
8 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada pembuatan alat yang bertema pengisian tandon air secara otomatis, 

sudah dilakukan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, penulisan laporan tugas 

akhir ini menggunakan beberapa referensi dari jurnal, skripsi, dan laporan tugas 

akhir, diantaranya: 

Wiwin Widiasih dan Hery Murnawan dalam Jurnal Universitas 17 Agustus 

1945 Surabaya tahun 2016 dengan judul “Prototype Rancang Bangun Unit 

Pengendali Ketinggian Air dalam Tandon”[1]. Pada jurnal tersebut menjelaskan 

tentang pengisian tandon air secara otomatis. Otomatisasi pada tandon air tersebut 

memerlukan pengendalian melalui ketinggian air. Ketinggian air dapat dideteksi 

dengan menggunakan sensor atas dan sensor bawah. Pada jurnal tersebut, 

otomatisasi tandon air menggunakan ACSE (Automatic Control Switch Electric), 

yaitu sakelar listrik yang bekerja secara otomatis untuk menyalakan dan mematikan 

pompa air. 

Pada laporan tugas akhir yang penulis buat ini sama-sama membahas tentang 

pengendalian ketinggian air dan pengisian tandon air otomatis. Perbedaan pada 

jurnal tersebut membahas mengenai penerapan ACSE (Automatic Control Switch 

Electric) sebagai saklar untuk menyalakan dan mematikan pompa air secara 

otomatis, sedangkan pada laporan tugas akhir penulis ini membahas mengenai 

penerapan sensor water level control sebagai saklar apung untuk menyalakan dan 
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mematikan pompa air otomatis menggunakan sistem kontrol PLC (Programmable 

Logic Controller). 

Ilfan Arifin dalam Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2015 dengan 

judul “Prototype Automatic Water Level Control Berbasis Mikrocontroller 

Dengan Sensor Ultrasonik”[2]. Pada skripsi tersebut, alat yang dibuat menggunakan 

sensor ultrasonik sebagai pengontrolan ketinggian air. Sistem kontrol yang 

digunakan adalah mikrokontroler ATmega328. 

Pada laporan tugas akhir yang penulis buat ini sama-sama membahas tentang 

pengontrolan ketinggian air dan pengisian tandon air otomatis. Perbedaan pada 

Skripsi tersebut membahas mengenai penggunaan sensor ultrasonik sebagai water 

level control pada tandon air berbasis mikrokontroler ATmega328. Sedangkan 

pada laporan tugas akhir penulis ini membahas tentang sistem otomatisasi tandon 

air menggunakan sensor water level control dan monitoring menggunakan sensor 

ultrasonik berbasis PLC (Programmable Logic Controller) dan HMI (Human 

Machine Interface). 

Danang Permadi dalam Laporan Tugas Akhir Universitas Diponegoro tahun 

2014 yang berjudul “Sistem Otomatisasi Pengisian Tandon Air Menggunakan 

Sensor Ketinggian Zat Cair & Sensor Water Level Control Berbasis PLC”[3]. Pada 

Tugas Akhir tersebut menjelaskan tentang pengisian tandon air secara otomatis 

menggunakan sensor ketinggian zat cair dan sensor water level control. Sistem 

kontrol yang dipakai adalah PLC (Programmable Logic Controller) Omron CP1E-

NA20DR-A. Sensor ketinggian zat cair digunakan untuk mendeteksi ketinggian air 

dalam tandon. Sedangkan sensor water level control terhubung ke PLC sebagai 
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input untuk menyalakan dan mematikan pompa secara otomatis. 

Pada laporan tugas akhir yang penulis buat ini sama-sama membahas tentang 

pengontrolan ketinggian air dan pengisian tandon air otomatis berbasis PLC 

(Programmable Logic Controller). Perbedaan pada laporan tugas akhir tersebut 

membahas mengenai sensor ketinggian zat cair untuk mendeteksi ketinggian air 

dalam tandon, sedangkan pada laporan tugas akhir penulis ini membahas mengenai 

sensor ultrasonik sebagai pendeteksi ketinggian air dalam tandon untuk 

ditampilkan pada HMI (Human Machine Interface). Selain itu, penulis 

menggunakan PLC Schneider Modicon TM221CE16R sebagai sistem kontrol. 

Dari beberapa referensi yang telah dibuat tentang pengontrolan ketinggian 

air dan pengisian tandon air otomatis, maka penulis menjadikan referensi tersebut 

sebagai tinjauan pustaka. Penulis melakukan perubahan pada penggunaan sensor 

dan sistem kontrol dengan metode dan peralatan yang berbeda sehingga tidak ada 

kesamaan dalam pembuatan Alat Tugas Akhir ini. 

Dengan persamaan dan perbedaan dari seluruh referensi yang disajikan pada 

tinjauan pustaka menjadikan penulis untuk membuat suatu perancangan sistem 

otomatisasi tandon air dengan menggunakan sensor water level control sebagai 

pengontrolan ketinggian air, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi ketinggian air, 

dan sistem kendali menggunakan PLC (Programmable Logic Controller) 

Schneider TM221CE16R dengan sistem monitoring menggunakan HMI (Human 

Machine Interface). 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Catu Daya (Power Supply) 

Catu daya merupakan suatu rangkaian yang paling penting bagi sistem 

elektronika. Ada dua sumber catu daya, yaitu sumber AC dan sumber DC. Sumber 

AC yaitu sumber tegangan bolak-balik, sedangkan sumber tegangan DC merupakan 

sumber tegangan searah[4]. Catu daya sebagai sumber tenaga dapat berasal dari; 

baterai, accu, solar cell, dan adaptor. Komponen ini akan mencatu tegangan sesuai 

dengan tegangan yang diperlukan oleh rangkaian elektronika[5]. Jenis rangkaian 

catu daya cukup banyak tetapi untuk rangkaian yang sederhana terdiri dari 

transformator, penyearah, filter, dan regulator. 

Prinsip dasar untuk memperoleh tegangan searah dapat dijelaskan dalam 

blok diagram pada Gambar 2-1. 

 

Gambar 2-1 Blok Diagram Catu Daya 

(Sumber: http://yogadoanx.blogspot.com/2012/03/flowchart-catu-daya-

dan-printer.html/ Diakses pada 28 Juni 2018) 

Pada bagian awal terdapat trafo stepdown yang berfungsi untuk menurunkan 

tegangan AC 220V menjadi tegangan AC yang lebih rendah. Setelah itu tegangan 

masuk pada rangkaian penyearah (rectifier). Pada tahap ini komponen yang bekerja 

adalah dioda, yang berfungsi menyearahkan tegangan AC dari trafo menjadi 

tegangan DC. Setelah berbentuk gelombang DC maka arus akan melewati 

rangkaian penyaring (filter). Komponen yang bekerja adalah kapasitor, yang 
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berfungsi untuk menyaring arus DC yang masih berdenyut sehingga menjadi rata. 

Setelah difilter maka tegangan keluarannya akan diatar atau distabilkan oleh IC 

Regulator yang berfungsi menstabilkan tegangan DC agar tidak terpengaruh oleh 

tegangan beban. 

2.2.1.1. Transformator 

Transformator atau trafo adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan 

dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian yang 

lain melalui suatu gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi-elektromagnet[6]. 

Dalam memindahkan energi listrik, trafo tidak merubah frekuensi, tetapi hanya 

dapat menaikkan atau menurunkan tegangan maupun arus. 

Pada umumnya transformator terdiri atas sebuah inti, yang terbuat dari besi 

berlapis, dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. 

Rasio perubahan tegangan akan tergantung dari rasio jumlah lilitan pada kedua 

kumparan itu. 

Secara umum dapat dibedakan dua jenis transformator menurut 

kontruksinya, yaitu tipe inti dan tipe cangkang. Pada tipe inti terdapat dua kaki, dan 

masing-masing kaki dibelit oleh suatu kumparan. Sedangkan tipe cangkang 

mempunyai tiga buah kaki yang tengah-tengah dibelit oleh kedua kumparan[7]. Jenis 

transformator tipe cangkang dan tipe inti dapat dilihat pada Gambar 2-2a dan 

Gambar 2-2b. 
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a     b 

Gambar 2-2a Jenis Trafo Tipe Cangkang dan 

Gambar2-2b Jenis Trafo Tipe Inti 

(Sumber: http://sduutami.blogspot.com/2016/06/transformator.html  

Diakses pada 30 Juni 2018) 

Keterangan: 

1. Kumparan 

2. Inti Besi 

Dalam bidang tenaga listrik pemakaian transformator dikelompokkan 

menjadi: 

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

tegangan pembangkitan menjadi tegangan transmisi. 

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

menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. 

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

menurunkan tegangan dan arus agar dapat masuk ke meter pengukuran. 

2.2.1.1.1. Prinsip Kerja Transformator 

Prinsip kerja trafo yaitu apabila kumparan primer dihubungkan dengan 

sumber tegangan arus bolak-balik maka akan menghasilkan fluks magnetik yang 

1 

1 

2 

2 
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akan mengalir menuju inti magnetik. Fluks tersebut menimbulkan induksi magnetik 

pada kumparan sekunder sehingga kumparan tersebut timbul tegangan induksi yang 

besarnya sebanding dengan jumlah belitan. Gambar 2-3 berikut adalah rangkaian 

transformator ideal. 

 

Gambar 2-3 Rangkaian Transformator Ideal 

(Sumber : https://teknikelektronika.com/pengertian-efisiensi-trafo-

transformator-cara-menghitung-efisiensi-trafo/ Diakses pada 30 Juni 

2018) 

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 
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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: 

Untuk Belitan Primer 

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

Atau……………. (2–1) 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑤 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Untuk Belitan Sekunder 

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

Atau……………. (2–2) 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑤 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Dengan keterangan: 

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 
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Fluks maksimum dalam besaran Maxwell dan fluks maksium dalam 

besaran weber, hubungannya akan mengikuti persamaan berikut:  

ɸmm   = ɸmw = Bm = A ………………………………………………. (2-3) 

Dengan keterangan: 

Bm = Kerapatan fluks maksimum 

A  = Luas penampang dari inti besi bagian dalam 

Untuk trafo ideal, maka berlaku persamaan berikut. 

V1 = E1 = Vp = Ep dan V2 = E2 = Vs= Es………………………... (2-4) 

Dari persamaan (2-1) dan persamaan (2-2) 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 (2-3) 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  
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Atau 

 
𝐸1

𝐸2
=

𝐼2

𝐼1
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

Dengan keterangan: 

a = perbandingan transformasi 

2.2.1.2. Rectifier 

Rangkaian penyearah (rectifier) adalah suatu rangkaian yang mengubah 

tegangan bolak-balik (AC) menjadi tegangan searah (DC)[6]. Komponen yang 

digunakan untuk menyearahkan gelombang adalah dioda. 

Dioda adalah suatu bahan semikonduktor (silikon) yang tersusun atas ‘pn 

junction’, dan desain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan arus pada 

satu arah saja[6]. Dioda dikonfigurasikan forward bias, karena dioda memiliki 

karakteristik yang melewatkan arus listrik hanya satu arah dan menghambat arus 

listrik kearah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua kutub, yaitu kutub positif (anoda) 

dan kutub negatif (katoda). Simbol dioda dapat dilihat pada Gambar 2-4. 

 

Gambar 2-4 Dioda Penyearah 

(Sumber: http://www.fortasigratie.ro/realitati-contemporane/dioda-

semiconductoare.htm Diakses pada 30 Juni 2018) 

Rangkaian penyearah mempunyai dua macam, yaitu penyearah setengah 

gelombang dan penyearah gelombang penuh. Pada penyearah setengah gelombang, 

biasanya dioda yang digunakan hanya satu buah. Sedangkan penyearah gelombang 
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penuh dibagi menjadi dua macam, yaitu penyearah gelombang penuh dengan dua 

buah dioda dan penyearah gelombang penuh dengan empat dioda. Penyearah 

gelombang penuh empat buah dioda dapat disebut sebagai penyearah gelombang 

penuh sistem jembatan (bridge). Rangkaian penyearah gelombang penuh sistem 

jembatan dapat dilihat pada Gambar 2-5. 

 

Gambar 2-5 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 

(Sumber: http://www.tespenku.com/2018/01/penyearah-gelombang-

penuh-dan-jembatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

Bentuk gelombang yang keluar dari trafo step down sebelum masuk ke 

rangkaian penyearah dapat dilihat pada Gambar 2-6. 

 

Gambar 2-6 Gelombang Keluaran Trafo Step Down[8] 

Tegangan keluaran dari trafo step down masuk ke penyearah gelombang 

penuh sistem jembatan. Gelombang keluaran trafo masih berupa gelombang 

sinusoidal (AC). Pada penyearah gelombang penuh sistem jembatan terdapat empat 

buah dioda dan dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus positif dan siklus negatif. 
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Dua dioda akan berkondisi pada siklus positif dan dua dioda lainnya akan 

berkondisi pada siklus negatif. Pada setengah siklus positif dioda D1 dan D2 

konduksi on dan menghasilkan gelombang output setengah siklus seperti pada 

gambar. Selanjutnya, untuk setengah siklus negatif (T/2 dan T), maka D3 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). Gambar 2-7 merupakan gambar rangkaian penyearah dan gelombang 

keluaran pada saat siklus positif. Sedangkan Gambar 2-8 adalah gambar rangkaian 

penyearah dan gelombang keluaran pada saat siklus negatif. 

 

Gambar 2-7 Rangkaian Siklus Positif dan Gelombang Siklus Positif 

(Sumber: http://www.tespenku.com/2018/01/penyearah-gelombang-

penuh-dan-jembatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 
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Gambar 2-8 Rangkaian Siklus Negatif dan Gelombang Siklus Negatif 

(Sumber: http://www.tespenku.com/2018/01/penyearah-gelombang-penuh-

dan-jembatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

Gelombang yang dihasilkan masih dalam keadaan DC berdenyut dan 

terdapat ripple. Maka perlu ditambahkan kapasitor untuk menghilangkan ripple 

tersebut. Berikut adalah gambar gelombang keluaran dari dioda. 

 

Gambar 2-9 Gelombang Keluaran Dioda[8] 

2.2.1.3. Filter 

Rangkaian filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengurangi faktor 

ripple yang terjadi pada suatu rangkaian penyearah . Komponen yang dipakai pada 

umumnya adalah: 

a. Kapasitor yang dihubungkan secara paralel pada terminal output penyearah. 

b. Induktor yang dihubungkan secara seri pada penyearah[6]. 

Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan 

listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. 

Kapasitor biasanya disebut dengan sebutan kondensator yang merupakan 
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komponen listrik dan dibuat sedemikian rupa, sehingga mampu menyimpan muatan 

listrik. Gambar kapasitor dapat dilihat pada Gambar 2-10. 

 

Gambar 2-10 Kapasitor 

(Sumber: https://www.sinauarduino.com/artikel/kapasitor/ Diakses pada 

1 Juli 2018) 

Prinsip kerja kapasitor adalah proses pengisian dan pengosongan 

kapasitor. Apabila sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka 

dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor, 

kondisi ini disebut proses pengisian kapasitor. Besarnya arus tidak tetap karena 

adanya bahan dielektrik pada kapasitor. Arus pengisian akan menurun seiring 

dengan meningkatnya jumlah muatan pada kapasitor. Apabila muatan listrik di 

dalam kapasitor sudah terisi sebagian atau penuh, maka aliran arus listrik akan 

berhenti. Apabila hubungan ke kapasitor ditukar polaritasnya, maka muatan listrik 

akan kembali mengalir keluar dari kapasitor, sehingga kondisi ini disebut dengan 

proses pengosongan kapasitor. 

Proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor dapat dilihat pada 

Gambar 2-11 dan Gambar 2-12. 
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Gambar 2-11 Rangkaian dan Grafik Proses Pengisian Kapasitor 

(Sumber: http://rommygierdhan.blogspot.com/2012/11/pengisian-dan-

pengosongan-muatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

 

Gambar 2-12 Rangkaian dan Grafik Proses Pengosongan Kapasitor 

(Sumber: http://rommygierdhan.blogspot.com/2012/11/pengisian-dan-

pengosongan-muatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

Pada saat saklar/switch ditekan maka kapasitor akan membentuk loop 

tertutup dengan baterai 9 Volt, maka kapasitor akan melakukan pengisian sampai 

dengan tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan pada baterai, dapat dilihat 

pada tampilan grafiknya. Pada saat saklar/switch dilepas maka polaritas positf 

kapasitor akan terhubung singkat dengan polaritas negatif kapasitor, maka kapasitor 

akan melakukan pengosongan muatan sampai dengan tegangan pada kapasitor 

habis, dapat dilihat pada tampilan grafiknya. 

Pada catu daya, kapasitor berfungsi sebagai filter untuk menyaring arus 
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ripple dari proses penyearahan yang masih terdapat arus AC. Filter kapasitor 

tersebut mampu membuat arus DC yang masih berdenyut menjadi rata dan 

mendekati DC murni. Perhatikan Gambar 2-13 dan 2-14. 

 

Gambar 2-13 Rangkaian Filter Kapasitor 

(Sumber: http://www.tespenku.com/2018/01/penyearah-gelombang-

penuh-dan-jembatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

 

Gambar 2-14 Gelombang Keluaran Kapasitor 

(Sumber: http://www.tespenku.com/2018/01/penyearah-gelombang-

penuh-dan-jembatan.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

Pada saat dioda forward bias, kapasitor terisi dan tegangannya sama 

dengan periode ayunan tegangan sumber. Pengisian berlangsung sampai nilai 

maksimum, pada saat itu tegangan C sama dengan Vp. Pada ayunan turun kearah 

reverse bias, 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. 
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2.2.1.4. Voltage Regulator 

Regulator merupakan komponen yang berfungsi untuk menstabilkan atau 

filter tegangan DC sesuai dengan yang diinginkan agar tidak terpengaruh oleh 

tegangan beban. Komponen regulator dapat berupa IC (Integrated Circuit). Seri 

yang disediakan berbeda-beda, seperti seri LM78XX dan LM79XX. Seri LM78XX 

merupakan seri regulator untuk tegangan tetap positif dan seri LM79XX untuk 

tegangan tetap negatif. Berikut susunan kaki IC regulator seri LM78XX dan 

LM79XX. Gambar 2-15 dan Gambar 2-16 berikut adalah susunan kaki dan 

rangkaian dasar IC regulator. 

 

Gambar 2-15 Susunan Kaki IC Regulator 

(Sumber: http://sesamapecintascooter.blogspot.com/2011/11/rangkaian-

power-supply.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

 

Gambar 2-16 Rangkaian Dasar IC Regulator 

(Sumber: https://teknikelektronika.com/jenis-ic-voltage-regulator-

pengatur-tegangan/ Diakses pada 1 Juli 2018) 
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Regulator tegangan menggunakan prinsip dioda zener yang bekerja pada 

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

eklusif pada daerah breakdown, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai stabilizer 

atau pembatas tegangan. 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 diawah. 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 bias merusak dioda biasa. Titik breakdown dari suatu dioda 

zener dapat dikontrol dengan memvariasi konsentrasi doping. Konsentrasi doping 

yang tinggi akan meningkatkan jumlah pengotoran sehingga tegangan zenernya 

akan kecil. Demikian juga sebaliknya, dengan konsentrasi doping yang rendah 

diperoleh tegangan zener yang tinggi. Pada umumnya dioda zener dipasaran 

tersedia mulai dari 1,8 V sampai 200 V, dengan kemampuan daya ¼ hingga 50 W. 

 

Gambar 2-17 Rangkaian Dioda Zener 

(Sumber: http://nulis-ilmu.com/fungsi-dioda-zener/ Diakses pada 1 Juli 

2018) 
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Dioda zener dipasang paralel atau shunt dengan L dan R. Regulator ini 

hanya memerlukan sebuah dioda zener terhubung seri dengan resistor RS. 

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

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

mencapai tegangan breakdown dioda zener. Penyearah berupa rangkaian dioda 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). Dioda 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. 

2.2.1.4.1. Jenis-jenis IC Regulator 

a. Fixed Voltage Regulator 

IC regulator pada jenis ini memiliki nilai tegangan keluaran yang tetap dan 

tidak dapat diatur sesuai dengan keperluan. Dalam hal ini, komponen yang 

dibutuhkan tidak terlalu banyak. IC jenis ini juga sering dikategorikan sebagai IC 

linear voltage regulator. Contoh IC regulator jenis ini adalah seri 78XX (positif) 

dan 79XX (negatif). Tanda ”XX” merupakan besar tegangan keluaran yang telah 
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diatur oleh IC itu sendiri, misalnya: 

1) 7805/7905 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +5VDC/-5VDC. 

2) 7809/7909 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +9VDC/-9VDC. 

3) 7812/7912 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +12VDC/-12VDC. 

4) 7824/7924 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +24VDC/-24VDC. 

Dalam penggunaan IC 78XX dan 79XX terdapat beberapa spesifikasi yang 

harus diperhatikan, seperti pada Tabel 2-1. 

Tabel 2-1 Spesifikasi IC Regulator 

Tipe V Out 

(V) 

I Out (A) V in (V) 

78xxC 78Lxx 78Mxx Min Max 

7805 5 1 0,1 0,5 7,5 20 

7806 6 1 0,1 0,5 8,6 21 

7808 8 1 0,1 0,5 10,6 23 

7809 9 1 0,1 0,5 11,7 24 

7810 10 1 0,1 0,5 12,7 25 

7812 12 1 0,1 0,5 14,8 27 

7815 15 1 0,1 0,5 18 30 

7818 18 1 0,1 0,5 21 33 

7824 24 1 0,1 0,5 27,3 38 

 

b. Adjustable Voltage Regulator 

Adjustable Voltage Regulator IC merupakan jenis IC regulator yang memiliki 

range tegangan keluaran tertentu, sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan 
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rangkaiannya. Sama seperti jenis fixed voltage regulator, pada IC jenis ini juga 

memiliki regulator positif dan regulator negatif. Jenis IC yang sering digunakan 

adalah IC regulator LM317 (positif) dan LM337 (negatif). Rentang tegangan yang 

digunakan mulai dari 1,2 volt sampai 37 volt. Prinsip kerja dan rangkaian dari jenis 

IC tersebut sama, hanya polaritasnya saja yang membedakan. 

 

2.2.2. Programable Logic Controller (PLC) 

PLC pertama kali dikembangkan oleh para insinyur sekitar tahun 1960-an. 

Pada saat itu sebuah industri sedang mencari alternatif untuk menggantikan sitem 

kontrol relai yang masih rumit. Sistem kontrol tersebut harus lebih bisa diandalkan 

kinerjanya dibandingkan dengan sistem kontrol relai, lebih murah biaya 

perawatannya, mudah dalam pengoperasiannya, dan mempunyai pemrograman 

yang sempurna. Pemahaman berdasarkan namanya PLC itu sendiri adalah:  

1. Programmable, menunjukkan kemampuannya dapat diubah-ubah dengan 

mudah sesuai program yang dibuat dan kemampuannya dalam hal memori 

program yang telah dibuat.  

2. Logic, menunjukkan kemampuannya dalam memproses input secara aritmatik, 

yakni melakukan operasi menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengalikan, 

negasi, dan membandingkan.  

3. Controller, menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol dan mengatur 

proses sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan[10]. 

Sedangkan definisi PLC menurut William Bolton (2004) adalah suatu 

bentuk khusus pengontrol berbasis-mikroprosesor yang memanfaatkan memori 
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yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dan untuk 

mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti fungsi logika, sequencing, pengurutan, 

pencacah, pewaktuan, dan aritmatika guna mengontrol mesin-mesin dan proses-

proses dan dirancang untuk dioperasikan oleh para insinyur yang hanya memiliki 

sedikit pengetahuan mengenai komputer dan bahasa pemrograman[9]. 

PLC (Programmable Logic Control) dapat diibaratkan seperti sebuah 

personal komputer konvensional (konfigurasi internal pada PLC mirip sekali 

dengan konfigurasi internal pada personal computer/PC). Perbedaan secara umum 

antara PLC dan PC adalah terletak pada hardware (perangkat keras), firmware 

(perangkat tetap), dan software (perangkat lunak). PC dioptimalkan untuk tugas-

tugas perhitungan dan penyimpanan data, sedangkan PLC dioptimalkan untuk 

tugas-tugas pengontrolan dan pengoperasian di dalam industri. Tetapi secara 

prinsip pokok PLC menggunakan struktur yang sama dengan komputer mikro. 

PLC memiliki keunggulan yang signifikan, karena sebuah perangkat 

pengontrol yang sama dapat digunakan dalam beraneka ragam sistem kontrol. PLC 

memiliki karakteristik berikut: 

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

kebisingan. 

b. Antarmuka untuk masukan dan keluaran telah tersedia secara built-in. 

c. Mudah deprogram dan menggunakan sebuag bahasa pemrograman yang 

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

dan penyambungan[9]. 
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2.2.2.1. PLC Schneider Modicon TM221CE16R 

Schneider merupakan perusahaan asal Perancis yang didirikan sekitar 

tahun 1836 oleh dua orang bersaudara. Schneider menjadi salah satu merk dagang 

elektronik yang terkenal dan memiliki berbagai macam kontroler dan komponen 

kelistrikan. PLC Modicon M221 adalah salah satu produk milik Schneider yang 

dibuat untuk keperluan industri. PLC ini dapat dikonfigurasi dan diprogram melalui 

perangkat lunak SoMachine Basic dan mendukung bahasa pemrograman menurut 

IEC 61131-3. 

PLC Modicon TM221CE16R memiliki kapasitas 16 I/O terdiri dari 9 input 

dan 7 output, dengan catu daya 100-240 Vac 50/60Hz, berbentuk kotak berwarna 

abu-abu, memiliki port untuk ethernet dengan posisi terminal dan LED indikator 

yang tersebar di bagian depan, atas dan bawah perangkat[16]. Gambar 2-18 

menunjukkan bentuk fisik dari PLC Schneider Modicon TM221CE16R. 

 

Gambar 2-18 PLC Schneider Modicon TM221CE16R 

(Sumber : https://www.schneider-electric.com/en/product-range/62128-

logic-controller---modicon-m221?parent-category-id=3900&parent-

subcategory-id=3910 Diakses pada 29 Juni 2018) 
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2.2.2.2. Konfigurasi PLC Schneider Modicon TM221CE16R 

Berikut adalah konfigurasi PLC Schneider Modicon TM221CE16R yang 

ditampilkan pada Gambar 2-19. 

 

Gambar 2-19 Konfigurasi PLC Schneider Modicon TM221CE16R 

(Sumber: https://www.schneiderelectric.co.id/id/product/TM221CE16R/ 

controller-m221-16-io-relay-ethernet/html/ Diakses pada 30 Juni 2018) 

Keterangan dari Gambar 2-19 terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 2-2 Konfigurasi PLC Schneider Modicon TM221CE16R 

No Keterangan 

1 Status LEDs 

2 Output removable terminal block 

3 Clip-on lock for 35 mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN-rail) 

4 Ethernet port / RJ45 connector 

5 100...240 Vac power supply 

6 
USB mini-B programming port / For terminal connection to a 

programming PC (SoMachine Basic) 
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No Keterangan 

7 Serial line port 1 / RJ45 connector (RS-232 or RS-485) 

8 SD Card slot 

9 2 analog inputs 

10 Run/Stop switch 

11 Input removable terminal block 

12 I/O expansion connector 

13 Cartridge slot 

14 
Protective cover (SD Card slot, Run/Stop switch and USB mini-B 

programming port) 

15 Locking hook 

16 Removable analog inputs cover 

17 Battery holder 

 

2.2.2.3. 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[10]. 

Data berupa sinyal masukan dari sensor, limit switch, push button atau 

yang lainnya, diterima oleh PLC. Data yang masih berupa sinyal analog akan 

diubah oleh modul input ADC (Analog to Digital Converter) menjadi sinyal digital. 

Memori yang terdapat pada Central Unit Process (CPU) akan menyimpan sinyal 
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tersebut. Setelah mendapat perintah melalui program, kemudian sinyal tersebut 

akan diteruskan ke modul output DAC (Digital to Analog Converter) untuk 

memberikan sinyal keluaran. Sinyal keluaran tersebut dapat digunakan untuk 

menggerakkan peralatan keluaran seperti motor, valve, aktuator, pompa, atau lampu 

dimana nantinya dapat beroperasi secara otomatis. Interface (antarmuka) yang 

terpasang pada PLC memungkinkan PLC dihubungkan secara langsung ke actuator 

atau transduser tanpa memerlukan relay. 

2.2.2.4. Sistem PLC 

Sistem PLC sebagai pusat kendali terdiri dari beberapa bagian. Bagian-

bagian tersebut menjadi elemen dasar pada sistem PLC. Gambar 2.20 menunjukkan 

blok diagram sistem kontrol yang terdapat pada PLC. 

 

Gambar 2-20 Blok Diagram Sistem Kontrol PLC 

(Sumber: student.uigm.ac.id/assets/file/Materi/sistem_kendali_2.doc 

Diakses pada 30 Juni 2018) 

Berikut ini adalah penjelasan dari bagian-bagian yang menyusun PLC: 

1. Central Processing Unit (CPU), merupakan unit yang mengandung komponen 

mikroprosesor dan berfungsi untuk menginterpretasikan sinyal-sinyal masukan 

serta menjalankan aksi-aksi kontrol sesuai dengan program yang tersimpan di 

http://2.bp.blogspot.com/-gYoECasMoAw/USDHRn4QmEI/AAAAAAAAABs/RCS2FEZujyo/s1600/diagram+blok+plc.jpg


34 

 

 

dalam memori, menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil sebagai 

sinyal masukan ke keluaran system. 

2. Power Supply (Catu Daya), merupakan unit yang berfungsi untuk memberikan 

sumber tegangan ke semua komponen PLC. Unit ini mengkonversi tegangan 

arus bolak-balik menjadi tegangan arus searah yang lebih kecil. 

3. Unit memori, merupakan unit di mana program disimpan dan digunakan untuk 

mengontrol aksi yang dijalankan mikroprosesor. 

4. Pemrograman, digunakan untuk memasukkan program yang diinginkan ke 

dalam memori prosesor. Program ini dibuat dengan menggunakan peranti 

pemrograman dan ditransfer ke unit memori PLC. 

5. Masukan atau input, merupakan masukan sinyal yang akan diolah oleh CPU. 

Perangkat input dapat berupa sakelar, sensor, atau push button. 

6. Keluaran atau output, merupakan sinyal keluaran yang telah diolah oleh CPU. 

Perangkat output dapat berupa motor, valve, lampu, dan lain-lain. 

2.2.2.5. Metode Pemrograman PLC 

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pada PLC sebagai sistem kontrol, PLC 

harus mempunyai program sesuai dengan fungsi kontrol yang diperlukan. Terdapat 

lima metode pemrograman yang sudah distandardisasi oleh IEC (International 

Electrical Commission) 61131-3, yaitu: 

1. Instruction List (IL) 

PLC diprogram dengan serangkaian instruksi/perintah dan tiap instruksi harus 

dimulai pada baris baru. 
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2. Structured Text (ST) 

Pemrograman PLC dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti 

PASCAL. 

3. Fuction Block Diagram (FBD) 

Penggunaan blok-blok fungsi standar maupun buatan pengguna sendiri dalam 

memprogram PLC. 

4. Sequential Function Charts (SFC) 

Sequential Function Chart menggambarkan secara grafis aksi sekuensial dari 

sebuah control proses. SFC terdiri dari step yang terhubung dengan blok aksi 

dan transisi. Masing-masing step merepresentasikan keadaan tertentu dari 

sebuah system yang dikendalikan. Sebuah transisi berkenaan dengan sebuah 

kondisi, dimana jika benar akan menyebabkan step sebelumnya tidak aktif dan 

step selanjutnya aktif. Step-step yang terhubung ke blok aksi akan menjalankan 

control tertentu. Masing-masing SFC dapat diprogram dengan sembarang 

bahasa IEC, termasuk SFC itu sendiri. 

5. Ladder Diagram (LD) 

Pemrograman PLC dengan menggunakan simbol-simbol relay elektromekanis 

yang terdiri dari kontak dan coil. 

Tabel 2-3 Simbol-Simbol Ladder Diagram 

Alamat 

Symbol 

Keterangan 
Ladder Symbol 

Electrical 

Symbol 

I 
  

Input NO (Normally 

Open) 

i 
  

Input NC (Normally 

Close) 
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Alamat 

Symbol 

Keterangan 
Ladder Symbol 

Electrical 

Symbol 

Q   

Concrete Discreate 

Output 

  

Contact Discreate Output 

NO (Normally Open) 

q 
  

Contact Discreate Output 

NC (Normally Close) 

M   

Contactor Auxiliary 

Relay 

  

Contact Auxiliary Relay 

NO (Normally Open) 

m 
  

Contact Auxiliary Relay 

NC (Normally Close) 

TT 
  

Contactor Timer 

T 
  

Contact Timer NO 

(Normally Open) 

t 
  

Contact Timer NC 

(Normally Close) 

CC 
  

Contactor Counter 

C 
  

Contact Counter NO 

(Normally Open) 

c 
  

Contact Counter NC 

(Normally Close) 

 

2.2.2.6. Software PLC Schneider Modicon 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:  
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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 2-21. 

 

Gambar 2-21 Tampilan Software SoMachine Basic 

(Sumber: SoMachine Basic, dibuat pada 1 Juli 2018) 
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2.2.3. Human Machine Interface (HMI) 

2.2.3.1. Definisi Human Machine Interface (HMI) 

Human Machine Interface (HMI) adalah alat yang menghubungkan 

manusia dengan mesin di plant dan digunakan untuk menampilkan, mengawasi, dan 

mengontrol proses yang sedang berlangsung, pengaturan timer, dan pengaturan 

kontrol PID dan lain-lain[11]. Gambar 2-22 adalah bentuk fisik dari Human Machine 

Interface (HMI). 

  

Gambar 2-22 Human Machine Interface (HMI) 

(Sumber: https://w3.siemens.com/mcms/topics/en/wind-

automation/human-machine-interface/pages/default.aspx Diakses pada 1 

Juli 2018) 

Biasanya HMI digunakan bersamaan dengan PLC untuk melakukan proses 

industri yang kompleks secara otomatis, melibatkan faktor-faktor kontrol yang 

lebih banyak, dan kontrol gerakan cepat. Selain itu, hal yang dapat dilakukan 

dengan sistem HMI yaitu: 

1. Memonitor keadaan yang ada pada plant. 

2. Mengatur nilai pada parameter yang ada pada plant. 
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3. Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. 

4. Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi 

sesuatu yang tidak normal. 

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

maupun historical (trending history atau real time)[12]. 

HMI sebagai perantara mesin dan manusia (operator) mempunyai 

beberapa komponen yang harus diperlukan. Berikut adalah komponen yang 

diperlukan oleh HMI: 

1. Media Komunikasi: Media Kabel/Wire (Ethernet dan Serial) dan Media 

Radio/Wireless (Wifi, Modem GSM, Radio). Untuk pengontrolan jarak jauh 

yang paling baik digunakan adalah menggunakan Ethernet. 

2. Hardware Komputer yang mempunyai spesifikasi minimal prosesor sekelas 

Pentium 200, hard disk kosong 500 MB, RAM 64 MB, adapter video SVGA 

SMB RAM, pointing device, dan telah terpasang adapter jaringan. 

3. Software HMI (Intouch Wonderware, RSView32, dll), dan OPC (TOP server, 

OPC Link,dll). 

2.2.3.2. Bagian Human Machine Interface (HMI) 

Pada tampilan HMI terdapat bagian-bagian yang meliputi: 

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. 
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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 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 
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based monitoring. Pembuatan laporan yang spesifik dibuat menggunakan report 

generator yang spesifik pula. Laporan dapat diperoleh dari berbagai cara antara 

lain melalui aktivasi periodik pada selang interfal tertentu misalnya kegiatan 

harian ataupun bulanan dan juga melalui operator demand[13]. 

2.2.3.3. EasyBuilder Pro 

Dalam dunia industri HMI menyajikan data yang diperluan oleh operator 

untuk memonitor operasi peralatan dan lain sebagainya. Untuk membuat sebuah 

project di HMI digunakan software EasyBuilder Pro. Kita dapat menjalankan 

EasyBuilder Pro di berbagai macam komputer dan platform dan bermacam target, 

tergantung kebutuhan. Dengan EasyBuilder Pro kita dapat menciptakan tampilan 

layar dengan beberapa fungsi grafik dan animasi yang cocok dengan permintaan 

dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dan dengan semua 

fasilitas yang terdapat pada Vijeo Designer, akan meminimalisir kebutuhan untuk 

programming. Berikut adalah tampilan software EasyBuilder Pro yang disajikan 

pada Gambar 2-23. 

 

Gambar 2-23 Tampilan Software EasyBuilder Pro 

(Sumber: EasyBuilder Pro. Dibuat pada 1 Juli 2018) 



42 

 

 

2.2.4. Relay 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang 

digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan 

lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus 

listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid 

sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan 

hilang, tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka [2]. 

Berikut adalah tampilan fisik relay dan gambar rangkaian relay yang disajikan 

dalam Gambar 2-24 dan Gambar 2-25. 

 

Gambar 2-24 Bentuk Fisik Relay 

(Sumber: https://www.aliexpress.com/item/HH52P-L-AC-12V-Coil-

8Screw-Terminal-35mm-DIN-Rail-Red-Light-Power-Relay-w-

Socket/32802410359.html Diakses Pada 28 Mei 2018) 
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Gambar 2-25 Rangkaian Relay 

(Sumber: https://www.sainsmart.com/8-channel-dc-5v-relay-module-for-

arduino-pic-arm-dsp-avr-msp430-ttl-logic.html/ Diakses Pada 28 Mei 

2018) 

2.2.4.1. Prinsip Kerja Relay 

Berikut merupakan struktur sederhana relay yang ditampilkan pada 

Gambar 2-26. 

 

Gambar 2-26 Struktur Sederhana Relay 

(Sumber : https://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-

relay.html/ Diakses pada 29 Mei 2018) 
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Berikut adalah penjelasan dari Gambar 2-26: 

1. Amarture, merupakan tuas logam yang bisa naik turun. Tuas akan turun jika 

tertarik oleh magnet ferromagnetik (elektromagnetik) dan akan kembali naik 

jika sifat kemagnetan ferromagnetik sudah hilang. 

2. Spring, pegas (atau per) berfungsi sebagai penarik tuas. Ketika sifat 

kemagnetan ferromagnetik hilang, maka spring berfungsi untuk menarik tuas 

ke atas. 

3. Shading Coil, ini untuk pengaman arus AC dari listrik PLN yang tersambung 

dari C (Contact). 

4. NC Contact, NC singkatan dari Normally Close. Kontak yang secara default 

terhubung dengan kontak sumber (kontak inti, C) ketika posisi OFF. 

5. NO Contact, NO singkatan dari Normally Open. Kontak yang akan terhubung 

dengan kontak sumber (kontak inti, C) kotika posisi ON. 

6. Electromagnet, kabel lilitan yang membelit logam ferromagnetik. Berfungsi 

sebagai magnet buatan yang sifatya sementara. Menjadi logam magnet ketika 

lilitan dialiri arus listrik, dan menjadi logam biasa ketika arus listrik diputus. 

Secara sederhana, 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 
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yang digunakan oleh relay untuk menarik Contact Point ke posisi Close pada 

umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

 

2.2.5. Pompa Air 

Pompa air adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan 

cairan (fluida) dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan 

(saluran) dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan 

berlangsung secara terus menerus[2]. Berikut adalah tampilan fisik dan bagian-

bagain pompa air yang disajikan dalam Gambar 2-27 dan Gambar 2-28. 

 

Gambar 2-27 Bentuk Fisik Pompa Air 

(Sumber: https://www.castlepumps.com/pumps/pump/bombas-azcue-mn-

monobloc-close-coupled-centrifugal-pump Diakses pada 5 Juli 2018) 

 

Gambar 2-28 Bagian-Bagian Pompa Air 

(Sumber: http://4mechtech.blogspot.com/2014/07/components-of-

centrifugal-pump.html Diakses pada 5 Juli 2018) 



46 

 

 

Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara 

bagian masuk (Suction) dengan bagian keluar (Discharge). Perbedaan tekanan 

dihasilkan dari mekanisme misalkan putaran roda impeler yang membuat keadaan 

sisi masuk nyaris vakum. Perbedaan tekanan inilah yang mengisap cairan sehingga 

dapat berpindah dari suatu reservoir ke tempat lain. 

2.2.5.1 Pompa Sentrifugal  

Salah satu jenis pompa pemindah non positip adalah pompa sentrifugal 

yang prinsip kerjanya mengubah energi kinetis (kecepatan) cairan menjadi energi 

potensial (dinamis) melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Secara 

umum bagian-bagian utama pompa sentrifugal dapat dilihat seperti gambar berikut:  

 

Gambar 2-29 Bagian‐Bagian Pompa Sentrifugal[8] 

Keterangan dari Gambar 2.29: 

1. Stuffing Box berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah dimana poros 

pompa menembus casing. 
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2. Packing digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari 

casing pompa melalui poros. Biasanya terbuat dari asbes atau teflon. 

3. Shaft (poros) berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak 

selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar 

lainnya. 

4. Shaft sleeve berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi dan keausan 

pada stuffing box. Pada pompa multi stage dapat sebagai leakage joint, internal 

bearing dan interstage atau distance sleever. 

5. Vane adalah sudu dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. 

6. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai 

pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan diffusor (guide vane), inlet 

dan outlet nozel serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan 

mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis (single 

stage). 

7. Eye of Impeller adalah bagian sisi masuk pada arah isap impeller. 

8. Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi 

kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinyu, sehingga cairan pada 

sisi isap secara terus menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat 

perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. 

9. Wearing Ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati 

bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller, dengan cara 

memperkecil celah antara casing dengan impeller. 
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10. Bearing (bantalan) berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari poros 

agar dapat berputar, baik berupa beban radial maupun beban axial. Bearing 

juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada 

tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi kecil [13]. 

 

2.2.6. Water Level Control 

Water level control yang dipakai pada alat Tugas Akhir ini adalah water 

level float sensor switch atau sakelar pelampung air. Sensor tersebut merupakan 

sebuah sakelar yang bertujuan untuk mendeteksi jika air dalam suatu wadah atau 

tandon sudah mencapai ketinggian pada titik tertentu (sesuai dengan posisi sakelar). 

Berikut adalah tampilan fisik dan bagian-bagian water level sensor float switch 

yang disajikan dalam Gambar 2-30 dan Gambar 2-31. 

 

Gambar 2-30 Bentuk Fisik Water Level Sensor Float Switch 

(Sumber: https://www.makerlab-electronics.com/product/water-level-

sensor-float-switch/ Diakses pada 19 Juli 2018) 



49 

 

 

 

Gambar 2-31 Bagian-Bagian Water Level Control Sensor Float Switch 

(Sumber: https://standexelectronics.com/products/ls03-series-liquid-level-

sensor/ Diakses pada 15 Juli 2018) 

Keterangan gambar: 

1. Batang 

2. Pelampung 

3. Kabel 

a. Menuju sumber 5 VDC 

b. Menuju ground 

4. Magnet 

5. Reed Switch (saklar lidi) 

Prinsip kerja sakelar ini adalah menggunakan reed switch (saklar lidi) di 

dalam batang dan magnet di dalam pelampung yang berada di sekeliling batang. 

Saat air mengangkat pelampung, maka magnet akan mengaktifkan atau 

menonaktifkan reed switch. Sakelar pelampung air dapat berfungsi secara NC 

1 

2 

3 

2 

1 

4 

5 3a 

3b 



50 

 

 

(normally close) atau NO (normally open) dengan melepas pelampung dan 

membalik arahnya[14]. 

 

2.2.7. Sensor Ultrasonik 

Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk merubah suatu besaran fisik 

menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan 

gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu 

di depannya, frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz 

hingga 400 kHz[2]. Prinsip kerja sensor ultrasonik dapat dilihat pada Gambar 2-32. 

 

 

Gambar 2-32 Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik 

(Sumber: http://roboticbasics.blogspot.com/2015/12/Akurasi-Program-

Sensor-Ping-Dengan-Bascom-avr.html Diakses pada 1 Juli 2018) 

Sensor Ultrasonik memiliki dua komponen utama sebagai penyusunnya, 

yaitu komponen pemancar (transmitter) dan komponen penerima (receiver). 

Komponen pemancar terbuat dari sebuah kristal piezoelektrik yang dihubungkan 

dengan mekanik jangkar dan dihubungkan dengan diafragma penggetar. Tegangan 

bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 40 kHz – 400 kHz diberikan pada plat 

Pemancar/Transmitter 

Penerima/Receiver 
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logam. Struktur atom pada kristal piezoelektrik akan saling mengikat, 

mengembang atau menyusut terhadap polaritas tegangan yang diberikan. Keadaan 

tersebut dinamakan efek piezoelektrik. Kristal yang saling mengikat kemudian 

diteruskan ke diafragma penggetar dan terjadi gelombang ultrasonik yang 

dipancarkan ke udara. Gelombang ultrasonik yang mengenai objek tertentu akan 

dipantulkan kembali dan diterima oleh komponen penerima. Komponen penerima 

akan menyebabkan diafragma penggetar menjadi bergetar dan efek piezoelektrik 

menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan frekuensi yang sama. 

Proses pada sensor ultrasonik menggunakan metode pantulan untuk 

menghitung jarak antara sensor dan objek sasaran. Besarnya amplitudo sinyal 

elektrik yang diterima oleh komponen penerima bergantung oleh jarak objek yang 

dideteksi. Jarak antara sensor dengan objek dihitung dengan cara mengalikan 

setengah waktu yang digunakan oleh sinyal ultrasonik dari komponen pemancar 

sampai diterima oleh komponen penerima dengan kecepatan rambat sinyal pada 

media rambat (udara). Sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur jarak 

pada suatu objek tertentu yang secara ideal dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut. 

𝑠 = 𝑡 𝑥
𝑣

2
 

Keterangan : 

s = jarak objek dengan sensor (m) 

t = waktu tempuh (detik) 

v = cepat rambat pada media rambat (340 m/detik) 
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2.2.7.1 Prinsip Kerja Pemancar Sensor Ultrasonik 

Pemancar ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal 

sinusoidal berfrekuensi di atas 20 KHz menggunakan sebuah transducer 

transmitter ultrasonik. 

 

Gambar 2-33 Pemancar Ultrasonik (Transmitter)[2] 

1. Sinyal 40 kHz dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3 Kohm untuk 

pengaman ketika sinyal tersebut membias maju rangkaian diode dan transistor. 

2. Kemudian sinyal tersebut dimasukkan ke rangkaian penguat arus yang 

merupakan kombinasi dari 2 buah diode dan 2 buah transistor. 

3. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (+5V) maka arus akan melewati 

diode D1 (D1 on), kemudian arus tersebut akan membias transistor T1, 

sehingga arus yang akan mengalir pada kolektor T1 akan besar sesuai dari 

penguatan dari transistor. 

4. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (0V) maka arus akan melewati 

diode D2 (D2 on), kemudian arus tersebut akan membias transistor T2, 

sehingga arus yang akan mengalir pada kolektor T2 akan besar sesuai dari 
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penguatan dari transistor. 

5. Resistor R4 dan R6 berfungsi untuk membagi tegangan menjadi 2,5V. 

Sehingga pemancar ultrasonik akan menerima tegangan bolak-balik dengan 

Vpeak-peak adalah 5V (+2,5V s.d -2,5V)[2]. 

2.2.7.2 Prinsip Kerja Penerima Sensor Ultrasonik 

Penerima ultrasonik ini akan menerima sinyal ultrasonik yang dipancarkan 

oleh pemancar ultrasonik dengan karakteristik frekuensi yang sesuai. Sinyal yang 

diterima tersebut akan melalui proses filterisasi frekuensi dengan menggunakan 

rangkaian band pass filter (penyaring pelewat pita), dengan nilai frekuensi yang 

dilewatkan telah ditentukan. Kemudian sinyal keluarannya akan dikuatkan dan 

dilewatkan ke rangkaian komparator dengan referensi ditentukan berdasarkan 

tegangan keluaran penguat pada saat jarak anara sensor kendaraan mini dengan 

sekat/dinding pembatas mencapai jarak minimum untuk berbelok arah. Dapat 

dianggap keluaran komparator pada kondisi ini adalah high (logika 1) sedangkan 

jarak yang lebih jauh adalah low (logika 0). Logika-logika biner ini kemudian 

diteruskan ke rangkaian pengendali[2]. 

 

Gambar 2-34 Penerima Ultrasonik (Receiver)[2] 
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2.2.7.3 Sensor Ultrasonik US-016 

Pada pembuatan alat tugas akhir ini, sensor ultrasonik yang digunakan 

adalah seri US-016. Jarak tangkap pada sensor ultrasonik ini dapat mencapai 3 

meter, tegangan listrik yang diperlukan sebesar 5 volt, dan beroperasi pada arus 3,8 

mA. 

 

Gambar 2-35 Sensor Ultrasonik US-016 Tampak Depan 

(Sumber: https://www.amazon.com/Bobury-Double-range-Quantity-

Ultrasonic-Measuring/dp/B06XNJGFJK Diakses pada 1 Juli 2018) 

 

Gambar 2-36 Sensor Ultrasonik US-016 Tampak Belakang 

(Sumber: https://www.amazon.com/Bobury-Double-range-Quantity-

Ultrasonic-Measuring/dp/B06XNJGFJK Diakses pada 1 Juli 2018) 

Sensor ultrasonik US-016 memiliki 4 pin, dari gambar dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. PIN 1 (VCC), untuk menyambungkan ke VCC 5 volt. 

2. PIN 2 (range), ketika pin dalam keadaan high, jaraknya adalah 3 meter, ketika 

pin dalam keadaan low, maka jaraknya 1 meter. 
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3. PIN 3 (out), analog tegangan output pin (out), tegangan analog sebanding 

dengan jarak pengukuran. 

4. PIN 4 (ground), untuk menghubungkan ke sirkuit eksternal[15]. 


