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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada pembuatan Tugas Akhir ini, penyusun telah mencari beberapa tinjauan 

dari sebuah penelitian ataupun Tugas Akhir yang berhubungan dengan pembuatan 

miniatur lift 3 lantai yang telah dibuat antara lain yaitu : 

Tugas Akhir yang dibuat oleh Muhammad Amrul Fahmi dari D3 Teknik 

Elektro Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2017 dengan judul 

“Implementasi Sensor Loadcell dan Infrared Pada Operasional Miniatur Lift 3 

Lantai Berbasis Arduino Mega 2560”. Pada Tugas Akhir dengan judul tersebut, 

Arduino Mega digunakan sebagai sistem kontrol untuk mengatur sistem otomatisasi 

pada Miniatur Lift 3 Lantai. Selain menggunakan Arduino Mega, Tugas Akhir ini 

juga menggunakan sensor loadcell, infrared, limit switch, LCD 4x16 dll.[1] 

Pada laporan Tugas Akhir yang penyusun buat ini sama-sama membahas 

tentang Miniatur Lift 3 Lantai. Perbedaan pada laporan Tugas Akhir tersebut 

membahas mengenai penerapan sensor load cell dan sensor infrared berbasis 

Arduino Mega 2560 dengan tampilan LCD 4x16 sedangkan pada laporan Tugas 

Akhir penyusun ini membahas tentang suatu sistem kontrol dengan menggunakan 

sensor load cell dan sensor infrared pada Miniatur Lift 3 Lantai berbasis PLC 

(Programmable Logoc Controller) Schneider TM221CE16R dengan menggunakan 

tampilan HMI (Human Machine Interface). 
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Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Model Lift Cerdas 3 Lantai 

Dengan Menggunakan PLC Omron Zen 20C1AR-A-V2” yang dibuat oleh Afri 

Yudamson, Agus Trisanto, FX., Arinto Setyawan dari Teknik Elektro Universitas 

Lampung pada tahun 2013. Pada Tugas Akhir tersebut, alat yang dibuat 

menggunakan kendali PLC (Programmable Logic Controller) dengan metode 

Fuzzy Logic atau kecerdasan buatan yang menghasilkan nilai perhitungan prioritas 

input dengan mempertimbangkan kondisinya tanpa menggunakan sensor sebagai 

inputannya.[2] 

Pada laporan Tugas Akhir yang penyusun buat ini sama-sama membahas 

tentang Rancang Bagun Miniatur Lift 3 Lantai. Perbedaannya pada laporan Tugas 

Akhir tersebut membahas pembuatan model lift cerdas 3 lantai dengan 

menggunakan PLC (Programmable Logic Controller) Omron Zen 20C1AR-A-V2 

dan metode fuzzy logic, sedangkan pada laporan Tugas Akhir ini membahas tentang 

perancangan suatu sistem kontrol miniatur lift 3 lantai dengan menggunakan PLC 

(Programmable Logic Controller) Schneider TM221CE16R. 

Adapun Tugas Akhir yang dibuat oleh Gandhi Sumantri dari D3 Teknik 

Elektro Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015 dengan judul “Aplikasi 

Mikrokontroller Atmega 16 dengan Loadcell Pada Lift 3 Lantai” . Tugas Akhir ini 

menjelaskan mengenai sensor Loadcell pada miniatur lift. Loadcell merupakan 

suatu transduser yang berfungsi sebagai pendeteksi berat suatu objek. Pada 

prototype lift 3 lantai ini, loadcell digunakan sebagai penentu kapasitas muatan 

pada ruangan lift, agar motor penggerak lift dapat berfungsi dengan baik dengan 
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beban yang telah ditentukan. Loadcell yang digunakan memiliki kapasitas beban 

maksimal 1 kg.[3] 

Dalam laporan Tugas Akhir yang penyusun buat sama-sama membahas 

tentang lift 3 lantai. Perbedaannya terletak pada sistem kontol yang digunakan, 

laporan Tugas Akhir tersebut menggunakan Mokrokontroller Atmega 16, 

sedangkan laporan Tugas Akhir penyusun menggunakan PLC (Programmable 

Logic Controller) Schneider TM221CE16R. 

Dari beberapa Tugas Akhir yang telah dibuat tentang Miniatur Lift 3 Lantai, 

maka penyusun menjadikan Tugas Akhir tersebut sebagai tinjauan pustaka. 

Penyusun melakukan perubahan pada penggunaan processor atau kontrolnya 

dengan metode dan peralatan yang berbeda, sehingga tidak ada kesamaan dalam 

pembuatan Alat Tugas Akhir ini.  

Dengan persamaan dan perbedaan dari seluruh Tugas Akhir yang disajikan 

pada tinjauan pustaka yang menjadikan penyusun untuk membuat suatu 

perancangan sistem kendali miniature 3 lift dengan menggunakan sensor load cell 

sebagai pendeteksi beban pada suatu objeek. Sensor infrared sebagai proteksi pada 

pintu lift apabila ada objek di tengah-tengah pintu, dengan sistem kendali 

menggunakan PLC (Programmable Logic Control) Schneider TM221CE16R dan 

akan ditampilkan pada HMI (Human Machine Interface). 
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Gambar 2-1.  Load Cell 

Gambar 2-2. Rangkaian Load Cell 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sensor Berat (Loadcell) 

Load cell adalah suatu alat transducer yang menghasilkan output yang 

proporsional dengan beban atau gaya yang diberikan.[4] Load cell dapat 

memberikan pengukuran yang akurat dari gaya dan beban. Load cell digunakan 

untuk mengkonversikan regangan pada logam ke tahanan variabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load cell dikelompokkan sebagai transduser gaya (force transducer). Alat 

ini mengubah gaya atau beban/berat menjadi sinyal elektrik. Strain gage adalah 

bagian utama dari load cell. Fungsi dari strain gage adalah untuk mendeteksi 

besarnya perubahan, dalam hal ini berupa dimensi jarak, yang disebabkan oleh 
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suatu elemen gaya. Strain gage menghasilkan perubahan nilai tahanan yang 

proporsional dengan perubahan panjang atau jarak (length). Pada umumnya strain 

gage dipasang sebagai bagian dari rangkaian jembatan Wheatstone untuk aplikasi 

sirkuit elektrik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2-3. Konfigurasi Kabel Sensor Load Cell 

Gambar 2-3. adalah konfigurasi kabel dari sensor load cell, yang terdiri dari 

kabel berwarna merah, hitam, biru, dan putih. Kabel merah merupakan input 

tegangan sensor, kabel hitam merupakan input ground pada sensor, kabel warna 

biru / hijau merupakan output positif dari sensor dan kabel putih adalah output 

ground dari sensor. Nilai tegangan output dari sensor ini sekitar 1,2 mV. [5] 

 

2.2.1.1.Prinsip Kerja Sensor Berat (Load Cell) 

Prinsip kerja loadcell dihitung dari perubahan resistansi yang terjadi akibat 

timbulnya sebuah regangan pada foil metal strain gauges. Perubahan resistansi 

diakibatkan oleh pemberian sebuah beban pada sisi yang elastis sehingga 

mengalami perubahan tekanan sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain guge. Dari 

hasil perubahan tekanan pada beban akan dirubah menjadi tegangan oleh komponen 

Input (+) = Merah  

Output (-) = Putih 

Input (-) = Hitam  

Output (+) = Hijau 

R2

R4 
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pendukung yang ada. Secara sederhana prinsip kerja load cell dapat digambarkan 

sebagai berikut.  

 

 

 

 

  

Gambar 2-4. Prinsip Kerja Load Cell 

Selama proses penimbangan akan mengakibatkan reaksi terhadap elemen 

logam pada load cell yang mengakibatkan gaya secara elastis. Gaya yang 

ditimbulkan oleh regangan ini dikonversikan kedalam sinyal elektrik oleh strain 

gauge (pengukur regangan) yang terpasang pada load cell. Prinsip kerja load cell 

berdasarkan rangkaian Jembatan Wheatstone. 

 

 

 

 

 

Gambar 2-5. Jembatan Wheatsone 
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Secara teori, prinsip kerja load cell berdasarkan pada jembatan Wheatstone 

di mana saat load cell diberi beban terjadi perubahan pada nilai resistansi, nilai 

resistansi R1 dan R3 akan turun sedangkan nilai resistansi R2 dan R4 akan naik. Jika 

rangkaian jembatan Wheatstone diberi beban, maka nilai R pada rangkaian akan 

berubah, nilai R1 = R4 dan R2 = R3. Sehingga membuat sensor load cell tidak dalam 

kondisi yang seimbang dan membuat beda potensial. Beda potensial inilah yang 

menjadi outputnya. Ketika posisi setimbang, Vout load cell = 0 volt, namun ketika 

nilai resistansi R1 dan R3 naik maka akan terjadi perubahan Vout pada load cell. 

Pada load cell output data (+) dipengaruhi oleh perubahan resistansi pada R1, 

sedangkan output (-) dipengaruhi oleh perubahan resistansi R3. 

Berikut adalah penjelasan untuk lebih memahami kondisi Load Cell pada 

saat keadaan seimbang dan tidak seimbang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2-6. Jembatan Wheatstone Seimbang 

Baterai bertegangan 10 Volt melambangkan sumber tegangan yang akan 

membuat load cell bekerja. Resistor yang ada melambangkan Strain Gauge sebagai 

pengganti Load Cell. 
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Resistansi semua Starin Gauge tetap sama selama tidak ada beban yang 

diterima oleh Load Cell. Tegangan drop pada titik 1 dan 2 dapat dihitung dengan 

menggunakan Hukum Ohm. Setiap cabang mempunyai resistansi yang sama yaitu 

350 Ω. Arus yang mengalir tiap cabang adalah tegangan di setiap cabang dibagi 

dengan resistansi setiap cabang. Maka: 

a. Menghitung tegangan pada titik 1, menggunakan Hukum Ohm 

     VR3 = Vs ×
𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
 

              =  10 ×
350 Ω

350 Ω + 350 Ω
 

             =  5 Volt 

b. Menghitung tegangan pada titik 2, menggunakan Hukum Ohm 

     VR1 = Vs ×
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
 

              =  10 ×
350 Ω

350 Ω + 350 Ω
 

             =  5 Volt 

Tegangan pada titik 1 dan 2 memiliki nilai yang sama yaitu 5 Volt, karena 

resistor yang digunakan sama. Tidak ada beda potensial antara titik 1 dan titik 2 dan 

ini kondisi dimana menunjukkan keadaan seimbang. 

Pada gambar 2-6. terlihat rangkaian seri resistor pada sisi kanan sama 

dengan rangkaian seri resistor pada sisi kiri. Resistor – resistor tersebut akan 

membagi tegangan sumber (10 V) menjadi V1 = 5 V dan V2 = 5 V demikian juga 

dengan sisi sebelah kanan yaitu V3 = 5 V dan V4 = 5 V. Arus akan terbagi menjadi 

2 juga yaitu I1 dan I2 yang besarnya sama karena besarnya hambatan total rangkaian 

seri 1 besarnya sama dengan hambatan total rangkaian seri 2. Akibatnya tidak ada 
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beda potensial pada titik C dan titik D. Karena tidak ada beda potensial maka tidak 

akan ada arus yang mengalir pada titik CD. 

Dengan memberikan beban pada load cell sehingga R1 dan R4 mengalami 

gaya tarik dan resistannya membesar, sedangkan R2 dan R3 mengalami gaya tekan 

sehingga resistan nya mengecil, seperti terlihat pada gambar 2-7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-7. Jembatan Wheatstone Tidak Seimbang 

Catatan: Resistan total setiap cabang tetap 700 Ω  

Dalam kondisi demikian, terjadi beda potensial antara titik 1 dan 2 dan 

tertampil pada voltmeter. Berikut adalah perhitungan beda potensial pada gambar 

2-7.  

a. Untuk mengukur tegangan di titik 1, mengukur terlebih dahulu tegangan drop 

pada R3. 

    VR3 = Vs ×
𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
 

             =  10 ×
349,5 Ω

349,5 Ω + 350,5 Ω
 

                  =  4,9 V 

b. Untuk mengetahui tegangan di titik 2, menghitung tegangan drop pada R1. 

    VR1 = Vs ×
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
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             =  10 ×
350,5 Ω

350,5 Ω + 349,5 Ω
 

                  =  5,1 V 

c. Beda potensial pada titik 1 dan 2, selisih dari V R1 dan V R3 

  =  5,1 V − 4,9 V 

               =  0,2 V 

Disini dapat terlihat rangkaian menjadi tidak seimbang dan terjadi beda 

potensial pada rangkaian sebesar 0,2 V. Perubahan pada tegangan ini yang akan 

diterjemahkan menjadi perubahan pembacaan pada pengukuran berat pada load 

cell. 

 

 

2.2.1.2.Jembatan Wheatstone 

Jembatan Wheatstone merupkan suatu alat pengukur, alat yang 

dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran 

terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil.  

Rangkaian jembatan wheatstone adalah susunan dari 4 buah hambatan, yang 

mana 2 dari hambatan tersebut adalah hambatan variable dan hambatan yang belum 

diketahui besarnya yang disusun secara seri satu sama lain dan pada 2 titik 

diagonalnya dipasang sebuah galvanometer dan pada 2 titik diagonal lainnya 

diberikan sumber tegangan. Dengan mengatur sedemikian rupa besar hambatan 

variable sehingga arus yang mengalir pada Galvanometer = 0, dalam keadaan ini 

jembatan disebut seimbang. Rangkaian jembatan wheatstone juga dapat 

disederhanakan dengan menggunakan kawat geser bila besarnya hambatan 

bergantung pada panjang penghantar. 

Metode Jembatan Wheatstone adalah susunan komponen-komponen 

elektronika yang berupa resistor dan catu daya seperti gambar 2-8. 
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Gambar 2-8. Jembatan Wheatstone 

Hasil kali antara hambatan hambatan berhadapan yang satu akan sama 

dengan hasil kali hambatan hambatan berhadapan lainnya jika beda potensial antara 

c dan d bernilai nol. Persamaan R1×R3 = R2×R4 dapat diturunkan dengan 

menerapkan Hukum Kirchoff dalam rangkaian tersebut. Hambatan listrik suatu 

penghantar merupakan karakteristik dari suatu bahan penghantar tersebut yang 

mana adalah kemampuan dari penghantar itu untuk mengalirkan arus listrik. 

Hambatan listrik merupakan karakteristik suatu bahan pengantar listrik atau 

konduktor, yang dapat digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang 

melewati suatu rangkaian.  Hambatan sebuah konduktor di antara dua titik diukur 

dengan memasang sebuah beda potensial diantara titik-titik tersebut dan 

membandingkannya dengan arus listrik yang terukur ( 𝑅 =
𝑉

𝐼
 ).  

Berikut adalah hukum dasar rangkaian listrik yang berhubungan dengan 

jembatan wheatstone: 

a. Hukum Ohm 

Hukum Ohm menyatakan “Jika suatu arus listrik melalui suatu 

penghantar, maka kekuatan arus tersebut adalah sebanding-lurus dengan 

tegangan listrik yang terdapat diantara kedua ujung penghantar tadi”. 

Hukum Ohm: 

1. Tegangan dinyatakan dengan nilai volt, disimbolkan E dan V.  

2. Arus dinyatakan dengan Ampere, disimbolkan I  

3. Hambatan dinyatakan dengan Ohm, disimbolkan R  
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Jika luas penampang A yang diperhatikan cukup kecil dan tegak lurus 

kearah J (misalnya panjang konduktor besar sekali dibanding dengan luas 

penampangnya), maka J dapat dianggap sama pada seluruh bagian penampang 

hingga I = J. A maka untuk beda potensial berlaku ΔV = ∫E.dl. dan juga 

integrasi diambil sepanjang suatu garis gaya ΔV = ∫E.dl. 

 Terlihat bahwa faktor yang berupa integrasi hanya tergantung dari 

konduktornya dan merupakan sifat khusus konduktornya dan biasa disebut 

sebagai tahanan (R) atau resistansinya. Dapat dituliskan V = I.  

Rumus Hukum Ohm  

Secara matematis, hukum Ohm ini dituliskan  

V = I×R          atau         𝑰 =
𝑽

𝑹
 

Dimana:  

I = arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar (Ampere)  

V = tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar (Volt)  

R = hambatan listrik yang terdapat pada suatu penghantar (Ohm)  

b. Hukum Kirchoff I  

Dipertengahan abad 19, Gustav Robert Kichoff (1824-1887) 

menemukan cara untuk menentukan arus listrik pada rangkaian bercabang yang 

kemudian dikenal dengan hukum Kirchoff. Hukum Kirchoff berbunyi “Jumlah 

kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus 

yang keluar dari titik percabangan”. 

Jumlah I masuk = I keluar 

c. Hukum Kirchoff II  

Hukum Kirchoff II berbunyi, “Dalam rangkaian tertutup, jumlah 

aljabar GGL (E) dan jumlah penurunan potensial sama dengan nol”. 

Maksud dari jumlah penurunan potensial sama dengan nol adalah tidak 

adanya energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut atau dalam arti 

semua energi bisa digunakan atau diserap. 
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Prinsip kerja dari Jembatan Wheatstone adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan antara resitivitas dan hambatan, yang berarti setiap penghantar 

memiliki besar hambatan tertentu. Dan juga menentukan hambatan sebagai 

fungsi dari perubahan suhu.   

2. Hukum Ohm yang menjelaskan tentang hubungan antara hambatan, tegangan 

dan arus listrik. Yang mana besar arus yang mengalir pada galvanometer 

diakibatkan oleh adanya suatu hambatan.   

3. Hukum Kirchoff 1 dan 2, yang mana sesuai dari hukum ini menjelaskan 

jembatan dalam keadaan seimbang karena besar arus pada ke-2 ujung 

galvanometer sama besar sehingga saling meniadakan 

 

2.2.1.3.Karakteristik Sensor Load Cell 

 Tabel 2-1 Karakteristik Sensor Load Cell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanik 

Bahan Dasar Alumunium Alloy 

Load Cell Type Strain Gauge 

Kapasitas 2kg 

Dimensi 55.25x12.7x12.7mm 

Lubang Pemasangan M5 (ukuran baut) 

Panjang Kabel 550mm 

Ukuran Kabel 30 AWG (0.2mm) 

No. Urutan Kabel 4 

Elektrik 

Presisi 0.05% 

Rata – Rata Output 1.0±0.15mv/V 

Non-Linieritas 0.05% FS 

Hysteresis 0.05% FS 

Non-Pengulangan 0.05% FS 

Creep (per 30 menit) 0.1% FS 
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Lanjutan Tabel 2-1 

 

2.2.1.4.Modul Penguat DST-INA 

DST-INA merupakan interface instrument amplifier, yaitu suatu penguat 

yang mempunyai penguatan sangat tinggi (10.000 x) sehingga dapat dihubungkan 

pada sensor-sensor yang mempunyai sinyal yang lemah, seperti loadcell, pt-100, 

thermocouple, dll. [6]  

DST-INA mempunyai tegangan referensi 5V yang presisi, maka akan 

menghasilkan keluaran dari modul ini, juga dapat memberikan sumber tegangan 

pada sensor. 

Berikut adalah tampilan fisik dan rangkaian load cell dengan modul dst-ina 

pada gambar 2-9 dan 2-10. 

 

 

 

Efek Temperatur Pada Nol (per 10°C) 0.05% FS 

Efek Temperatur Pada Span (per 10°C) 0.05% FS 

Keseimbangan Nol ±1.5% FS 

Input Impedansi 1130±10 Ohm 

Output Impedansi 1000±10 Ohm 

Hambatan Isolasi (dibawah 50VDC) ≥5000 MOhm 

Kebutuhan Voltase 5 VDC 

Toleransi Jarak Temperatur -10 to ~ +40°C 

Pengoperasian Jarak Temperatur -20 to ~ +55°C 

Safe Overload 120% Kapasitas 

Ultimate Overload 150% Kapasitas 
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Gambar 2-9. Modul DST-INA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-10. Rangkaian Load Cell dengan Modul DST-INA 
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Gambar 2-11. Tata Letak Modul DST-INA 

Dari gambar 2-11. dapat dijelaskan bahwa tata letak modul DST-INA adalah 

sebagai berikut: 

1. VREF 5V :  Sumber tegangan 5V yang presisi, dapat dihubungkan pada VREF 

ADC atau sebagai sumber tegangan sensor. 

2. IN+ : Input positif sensor 

3. IN- : Input negativ sensor 

4. GND : Ground Sensor 

5. Gain Calibration : VR pengatur penguatan tegangan output sensor 

6. V+ : Tegangan input positif Modul DST-INA yaitu 6.25 – 30 Volt DC 

7. Vo : Keluaran Modul DST-INA yang merupakan hasil penguatan dari 

Instrument Amplifier 

8. GND :  Tegangan input negative Modul DST-INA 
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2.2.2. Sensor Infrared 

Sensor Infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda 

ketika cahaya infra merah terhalangi oleh benda. Sensor infared terdiri dari led 

infrared sebagai pemancar dan photodiode sebagai penerima cahaya infra merah.  

Berikut adalah tampilan fisik sensor infrared dan rangkaian sensor infrared 

yang disajikan dalam gambar 2-12. Dan 2.13. 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Gambar 2-12. Sensor infrared
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-13. Rangkaian Sensor infrared
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Konfigurasi pin infrared (IR) receiver atau penerima inframerah tipe TSOP 

adalah output (Out), Vs (VCC +5 volt DC), dan Ground (GND). Sensor penerima 

inframerah TSOP ( TEMIC Semiconductors Optoelectronics Photomodules ) memiliki 

fitur-fitur utama yaitu fotodiode dan penguat dalam satu chip, keluaran aktif rendah, 

konsumsi daya rendah, dan mendukung logika TTL dan CMOS. Detektor infra merah 

atau sensor inframerah jenis TSOP (TEMIC Semiconductors Optoelectronics 

Photomodules) adalah penerima inframerah yang telah dilengkapi filter frekuensi 30-

56 kHz, sehingga penerima langsung mengubah frekuensi tersebut menjadi logika 0 

dan 1. Jika detektor inframerah (TSOP) menerima frekuensi carrier tersebut, maka pin 

keluarannya akan berlogika 0. Sebaliknya, jika tidak menerima frekuensi carrier 

tersebut, maka keluaran detektor inframerah (TSOP) akan berlogika 1.
[7] 

2.2.2.1.Prinsip kerja sensor infrared 

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. Sedangkan jika tahanan photodiode 

besar maka tegangan V- akan besar (mendekati nilai Vcc).  

Trimpot adalah komponen pembagi tegangan dengan mengubah nilai 

resistansi yang ada di dalamnya. Dalam rangkaian ini maka nilai trimpot akan 

berkisar antara 5 Volt sampai 0 Volt. Nilai tegangan trimpot ini akan mempengaruhi 

nilai V+ yang diterima komparator sebagai nilai referensi komparator. Komparator 

dalam rangkaian ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan sebesar 0 Volt atau 5 
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Volt pada output komparator. Jika V+ lebih dari V- maka output komparator = 5 

Volt. Jika V+ kurang dari V- maka output komparator = 0 Volt.  

Penghubungan Output komparator dengan Vcc bertujuan sebagai rangkaian 

PullUp. Hal ini dikarenakan arus yang keluar dari komparator begitu kecil sehingga 

walaupun memiliki nilai tegangan sebesar 5Volt tidak dapat diterima beban (dalam 

rangkaian diatas beban adalah LED). Dengan penambahan Vcc, ketika tegangan 

output dari komparator berniali 0 Volt maka arus dari Vcc lebih banyak memilih 

mengalir menuju output komparator yang bernilai 0 Volt dan tanpa beban.  Ketika 

tegangan output dari komparator bernilai 5 Volt maka arus dari Vcc akan banyak 

mengalir menuju LED kemudian ke ground yang mengakibatkan LED menyala. 

 

2.2.3. Programmable Logic Control (PLC) 

PLC merupakan perangkat elektronik yang didesain untuk digunakan pada 

industri yang mengontrol suatu sistem ataupun sekelompok sistem baik data I/O 

analog atau digital. Pada awalnya, PLC digunakan untuk menggantikan fungsi 

relay yang banyak digunakan pada lingkungan industri. PLC (Programmable, 

menunjukkan kemampuannya dapat diubah-ubah sesuai program yang dibuat dan 

kemampuannya dalam hal memori program yang telah dibuat.[8]  

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. 
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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.  

 

2.2.3.1.PLC (Programmable Logic Controller) Modicon TM221CE16R 

PLC Modicon merupakan salah satu jenis PLC keluaran Schneider terbaru 

yang dirancang sebagai pengendali suatu sistem dengan kemudahan-kemudahan 

yang diberikan sebagai keunggulan jenis ini dengan adanya 16 1/O digital dengan 

2 input analog dan komunikasi ethernet yang digunakan sebagai komunikasi PLC 

dengan komputer. PLC Modicon merupakan PLC yang dapat dijadikan sebagai 

sistem kendali standar dengan menggunakan dasar, gerakan, aritmatika, dan 

instruksi perbandingan. Perangkat lunak yang digunakan untuk pemrograman PLC 

Modicon ini ialah SoMachine Basic. Gambar 2-14. menunjukkan bentuk fisik dari 

PLC Modicon TM221CE16R. 

 

 

 

 

 

Gambar 2-14. PLC Modicon TM221CE16R 
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2.2.3.2.Deskripsi PLC Schneider TM221CE16R 

Berikut adalah deskripsi PLC Schneider TM221CE16R yang ditampilkan 

pada gambar 2-15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-15. PLC Schneider TM221CE16R 

Tabel 2-2. Deskripsi PLC Schneider TM221CE16R 

No Deskripsi 

1 24 VDc power supply 

2 Ethernet Port / RJ45 Connector 

3 

Behind the removable cover:   

a. USB mini-B connector for connecting a PC equipped with the 

SoMachine Basic software  

b. Slot for the SD memory card  

c. Run/Stop switch 

4 Serial link port (RS 232 or RS 485): RJ 45 connector. 

 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

10 

9 

11 

12 

13 
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Lanjutan Tabel 2-2. 

5 Behind a cover: dedicated removable connector for two analog inputs. 

6 Controller technical documentation QR code 

7 Connection of 24 V 

8 On top of the controller: slot for backup battery 

9 

LED display block showing: 

a. the status of the controller and its components (battery, SD memory 

card)  

b. the status of the serial link  

c. the status of the I/O 

10 
On the side of the controller: TM3 bus connector for the link with a 

Modicon TM3 expansion module 

11 

Slot(s) for I/O cartridge(s), communication cartridge or application 

cartridge(s): one on M221 controllers with 16 and 24 I/O, two on M221 

controllers with 40 I/O. 

12 
Connection of relay/transistor logic outputs: on removable screw terminal 

blocks 

13 Clip for locking on 5 symmetrical rail. 

 

2.2.3.3.Prinsip Kerja PLC  

PLC merupakan alat pengendali yang dapat memproses input kemudian 

dapat mengeksekusi output. PLC menggunakan program yang dapat dirancang 

menggunakan berbagai pemodelan program sehingga pemrogram dapat mengatur 

sistem kerja alat yang dikendalikan (aktuator). Secara umum, cara kerja sistem PLC 

cukup sederhana, yaitu: 

1. PLC mendapatkan sinyal dari input device. Input device adalah benda fisik 

yang memicu eksekusi logika/program pada PLC. Contoh: saklar dan sensor.  
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2. PLC mengerjakan logika program yang telah dibuat yang ada di dalamnya.  

3. PLC memberikan sinyal output pada output device. Output device adalah benda 

fisik yang diaktifkan oleh PLC sebagai hasil eksekusi program. Contohnya: 

motor DC, motor AC, solenoid, dll.  

Interface (antarmuka) yang terpasang pada PLC memungkinkan PLC 

dihubungkan secara langsung ke aktuator atau transducer tanpa memerlukan relay. 

Berikut adalah  diagram prinsip kerja dari PLC pada gambar 2-16. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-16. Prinsip Kerja PLC 

 

2.2.3.4.Bagian-Bagian dari PLC 

PLC terdiri dari input device dan output device. PLC juga terhubung dengan 

PC untuk kebutuhan pemrograman (umumnya menggunakan RS232 serial port 

adapun yang menggunakan mini USB dan ethernet). Secara umum PLC terbagi 

dalam beberapa komponen berikut:  
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1. Catu Daya  

Catu daya diperlukan untuk mengkonversi tegangan sumber AC 

menjadi tegangan rendah DC yang dibutuhkan oleh processor dan rangkaian-

rangkaian di dalam modul-modul antarmuka input dan output. 

2. Prosessor 

Prosessor adalah unit yang menginterpretasikan atau mengolah sinyal 

input dan melaksanakan tindakan-tindakan pengontrolan, sesuai dengan 

program yang tersimpan dalam memori, lalu mengkomunikasikan keputusan-

keputusan yang diambilnya sebagai sinya-sinyal kontrol ke antarmuka output.  

3. Memori  

Memori adalah tempat dimana program tersimpan. Biasanya unit 

memori tediri dari RAM, EPROM, EEPROM.  

4. Input dan Output Modul  

Unit input adalah unit yang memberikan sinyal masukan ke dalam CPU. 

Unit output adalah unit yang mengirimkan sinyal hasil pengolahan data CPU 

ke bagian beban, misalnya relai, lampu, dan lain-lain.  Modul input/output ini 

bisa juga tersedia dalam modul eksternal dari PLC sehingga PLC dapat 

ditambahkan jumlah input/outputnya.  

5. Programming Device  

Digunakan untuk memasukkan program yang akan difungsikan yang 

disimpan ke dalam memori. Program tersebut dibuat dengan menggunakan 

perangkat ini, kemudian dipindahkan ke dalam unit memori PLC. 
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2.2.3.5.Software PLC Schneider TM221CE16R 

SoMachine Basic merupakan perangkat lunak PLC yang digunakan untuk 

mengkonfigurasi, dan mengkomunikasikan seluruh alat yang tersambung dalarn 

jaringan perangkat lunak tersebut termasuk logika, kontrol, HMI, dan jaringan yang 

terkait dengan fungsi otomatisasi. SoMachine Basic mempuyai fungsi-fungsi untuk 

memudahkan pengguna dalam menggunakannya serta dapat menghemat waktu 

pembuatan. SoMachine Basic memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah:  

1. Dapat meningkatkan efisiensi dengan kinerja yang flexible dan scalable. 

Software ini dapat dilakukan pergantian controller satu dengan controller 

lainnya, sementara dapat tetap mempertahankan logika dan konfigurasi. 

Beberapa versi SoMachine dapat berjalan secara paralel dalam sebuah sistem 

serta dapat membantu memastikan kompatibilitas.  

2. Vijeo-Designer dapat mengkonfigurasi dan mengkomunikasikan alat untuk 

perangkat kontrol gerak, IEC 61131-3 bahasa, mengintegrasi konfigurasi 

fieldbus, ahli diagnosis, dan men-debug. Beberapa kemampuan lainnya ialah 

untuk pemeliharaan dan visualisasi termasuk web visualization.  

3. Saat mesin mulai bekerja, maka SoMachine juga telah siap bekerja untuk 

menyediakan data yang sebenarnya pada PC maupun HMI. Sehingga software 

dapat menyederhanakan integrasi dan pemeliharaan.  

Berikut adalah tampilan software SoMachine Basic yang disajikan pada 

gambar 2-17. 
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Gambar 2-17. Tampilan Software SoMachine Basic 

 

2.2.6. Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer 

hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga 

menjadi electromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, 

tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada 

diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara 

bolak-balik, sehingga membuat udara.[9] 

Gambar 2-18. Dan 2-19. menunjukkan  gambar fisik dari buzzer dan 

rangkaian buzzer. 
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Gambar 2-18. Buzzer 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-19. Rangkaian  Buzzer 

 

2.2.7. Human Machine Interface (HMI) 

HMI (Human Machine Interface) adalah sistem yang menghubungkan 

antara manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi 

status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real 

time. Sistem HMI biasanya bekerja secara online dan 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 
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lain adalah port com, port USB, port RS232 dan ada pula yang menggunakan port 

serial.[10]  

Tugas dari HMI (Human Machine Interface) yaitu membuat visualisasi dari 

teknologi atau sistem secara nyata. Sehingga dengan desain HMI dapat disesuaikan 

sehingga memudahkan pekerjaan fisik. Tujuan dari HMI adalah untuk 

meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer 

dan memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem. HMI terdapat 

berbagai macam visualisasi untuk Monitoring dan data mesin yang terhubung 

secara online dan real time. HMI akan memberikan suatu gambaran kondisi mesin 

yang berupa peta mesin produksi dapat dilihat bagian mesin mana yang sedang 

bekerja. Pada HMI juga terdapat visualisasi pengendali mesin berupa tombol, 

slider, dan sebagainya yang dapat difungsikan untuk 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. 

 

2.2.8. Relay 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar atau switch yang 

dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai komponen 

elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama yaitu coil atau elektromagnet 

dan saklar atau mekanikal.[11] 

Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak 

kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus listrik yang kecil atau low 
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power, dapat menghantarkan arus listrik yang yang memiliki tegangan lebih tinggi. 

Berikut adalah tampilan fisik relay dan gambar rangkaian relay yang disajikan 

dalam gambar 2-20 dan gambar 2-21. 

 

  

  

 

 

Gambar 2-20. Relay 

 

 

 

 

Gambar 2-21. Rangkaian Relay 

 

2.2.8.1.Prinsip Kerja Relay 

Relay terdiri dari coil dan contact. Coil adalah gulungan kawat yang 

mendapat arus listrik, sedang contact adalah sejenis saklar yang pergerakannya 

tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. Contact ada 2 jenis: Normally Open 

(kondisi awal sebelum diaktifkan open), dan Normally Closed (kondisi awal 

sebelum diaktifkan close).  Secara sederhana berikut ini prinsip kerja dari relay: 

ketika Coil mendapat energi listrik (energized), akan timbul gaya elektromagnet 

yang akan menarik armature yang berpegas, dan contact akan menutup.[12] 
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2.2.9. Catu Daya 

Catu Daya atau power supply adalah suatu rangkaian yang berfungsi sebagai 

sumber daya untuk mengoperasikan rangkaian yang lain. Jenis rangkaian catu daya 

cukup banyak tetapi untuk rangkaian yang sederhana biasanya terdiri dari 

transformator, penyearah, filter, dan regulator.  

Prinsip dasar untuk memperoleh tegangan searah dapat dijelaskan dalam 

diagram blok pada gambar 2-22.  

 

 

 

Gambar 2-22. Diagram Blok Catu Daya 

Tegangan AC 220 Volt diturunkan tegangannya menggunakan trafo step 

down. Setelah itu tegangan disearahkan menggunakan penyearah tegangan atau 

dioda. Tegangan yang telah disearahkan tadi disaring melalui filter/kapasitor untuk 

meratakan ripple yang terjadi pada arus agar halus. Tegangan yang halus lalu 

diregulasi oleh regulator untuk menyesuaikan tegangan yang akan dituju / beban 

yang dituju, kemudian masuk ke filter lagi agar semakin halus. 

2.2.9.1.Transformator 

Transformator merupakan peralatan listrik yang berfungsi untuk 

menyalurkan daya/tenaga dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. 

Transformator menggunakan prinsip hukum induksi faraday dan hukum lorentz 
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dalam menyalurkan daya, dimana arus bolak balik yang mengalir mengelilingi 

suatu inti besi maka inti besi itu akan berubah menjadi magnet.[13]  

Dalam sistem tenaga listrik, trafo dipergunakan unutk memindahkan energi 

dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik berikutnya tanpa merubah frekuensi. 

Biasanya dapat menaikkan atau menurunkan tegangan maupun arus, sehingga 

memungkinkan transmisi ekstra tinggi, pemakaian pada sistem tenaga dapat dibagi: 

a. Trafo penaik tegangan (step up) atau disebut trafo daya, untuk menaikkan 

tegangan pembangkitan menjadi tegangan transmisi. 

b. Trafo penurun tegangan (step down), dapat disebut trafo distribusi, untuk 

menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. 

c. Trafo instrument, untuk pengukuran yang terdiri dari trafo tegangan dan trafo 

arus, dipakai menurunkan tegangan dan arus agar dapat masuk ke meter 

pengukuran. 

 

2.2.9.1.1. Prinsip Kerja Transformator 

Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. 

Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks 

magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Fluks bolakbalik 

ini menginduksikan GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua 

daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder.[13] Berikut adalah 

Transformormator Ideal pada gambar 2-23.  
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Gambar 2-23. Transformator Ideal 

Sisi belitan X1 dan X2 adalah sisi tegangan rendah dan sisi belitan H1H2 

adalah sisi tegangan tinggi.  

Bila salah satu sisi, baik sisi tegangan tinggi (TT), maupun sisi tegangan 

rendah (TR), dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka sisi tersebut 

disebut dengan sisi primer, sedangkan sisi yang lain yang dihubungkan dengan 

beban disebut sisi sekunder.  

Sisi belitan X1 dan X2 dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 

sebesar V1 = Vp, maka fluks bolak-balik akan dibangkitkan pada inti sebesar ɸmm 

atau sebesar ɸmw. 

Fluks sebesar ɸmm = ɸmw akan melingkar dan menghubungkan belitan kawat 

primer dengan belitan kawat sekunder serta menghasilkan tegangan induksi 

(EMF=GGL) baik pada belitan primer sebesar E1=Ep, maupun pada belitan 

sekunder sebesar E2=Es, yang akan mengikuti persamaan berikut: 
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Untuk Belitan Primer 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑚 × 10 − 8 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Atau……………. (2–2) 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑤 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Untuk Belitan Sekunder 

𝐸1 = 𝐸𝑠 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑚 × 10 − 8 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Atau……………. (2–3) 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑤 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Dengan, E1=Ep = EMF(GGL) atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada     

   belitan pada belitan primer 

  E2=Es = EMF(GGL) atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada      

   belitan pada belitan sekunder 

 N1=Np   = Banyaknya belitan pada sisi primer 

 N2=Ns   = Banyaknya belitan pada sisi sekunder 

 ɸmm       = Fluks maksimum dalam besaran Maxwell 

 ɸmw       = Fluks maksimum dalam besaran Weber 

 f            = Frekuensi arus dan tegangan sistem  

 V1=Vp   = Tegangan sumber yang masuk primer 

 V2=Vs   = Tegangan sekunder ke beban 

Fluks maksimum dalam besaran Maxwell dan fluks maksium dalam besaran 

weber, hubungannya akan mengikuti persamaan berikut:  

ɸmm   = ɸmw = Bm = A …………………………………………. (2-4) 
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dengan, Bm = Kerapatan fluks maksimum 

   A  = Luas penampang dari inti dlam m2 

Untuk trafo ideal, maka berlaku persamaan berikut. 

 V1 = E1 = Vp = Ep dan V2 = E2 = Vs= Es………………………... (2-5) 

 Dari persamaan (2-2) dan persamaan (2-3) didapatkan perbandingan EMF 

pada primer dan sekunder sama dengan perbandingan banyaknya lilitan primer dan 

sekunder, merupakan perbandingan (ratio) transformasi dari transformator dan 

dinyatakan oleh persamaan berikut: 

𝐸1

𝐸2
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

Berdasarkan persamaan (2-4) maka trafo ideal berlaku perbandingan 

transformasi berikut,  

𝐸1

𝐸2
=

𝑉1

𝑉2
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

Jika rugi-rugi trafo tidak diperhitungkan dan efisiensi dianggap 100% maka: 

𝐸1 × 𝐼1 × 𝑃𝐹1 = 𝐸2 × 𝐼2 × 𝑃𝐹2 

Secara praktis factor daya primer (𝑃𝐹1) sama dengan faktor daya sekunder 

(𝑃𝐹2) sehingga:  

𝐸1 × 𝐼1 = 𝐸2 × 𝐼2 

𝐸1

𝐸2
=

𝐼2

𝐼1
 

Maka, diperoleh rumus perbandingan transformasi sebagai berikut: 
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𝐸1

𝐸2
=

𝐼2

𝐼1
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

 

2.2.9.2.Rectifier (Penyearah) 

Rangkaian penyearah adalah suatu rangkaian yang mengubah tegangan 

bolak – balik (AC) menjadi tegangan searah (DC)[15]. Komponen yang digunakan 

rectifier untuk menyearahkan gelombang adalah dioda yang dikonfigurasikan 

forward bias, karena dioda memiliki karakteristik yang melewatkan arus listrik 

hanya ke satu arah dan menghambat arus listrik ke arah sebaliknya.. 

Dioda merupakan komponen elektronika yang terbentuk dari persambungan 

antara semikonduktor tipe n dan semikonduktor tipe p. Semikonduktor tipe n adalah 

semikonduktor yang telah didop dengan atom pentavalen seperti arsen, antimon, 

dan posfor sehingga mempunyai elektron (muatan negatif) sebagai pembawa 

mayoritas dan hole (muatan positif) sebagai pembawa minoritas.[14]  

Semikonduktor tipe p adalah semikonduktor yang telah didop dengan 

menggunakan atom trivalent, seperti aluminium, boron dan gallium, dengan tiga 

buah elektron pada kulit terluar, sehingga mempunyai hole sebagai pembawa 

mayoritas dan elektron sebagai pembawa minoritas. Simbol dioda dapat dilihat 

pada gambar 2-24. 

 

 

 

Gambar 2-24. Dioda Penyearah 
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Rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan jembatan 

(bridge) dapat dilihat pada gambar 2-25. 

 

 

 

 

 

 

 : Penyearah setengah gelombang siklus positif 

 : Penyearah setengah gelombang siklus negatif 

Gambar 2-25. Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 

Rangkaian penyearah terdiri dari dioda bridge, yaiut empat buah dioda 

yang dirangkai membentuk sebuah jembatan.dioda bridge digunakan sebagai 

penyearah arus bolak-balik satu gelombang penuh. Owen Bishop (2002) 

menyatakan bahwa selama setengah siklus positif, dioda D1 dan dioda D2 diberi 

bias maju, sehingga keduanya menghantarkan arus. Sementara dioda D3 dan dioda 

D4 diberi bias mundur sehingga keduanya tidak menghantarkan arus. 

 

 

 

 

 

Setengah 

siklus positif 

Rbeban 

Vkeluar 

D1 

D2 

D3 

D4 
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Gambar 2-26. Bentuk Gelombang Output 

Bentuk gelombang yang terjadi pada output dapat dilihat pada gambar 2-

26. Pada setengah siklus positif dioda D1 dan D3 konduksi on dan menghasilkan 

gelombang output setengah siklus seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk setengah 

siklus negatif (T/2 dan T), maka D2 dan D4 konduksi dan menghasilkan gelombang. 

Gelombang yang terjadi adalah positif dikarenakan titik A nol dan titik B positif. 

Faktor ripple pada penyearah gelombang penuh lebih kecil daripada penyearah 

setengah gelombang. Makin kecil faktor ripple maka semakin baik tegangan DC 

yang dihasilkan (tegangan DC semakin datar).  

Gelombang yang dihasilkan oleh penyearah dioda masih dalam DC denyut 

dan masih terdapat ripple, maka perlu ditambahkan kapasitor sebagai penghilang 

ripple. 

 

2.2.9.3.Penyaring (Filter) 

Penyaring yang digunakan pada rangkaian catu daya adalah kapasitor. 

Pengertian kapasitor adalah perangkat komponen elektronika yang berfungsi untuk 

menyimpan muatan listrik dan terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh 

bahan penyekat (dielektrik) pada tiap konduktor atau yang disebut keping.  

Kapasitor biasanya disebut dengan sebutan kondensator yang merupakan 

komponen listrik dan dibuat sedemikian rupa, sehingga mampu menyimpan muatan 

listrik. Gambar kapasitor dapat dilihat pada 2-27. 
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Gambar 2-27. Kapasitor 

Filter pada catu daya adalah sebagai penyaring arus ripple akibat proses 

penyearahan yang masih terdapat arus AC. Filter yang umum dipakai adalah filter 

dengan kapasitor. Filter ini mampu membentuk bentuk gelombang tegangan 

keluarnya bisa menjadi rata. Perhatikan gambar 2-28 dan 2-29.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-28. Rangkaian Filter Menggunakan Kapasitor 

 

 

 

 

Gambar 2-29. Output gelombang dengan kapasitor 

Prinsip filter kapasitor adalah proses pengisian dan pengosongan kapasitor. 

Saat dioda forward, kapasitor terisi dan tegangannya sama dengan periode ayunan 
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tegangan sumber. Pengisian berlangsung sampai nilai maksimum, pada saat itu 

tegangan C sama dengan Vp.  

Pada ayunan turun kearah reverse, kapasitor akan mengosongkan 

muatannya. Jika tidak ada beban, maka nilainya konstan dan sama dengan Vp, 

tetapi jika ada beban maka keluarannya (Vout) memliki sedikit ripple akibat kondisi 

pengosongan. 

 

2.2.9.4.Voltage Regulator 

Regulator Voltage berfungsi sebagai filter tegangan agar sesuai dengan 

keinginan. Oleh karena itu biasanya dalam rangkaian power supply maka IC 

Regulator tegangan ini selalu dipakai untuk stabilnya outputan tegangan. Tegangan 

yang akan diregulasi dimasukkan pada peregulasi melalui terminal masukan. Setiap 

rangkaian terpadu peregulasi memiliki batas tegangan maksimal dan minimal pada 

tegangan masukan untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan seri peregulasi 

tersebut. Berikut susunan dan rangkaian IC Regulator pada gmabar 2-30. dan 2-31. 

 

 

 

Gambar 2-30. Susunan Kaki IC Regulator 78XX 
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Gambar 2-31. Rangkaian IC Voltage Regulator 

Regulator tegangan ini menggunakan prinsip dioda zener yang bekerja pada 

daerah breakdown. Dioda zener adalah salah satu jenis dioda yang memiliki sisi 

exsklusif pada daerah breakdownnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

stabilizer atau pembatas tegangan.[16] Struktur dioda zener hampir sama dengan 

dioda pada umumnya, hanya konsentrasi doping saja yang berbeda. Kurva 

karakteristik dioda zener juga sama seperti dioda pada umumnya, namun pada 

daerah breakdown dimana pada saat bias mundur mencapai tegangan breakdown 

maka arus dioda naik dengan cepat seperti pada gambar karakteristik dioda zener 

dibawah. Daerah breakdown inilah yang menjadi referensi untuk penerapan dari 

dioda zener. Sedangkan pada dioda biasa daerah breakdown merupakan daerah 

kritis yang harus dihindari dan tidak diperbolehkan pemberian tegangan mundur 

sampai pada daerah breakdown, karena bisa merusak dioda biasa. Titik breakdown 

dari suatu dioda zener dapat dikontrol dengan memvariasi konsentrasi doping.[17] 

Konsentrasi doping yang tinggi, akan meningkatkan jumlah pengotoran sehingga 

tegangan zenernya (Vz) akan kecil. Demikian juga sebaliknya, dengan konsentrasi 

doping yang rendah diperoleh Vz yang tinggi. Pada umumnya dioda zener 

dipasaran tersedia mulai dari Vz 1,8 V sampai 200 V, dengan kemampuan daya dari 

¼ hingga 50 W. Gambar 2-32. Menunjukan Rangkaian Dioda Zener. 
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Gambar 2-32.  Rangkaian Dioda Zener 

Dioda zener dipasang paralel atau shunt  dengan L dan R. Regulator ini 

hanya memerlukan sebuah diode zener terhubung seri dengan resistor RS . 

Perhatikan bahwa diode zener dipasang dalam posisi reverse bias. Dengan cara 

pemasangan ini, diode zener hanya akan berkonduksi saat tegangan reverse bias 

mencapai tegangan breakdown dioda zener. Penyearah berupa rangkaian diode tipe 

jembatan (bridge) dengan proses penyaringan atau filter berupa filter-RC. Resistor 

seri pada rangkaian ini berfungsi ganda. Pertama, resistor ini menghubungkan C1 

dan C2 sebagai rangkaian filter. Kedua, kapasitor ini berfungsi sebagai resistor seri 

untuk regulator tegangan (dioda zener). Diode zener yang dipasang dapat dengan 

sembarang dioda zener dengan tegangan breakdown misal dioda zener 9 volt. 

Tegangan output transformer harus lebih tinggi dari tegangan breakdown 

dioda zener, misalnya untuk penggunaan dioda zener 9 volt maka gunakan output 

transformer 12 volt. Tegangan breakdown dioda zener biasanya tertulis pada body 

dari dioda tersebut. Rangkaian regulator tegangan ini kemudian dikemas dalam 

bentuk sirkuit terintegrasi (IC). IC regulator tegangan yang banyak dijumpai di 

pasaran antara lain IC regulator keluarga 78xx dan LM317.[20] 
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Jenis atau Tipe IC Regulator Tegangan: 

1. Fixed Voltage Regulator (78xx / 79xx series) 

IC Regulator jenis ini merupakan regulator yang tegangan keluaran-nya telah 

ditentukan sehingga tidak banyak komponen tambahan untuk merangkai regulator 

menggunakan IC ini. Contoh IC regulator ini yang paling populer adalah keluarga 

78xx (positif) dan 79xx (negatif). Tanda “xx” merupakan besar tegangan keluaran 

yang diatur oleh IC tersebut, misalnya : 

7805 / 7905 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +5VDC / -5VDC. 

7809 / 7909 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +9VDC / -9VDC. 

7812 / 7912 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +12VDC / -12VDC. 

7824 / 7924 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +24VDC / -24VDC 

Dalam penggunaan IC 78XX atau 79XX terdapat beberapa karakteristik yang 

harus diperhatikan diantara nya Regulation Voltage, Maximum Current, Minimum 

Input Voltage, contohnya: 

 

 

 

Tabel 2-3. Karakteristik 78xx 

Type 

Number 

Regulation 

Voltage 

Maximum 

Current 

Minimum Input 

Voltage 

Max Input 

Voltage 
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78L05 +5V 0.1A +7V 20V 

78L12 +12V 0.1A +14.5V 27V 

78L15 +15V 0.1A +17.5V 30V 

78M05 +5V 0.5A +7V 20V 

78M12 +12V 0.5A +14.5V 27V 

78M15 +15V 0.5A +17.5V 30V 

7805 +5V 1A +7V 20V 

7806 +6V 1A +8V 21V 

7808 +8V 1A +10.5V 25V 

7812 +12V 1A +14.5V 27V 

7815 +15V 1A +17.5V 30V 

7824 +24V 1A +26V 38V 

78S05 +5V 2A +8V 20V 

 

Lanjutan tabel 2-3. 

78S09 +9V 2A +12V 25V 
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78S12 +12V 2A +15V 27V 

78S15 +15V 2A +18V 30V 

 

2. Adjustable Voltage Regulator (LM317 series) 

Adjustable Voltage Regulator IC merupakan jenis regulator tegangan yang 

dapat kita tentukan keluaran tegangan-nya atau bisa juga dibuat sebagai regulator 

tegangan variabel. Jenis IC yang sering digunakan sebagai Adjustable Voltage 

Regulator ini adalah IC regulator LM317 (positif) dan LM337 (negatif). Rentang 

tegangan yang mampu diatur oleh IC regulator ini adalah 1,2V sampai dengan 

37V.[18] 

Pada power supply penggunaan regulator adalah untuk memberikan stabilitas 

output pada suatu power supply. 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.[19] 


