihi kekuatan yang dijamin, hindari mengunci poros output; 

Bila menggunakan ikat pinggang untuk mentransmisikan torsi dari poros output, 
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masalah dapat terjadi pada nilai PV dari bahan poros roda gigi yang secara drastis 

mengurangi umur, jadi perlu perawatan; Hindari komponen pas tekan ke poros 

output; Saat menggunakan pulsa drive dalam mode operasi, hati-hati untuk 

menghindari penggunaan beban kejut yang tidak perlu pada roda gigi. 

 Jangan mencoba memodifikasi atau membongkar motor DC yang 

disesuaikan. Secara khusus, pinholing atau cutting poros akan menghasilkan 

kinerja yang terdegradasi dan harus benar-benar dihindari. Prinsip kerja motor DC 

ditunjukkan pada Gambar 2.26
[9]

.
 

 

 Gambar 2.26 Prinsip Kerja Motor DC
 


