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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Gagasan dan ide penyusun tentang Tugas Akhir ini atas dasar observasi 

yang penyusun lakukan saat melakukan Praktik Kerja di PT PLN (Persero) Area 

Magelang dan PT PLN (Persero) Rayon Borobudur. Penyusun menemukan 

ketertarikan pada sistem pengaturan frekuensi pembangkit listrik terutama sistem 

kontrol pada generator frekuensi.  

Pada tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Alat Ukur Frekuensi 

Digital berbasis Mikrokontroller AT89C51[8]. Telah dibuat alat ukur frekuensi 

digital berorde tinggi berbasis mikrokontroler AT 89C51. Pembuatan dilakukan 

untuk pengembangan sistem pengukuran frekuensi dari sistem analog ke sistem 

digital yang banyak mempunyai keuntungan dan kelebihan. Alat ukur frekuensi 

digital yang dibuat ini menggunakan pengendali mikrokontroler dengan sistem 

flip-flop sebagai pembagi frekuensi karena keterbatasan atau kemampuan 

mikrokontroler yang hanya bisa menerima input maksimum sebesar 2 MHz. Alat 

ukur ini menggunakan penampil LCD karena tidak hanya untuk menampilkan 

angka tetapi juga bisa menampilkan huruf pembagi pada sistem ini menggunakan 

IC 74HC393 yang dihubungkan ke multiplekser IC4512. Alat ukur frekuensi yang 

telah dibuat dapat mengukur sampai frekuensi 40 MHz.  

Selain itu pada tugas akhir dengan judul Monitoring frekuensi dengan 

frekuensi meter dengan metode timer dan counter[9]. Menjelaskan mengenai 

frekuensi meter digital berbasis mikrokontroler ATMega 8535 dibuat untuk 
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mengukur nilai frekuensi. Penambahan nilai beban pasif dan pengukuran terhadap 

beban elektronik pada rangkaian akan diuji untuk melihat seberapa besar 

pengaruhnya pada nilai frekuensi yang diukur. Selain itu keakuratan pengukuran 

frekuensi dilihat untuk menentukan rentang penggunaan frekuensi meter digital 

berbasis mikrokontroler ATMega8535 pada pengukuran frekuensi. Fitur timer dan 

counter dapat digunakan untuk membuat frekuensi meter digital pada tugas akhir 

ini. 

Perbedaan laporan tugas akhir yang dibuat penulis dengan referensi-

referensi diatas adalah penulis akan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai 

pusat kendali dari pengaturan system control dari simulasi pembangkitan 

frekuensi dengan motor DC. Selain itu untuk mendapatkan simulasi pembangkitan 

frekuensi yang dapat diatur, penulis menggunakan motor DC dengan rotary 

encoder sebagai rancang bangun generator frekuensi. Kecepatan motor DC itu 

diatur dengan menggunakan Mini DC Speed Controller. Kecepatan putar motor 

DC tersebut dideteksi dengan menggunakan sensor optocoupler. Untuk indikator 

bahwa frekuensi turun sesuai dengan nilai setting maka Arduino Mega 2560 

mengkontrol relay pada tiap beban dapat dilakukan secara otomatis. Proses pada 

pembacaan frekuensi ini dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan 

software VTScada yang terhubung dengan Arduino Mega 2560 melalui ethernet 

shield dan router. Diharapkan dapat memonitoring frekuensi di generator 

frekuensi serta generator dapat dikontrol. Perubahan frekuensi merupakan hal 

yang penting untuk diamati. Perubahan frekuensi yang besar dapat menyebabkan 

peralatan-peralatan listrik mengalami masalah pada kinerjanya dan dapat 
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mengurangi umur pemakaian peralatan-peralatan listrik tersebut. Oleh karena itu 

pengamatan nilai frekuensi dalam operasi sistem tenaga listrik menjadi hal yang 

cukup penting dan diperoleh judul “RANCANG BANGUN GENERATOR 

FREKUENSI DENGAN MOTOR DC BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 

DENGAN TAMPILAN HUMAN MACHINE INTERFACE” ini. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Tenaga listrik dibangkitkan dalam Pusat-pusat Listrik seperti PLTA, 

PLTU, PLTG, PLTP, PLTGU dan PLTD, kemudian disalurkan melalui saluran 

transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik 

tegangan yang ada di pusat listrik. Saluran tegangan tinggi di Indonesia 

mempunyai tegangan 150 kV yang disebut sebagai Saluran Udara Tegangan 

Tinggi (SUTT) dan tegangan 500 kV yang disebut sebagai Saluran Udara 

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Selanjutnya masuk di Gardu Induk (GI) untuk 

diturunkan tegangannya melalui transformator penurun tegangan menjadi 

tegangan menengah atau yang juga disebut tegangan distribusi primer. Tegangan 

distribusi primer yang digunakan pada saat ini adalah tegangan 20 kV. Kemudian 

tenaga listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi menjadi 

tegangan rendah dengan tegangan 380/220 V, kemudian disalurkan melalui 

jaringan tegangan menengah untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah 

melalui alat pembatas dan pengukur KWh meter[4]. 

Dari uraian tersebut, dapat di tarik kesimpulan besar kecilnya konsumsi 

tenaga listrik ditentukan secara keseluruhan oleh pelanggan atau konsumen, 
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yaitu tergantung bagaimana pelanggan akan memakai alat-alat listriknya, yang 

harus diikuti dengan besar daya suplai tenaga listrik dari pusat-pusat tenaga 

listrik. Gambar Sistem Penyaluran Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) dapat 

dilihat 

pada 

gambar 

2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik 

(Sumber: Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Pusdiklat PLN : 2010) 

 

Energi listrik yang dibangkitkan (dihasilkan) tidak dapat disimpan 

melainkan langsung habis digunakan oleh konsumen (beban). Oleh karena itu, 

daya yang dibangkitkan selalu sama dengan daya yang digunakan oleh konsumen. 

Penyediaan daya aktif (Watt) harus mampu menyediakan tenaga listrik dengan 

nilai frekuensi yang praktis dan konstan, karena penyimpangan frekuensi dari 

batas nominal selalu dalam batas toleransi yang diperbolehkan, yaitu dengan 

frekuensi 50 Hertz. Apabila pembangkit tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan 

konsumen atau terjadi gangguan dalam sistem, maka hal ini ditandai dengan 

turunnya frekuensi dalam sistem dan sebaliknya apabila pembangkit tenaga listrik 

lebih besar dari pada kebutuhan konsumen maka frekuensi sistem akan naik. 
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2.2.2 Mutu Tenaga Listrik 

Dengan makin pentingnya peranan tenaga listrik dalam kehidupan sehari-

hari, dengan menjaga kualitas tenaga listrik yang dibangkitkan, khususnya bagi 

keperluan industri. Maka mutu tenaga listrik juga menjadi tuntutan yang makin 

besar dari pihak pemakai tenaga listrik. 

Mutu tenaga listrik ini meliputi : 

1. Kontinuitas penyediaan : apakah tersedia 24 jam sepanjang tahun. 

2. Nilai tegangan : apakah selalu ada dalam batas-batas yang diizinkan. 

3. Nilai frekuensi : apakah selalu ada dalam batas-batas yang diizinkan. 

4. Kedip tegangan : apakah besarnya dan lamanya masih dapat diterima. 

5. Kandungan harmonisa : apakah jumlahnya masih dalam batas-batas yang 

dapat diterima oleh pemakai tenaga listrik. 

Unsur-unsur 1 sampai dengan 5 tersebut diatas dapat direkam sehingga 

masalah dapat dibahas secara kuantitatif antara pihak penyedia dan pemakai 

tenaga listrik. 

Dalam hal ini pada butir 3 hanya akan dibahas pengaturan nilai frekuensi 

dalam sistem yang berkaitan dengan penyediaan daya aktif mengingat bahwa hal 

ini merupakan salah satu hal yang dominan dari mutu tenaga listrik[3]. 

2.2.3 Terjadinya Perubahan Frekuensi 

  Frekuensi sebenarnya adalah karakteristik dari tegangan yg dihasilkan oleh 

generator. Jadi kalau dikatakan frekuensi 50 hz, maksudnya tegangan yg 

dihasilkan suatu generator berubah-ubah nilainya terhadap waktu, nilainya 

berubah secara berulang-ulang sebanyak 50 cycle setiap detiknya. jadi tegangan 
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dari nilai nol ke nilai maksimum (+) kemudian nol lagi dan kemudian ke nilai 

maksimum tetapi arahnya berbalik (-) dan kemudian nol lagi dst jika digambarkan 

secara grafik akan membentuk gelombang sinusoidal dan ini terjadi dalam waktu 

yg cepat sekali, 50 cycle dalam satu detik. Jadi kalau kita perhatikan beban listrik 

seperti lampu, sebenarnya sudah berulang kali tegangan nya hilang (alias nol) tapi 

karena terjadi dalam waktu yang sangat cepat maka lampu tersebut tetap hidup[3]. 

  Daya yang dibangkitkan selalu sama dengan daya yang digunakan oleh 

konsumen (beban). Apabila daya yang dibangkitkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan yang digunakan oleh konsumen ΔT < 0, maka frekuensi turun. Dan 

sebaliknya apabila daya yang dibangkitkan mendapat tambahan putaran generator 

ΔT > 0 maka frekuensi naik[3]. 

Penurunan frekuensi ini disebabkan oleh 2 hal yaitu : 

1. Apabila daya yang digunakan oleh konsumen telah melebihi daya yang 

dibangkitkan oleh generator dalam waktu tertentu. 

2. Terjadinya gangguan atau pemadaman (trip) pada salah satu unit pembangkit. 

Karena Perubahan frekuensi merupakan hal yang sangat penting untuk 

diamati. Perubahan frekuensi yang besar dapat menyebabkan peralatan-peralatan 

listrik mengalami masalah pada kinerjanya dan dapat mengurangi umur 

pemakaian peralatan-peralatan listrik tersebut. Oleh karena itu pengamatan nilai 

frekuensi dalam operasi sistem tenaga listrik menjadi hal yang cukup penting 

2.2.4 Generator Sinkron 

Mesin ac merupakan mesin yang dapat mengonversikan energi mekanik 

menjadi energi listrik ac disebut sebagai generator ataupun sebaliknya disebut 
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sebagai motor. Terdapat dua jenis mesin ac, yakni mesin sinkron dan mesin 

induksi. Mesin sinkron merupakan motor-motor dan generator-generator yang 

arus medan magnetnya dihasilkan dari sumber dc terpisah, sedangkan pada mesin 

induksi arus medan dihasilkan oleh induksi magnetik ke belitan-belitan medan. 

Baik mesin induksi maupun mesin sinkron memiliki rangkaian medan pada sisi 

rotor dan rangkaian jangkar pada sisi stator. Rotor merupakan bagian yang 

bergerak dari mesin dan stator merupakan bagian yang cenderung statis/diam[1].  

2.2.4.1 Konstruksi Generator Sinkron 

 

Gambar 2.2 Konstruksi Generator 

(Sumber: Studi Analisis Alat Pemantau Partial Discharge pada Generator 

unit II PLTU Tanjung Jati B  : 2013) 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada gambar 2.2 merupakan 

generator sinkron terdiri dari 2 sisi yakni rotor dan stator yang pada masing-

masingnya terdapat belitan konduktor. Belitan rotor merupakan belitan yang 
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menghasilkan medan magnet di mesin (biasa disebut juga dengan belitan medan) 

sedangkan belitan stator merupkan belitan di mana tegangan utama diinduksikan 

(biasa disebut juga belitan jangkar).  Belitan rotor sendiri terbuat dari beberapa 

kumparan dalam satu rangkaian yang dialiri daya dc melalui shaft. Intensitas 

medan magnet yang dihasilkan oleh rotor ini menjadi salah satu parameter 

penentu tegangan yang diinduksikan pada stator disamping kecepatan rotasi rotor 

dan jumlah lilitan dari belitan stator. Diinginkan tegangan keluaran yang 

seimbang, sinusoidal, dan hanya mengandung sangat sedikit harmonik pada 

tegangan dan arus[1].  Belitan stator dan rotor dapat dilihat di gambar 2.3 berikut 

ini. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi belitan stator dan rotor 

(Sumber: Studi Analisis Alat Pemantau Partial Discharge pada Generator 

unit II PLTU Tanjung Jati B  : 2013) 

 

Terdapat 2 jenis kutub magnetik rotor yaitu kutub salient dan non-

salient. Kutub magnetik rotor dikatakan salient bila terdapat bagian yang 

menonjol pada badan rotor. Kutub salient biasa digunakan pada jumlah 

kutub 4 dan lebih. Sedangkan kutub non-salient bisa digunakan untuk 

jumlah kutub 2 dan 4.  
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Gambar 2.4 Ilustrasi salient pole dan non salient pole 

(Sumber: Studi Analisis Alat Pemantau Partial Discharge pada Generator 

unit II PLTU Tanjung Jati B  : 2013) 

Untuk menghasilkan medan magnet, arus dc dialirkan pada belitan 

rotor. Arus dc tersebut disuplai oleh 2 macam sumber, yakni sumber dc 

eksternal ke rotor berupa slip rings dan brushes ataupun sumber dc yang 

dipasang langsung pada shaft generator sinkron. Medan magnet putar akan 

dihasilkan seiring perputaran rotor oleh prime mover. Medan magnet putar 

ini kemudian akan menginduksikan tegangan 3 fasa di belitan stator[2].  

Slip rings merupakan cincin metal yang mengelilingi shaft  mesin 

dengan tetap terinsulasi. Sedangkan brushes merupakan karbon yang 

berbentuk batangan dan dapat menginduksikan listrik dengan gesekan 

yang rendah. Masalah yang timbul akibat keberadaan slip rings dan 

brushes adalah peningkatan kebutuhan maintenance mesin karena brush 

membutuhkan pengecekan rutin untuk penentuan waktu penggantiannya. 

Selain itu voltage drop pada brush yang dapat menimbulkan rugi-rugi 

daya yang signifikan dengan  medan magnet yang lebih besar. Kelebihan 

dari penggunaan slip ring dan  brush adalah harganya yang tergolong 

murah[2].  

Alternatif suplai dc tanpa menggunakan slip ring dan brush  adalah 

dengan menggunakan brushless exciter di stator. Kelebihan dari 

penggunaan brushless exciter adalah lebih sedikitnya jumlah maintenance 

yang dibutuhkan karena tidak adanya kontak mekanik antara rotor dan 

stator. Pada industri yang menggunakan alternatif ini biasanya tetap 
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memiliki slip ring dan brush sebagai cadangan ketika emergency sehingga 

suplai dc untuk pembentukan medan magnet tetap ada. 

Kata sinkron pada generator sinkron memiliki artian bahwa 

frekuensi elektrik yang dihasilkan telah tersinkron sehingga nilai 

kecepatan medan magnet akan sama dengan kecepatan rotor. Sehingga 

tidak ada slip yang terjadi seperti halnya pada mesin dc.   

 

𝑓𝑒 =
𝑛𝑚. 𝑃

120
 

Di mana: 

fe : frekuensi elektrik (Hz) 

nm : kecepatan shaft mekanik dari medan magnet/rotor (rpm) 

P : jumlah kutub pada generator 

 

2.2.4.2 Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron 

Untuk memudahkan, terdapat rangkaian ekivalen generator sinkron 

yang menyederhanakan bentukan generator untuk pembelajaran dengan 

asumsi kondisi steady state. 
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Gambar 2.5 Rangkaian Ekivalen Generator 

(Sumber: Analisis Perbedaan Slip Ring  PLTU Tanjung Jati B: 2013) 

 

Dari gambar 2.5 dapat dilihat bahwa rangkaian di sisi kiri 

merupakan rangkaian ekivalen dari rotor sedangkan rangkaian di sisi 

kanan merupakan rangkaian ekivalen dari stator. Rotor digambarkan 

dengan sebuah resistansi RF yang dihubung seri dengan LF dan disuplai 

oleh tegangan dc VF. Rangkaian ini dialiri oleh arus medan IF yang 

alirannya diatur oleh resistansi Radj yang nilainya dapat diatur. Sedangkan 

rangkaian ekivalen stator untuk setiap fasanya terdiri dari tegangan 

internal EA yang diseri dengan jXs (induktansi diri belitan stator) dan RA 

(resistansi jangkar). Tegangan dan arus pada setiap fasa stator adalah 

identik sehingga biasa diwakilkan oleh 1 fasanya saja dengan asumsi 

ketiga fasa berada dalam keadaan seimbang. Hubungan ketiga fasa stator 

dapat dibuat dalam hubungan Wye ataupun Delta[2]. 



22 
 

Nilai tegangan internal (EA) = tegangan keluaran perfasa (Vφ) 

ketika tidak ada rangkaian jangkar. Terdapat beberapa faktor yang 

kemudian menyebabkan EA tidak lagi sama dengan Vφ, yakni: 

1. Resistansi belitan jangkar 

2. Induktansi diri belitan jangkar 

3. Reaksi jangkar / Armateur reaction 

4. Efek dari bentuk rotor kutub salient 

2.2.5 Gangguan-gangguan pada Generator 

Terdapat beberapa gangguan yang dapat terjadi pada generator,yakni: 

1. Kehilangan eksitasi 

Operasi generator tanpa arus medan sangat berbahaya dan dapat terjadi 

pada beberapa keadaan: 

a. Kehilangan medan ketika operasi 

Untuk beberapa alasan, arus medan dapat bergerak menuju nol ketika 

generator sedang terhubung ke sistem. Ketika itu, mesin akan mulai 

bertindak seperti generator induksi. Rotor bekerja dengan kecepatan 

yang sedikit lebih besar dibandingkan kecepatan sinkron dan mulai 

muncul frekuensi slip. Busur listrik hebat dapat terjadi antara 

komponen rotor[2]. 

b. Penyalaan tidak sengaja 

Jika sebuah generator dalam keadaan diistirahatkan secara tidak 

sengaja Circuit Breaker (CB) penghubung generator ke sistemnya 

tersambung, medan magnet putar pada celah udara di mesin pada 
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kecepatan sinkron akan menginduksikan arus besar pada rotor. 

Kemudian rotor akan mulai berputar sebagai motor induksi. Arus 

induksi yang sangat besar akan mengalir pada permukaan, batang 

rotor, ujung rotor[2]. 

2. Arus Sekuens Negatif 

  Arus sekuens negatif merupakan arus yang muncul diakibatkan oleh 

tegangan suplai atau arus yang tidak seimbang antar fasanya. Ketika muncul 

keadaan ketidakseimbangan, sebuah fluks tambahan dari frekuensi 

fundamental muncul pada celah udara mesin. Fluks ini berotasi pada arah 

yang berkebalikan dari rotor. Fluks ini menginduksi tegangan dan arus pada 

belitan dan badan mesin senilai 2 kali frekuensi fundamental. Semakin besar 

keadaan ketidakseimbangan, semakin besar komponen sekuens negatif yang 

apabila tidak segera dikendalikan akan menyebabkan kerusakan serius pada 

rotor[2].  

3. Arus Frekuensi Off 

Terdapat sumber-sumber penghasil arus dengan frekuensi di luar frekuensi   

sistem daya. Untuk komponen arus dengan frekuensi yang lebih tinggi 

diproduksi oleh saturasi trafo dan arus harmonic yang tidak tersaring sempurna 

oleh penyearah atau inverter. Sedangkan untuk komponen arus dengan 

frekuensi yang lebih rendah biasa diproduksi oleh resonansi antara kapasitor 

seri pengompensasi faktor daya dan induktansi generator ataupun transformer. 

Kedua jenis arus tersebut berinteraksi dengan fluks pada generator sehingga 
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menghasilkan pulsa torka. Jika frekuensi dari torka pulsa itu identik dengan 

frekuensi alami torsi, vibrasi yang bersifat destruktif dapat terjadi[1].  

4. Perpanjangan Operasi Turning Gear 

Turning gear merupakan mode operasi ketika rotor generator diatur pada 

kecepatan rendah. Seperti misalnya pada saat generator ingin dikembalikan 

pada sistem dan saat generator ingin dilepas dari sistem saat operasi. Tujuan 

utamanya adalah untuk mengurangi torsi awal yang dibutuhkan dan 

mendapatkan awalan turbin yang halus. Sayangnya terdapat kerugian yang 

diakibatkan oleh turning gear. Turning on gear  pada periode yang cukup lama 

akan mengakibatkan   induksi pada produksi debu tembaga pada konduktor 

bidang rotor. Debu tembaga ini berpotensi untuk mencipatakan hubung singkat 

pada lilitan di bidang rotor[2].  

5. Overloading 

Kondisi overload 10% dapat meningkatkan panas yang dihasilkan 

konduktor hingga 20%. Temperatur juga akan berubah dengan cara yang sama. 

Sayangnya umur hidup insulasi diperkirakan berkurang setengahnya untuk 

setiap peningkatan temperatur  10o C [1]. Karena itu, overload harus dihindari 

karena dapat mengurangi waktu hidup pada sistem insulasi mesin[1].    

6. Siklus Pembebanan 

Siklus pembebanan merupakan hal yang cukup memberatkan pada mode 

operasi generator. Generator umumnya menginginkan kondisi yang stabil. 

Ketika beban tiba-tiba meningkat, pertama-tama temperatur dari konduktor 
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akan meningkat secara drastis diikuti oleh temperatur inti dan komponen 

lainnya. Hal ini terjadi pula untuk stres mekanik induksi. Sejauh ini, siklus 

pembebanan yang paling memberatkan adalah operasi penyalaan dan 

pematian[1].  

7. Kehilangan Pendingin 

Unit yang beroperasi tanpa media pendingin dapat menyebabkan 

overheating pada belitan dan pengurangan waktu hidup dari insulasi yang 

digunakan[2].   

8. Overfluxing 

Overflux terjadi ketika sebuah generator dioperasikan pada batas maksimum 

V/Hz yang diizinkan. Fenomena ini dapat menyebabkan pelelehan atau 

perusakan pada inti. Banyak contoh dari terjadinya overfluxing ketika 

generator sedang diputar sebelum melakukan sinkronisasi pada sistem. Pada 

kondisi tersebut setiap kesalahan operasi dari sistem eksitasi, regulator 

tegangan, atau sistem current and voltage sensing dapat menyebabkan eksitasi 

meningkat drastic dan tegangan terminal lebih besar dibandingkan nilai 

nominalnya[2]. 

9. Overspeed  

Kecepatan putar rotor yang melebihi kemampuannya dapat merusak 

komponen rotor dan memaksa dilakukannya penggantian bagian penting 

ataupun penggantian rotor keseluruhan dengan rotor yang baru[1].  

10. Kehilangan Minyak Pelumasan 
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Kegagalan jenis ini pada sistem dapat menjadi sebuah bencana karena 

biaya material dan kerugian produksi yang diakibatkannya terbilang mahal. 

Sebagai cadangan, dapat digunakan motor dc yang beroperasi sebagai pompa 

cadangan[1].  

11. Kebocoran Air Pendingin ataupun Minyak Pelumas 

   Kebocoran pada air pendingin dan minyak pelumas saat generator 

beroperasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kerusakan 

banyak komponen baik untuk periode singkat ataupun periode yang lama. 

Keduanya dapat dicegah dengan melakukan inspeksi / pemantauan dini[2]. 

12. Operasi pada Underfrequency dan Overfrequency (U/F dan O/F) 

Operasi U/F dan O/F mengindikasikan bahwasanya Unit sedang 

beroperasi sedikit di bawah atau di atas frekuensi rating dari sistem. Pada kasus 

di generator, yang perlu diperhatikan adalah ketika generator bekerja pada 

frekuensi dibawah standar dan tegangan terminal tertinggi yang diizinkan, 

mesin mungkin bergerak melebihi daerah V/Hz yang diizinkan. Kondisi ini 

seharusnya dilindungi oleh skema proteksi sehingga operator memiliki 

kesempatan untuk memperbaiki keadaan[2]. 

13. Partial Discharge 

Partial discharge merupakan peristiwa tembus sebagian yang terjadi pada 

material insulasi. Bila dibiarkan, peristiwa ini dapat berakibat pada kegagalan 

kerja generator akibat kegagalan insulasi[1]. 
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2.3 Komponen Utama 

2.3.1   Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source 

yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler 

dengan jenis AVR dari perusahaan ATmel. 

Mikrokontroler sendiri adalah chip atau Integrated Circuit (IC) yang bisa 

diprogram menggunakan komputer. Tujuan ditanamkannya program pada 

mikrokontroler adalah supaya rangkaian elektronik dapat membaca input, 

kemudian memproses input tersebut sehingga menghasilkan output yang sesuai 

dengan keinginan. Jadi mikrokontroler berfungsi sebagai otak yang mengatur 

input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik[6]. 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan Atmega 

2560 yang memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin diantaranya 

digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, 4 pin sebagai 

UART (port serial hardware), sebuah osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack 

power, header ISCP, dan tombol reset[19]. 
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Gambar 2.6 Arduino Mega 2560 

(Sumber: Datasheet Arduino Mega 2560) 

Tabel 2.1 Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 

Input Voltage (disarankan) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM) 

Pins Input Analog 16 

Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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Arduino Mega 2560  dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan 

catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal 

(non-USB) dapat berasal dari adaptor AC-DC atau baterai. Papan Arduino Mega 

2560 menggunakan procesor ATmega2560 dapat beroperasi dengan daya 

eksternal 6 Volt sampai 20 volt. Jika tegangan kurang dari 7 Volt, maka pin 5 

Volt mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan 

membuat papan menjadi tidak stabil[20].  

Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 12 Volt, regulator tegangan 

akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak papan. Rentang sumber 

tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 12 Volt. Pin tegangan yang 

tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut[21]: 

1. VIN, Input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan sumber daya 

eksternal.  

2. 5V, sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin ini 

tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang tersedia (built-in) 

pada papan.  

3. 3V3, sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini 

dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus 

maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA.  

4. GND, pin Ground.  

5. IOREF, pin ini berfungsi untuk memberikan referensi tegangan yang 

beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai (shield) dikonfigurasi dengan 

benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan memilih sumber daya 
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yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage translator) pada 

output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 

Arduino ATmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan 

kode (yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM 

(yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM)[21]. ARDUINO 

MEGA 2560 memiliki 54 digital pin pada ARDUINO MEGA dapat digunakan 

sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan 

digitalRead(). Beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain: 

1. Serial, terdiri atas pin 0 (RX) dan 1 (TX), pin Serial 19 (RX) dan 18 (TX), pin 

Serial17 (RX) dan 16 (TX), pin Serial15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pins 0 dan 1 juga 

terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL.  

2. Eksternal Interupsi, berupa pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). 

Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang 

rendah, meningkat atau menurun, atau perubah nilai.  

3. SPI, terdiri dari pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin 

ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga 

terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino 

Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.  

4. LED, berupa pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino 

ATmega2560. LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai 
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HIGH, maka LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka 

LED padam (OFF).  

5. TWI, terdiri atas pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung 

komunikasi TWI menggunakan perpustakaan Wire. Perhatikan bahwa pin ini 

tidak di lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau 

Arduino Diecimila.  

ARDUINO MEGA2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang 

masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). 

Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 

Volt, juga memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah 

mereka menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference()[21]. 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 

1. AREF, merupakan referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

fungsi analogReference(). 

2. RESET, merupakan jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan 

ulang) mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan 

tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino. 

Arduino Mega 2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer, Arduino lain, bahkan mikrokontroler lain. ATmega 2560 

menyediakan empat UART hardware untuk TTL (5V) komunikasi serial. Sebuah 

chip ATmega16U2 yang terdapat pada papan digunakan sebagai media 

komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada 

Device komputer) untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer.  
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Perangkat lunak Arduino termasuk di dalamnya serial monitor 

memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED 

RX dan TX (pada pin 13) akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima 

melalui chip USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak 

berlaku untuk komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1)[21]. 

Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino IDE yang dapat 

di download pada situs resmi Arduino. Software ini juga sebagai sarana 

memastikan komunikasi Arduino dengan komputer berjalan dengan benar. 

2.3.1.1 Program[6] 

Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino IDE yang dapat 

di download pada situs resmi Arduino. Software ini juga sebagai sarana 

memastikan komunikasi Arduino dengan komputer berjalan dengan benar. 

Berikut cara menggunakan Software Arduino IDE[6]: 

1. Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop. Double klik program Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Aplikasi Arduino IDE 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 



33 
 

 

Walaupun tampak seperti program Windows pada umumnya, namun 

sebenarnya program ini adalah sebuah program Java. Jika ditemukan sebuah 

pesan kesalahan, kemungkinan besar pada komputer atau laptop belum terinstal 

Java Runtime Environment (JRE) atau Java Development Kit (JDK). 

Gambar 2.8 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

2. Pilih menu Tools →Board. 

Karena Arduino yang digunakan dalam project tugas akhir adalah Arduino 

Mega 2560, maka pilih board yang bernama “Arduino Mega or Mega 2560”. 
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Gambar 2.9 Memilih Board yang Digunakan 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

 

3. Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File → Examples → 

Basics,  

Gambar 2.10 Contoh Program Led Berkedip 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 
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Gambar 2.11 Sketch Led Berkedip 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

4. Klik tombol Upload pada toolbar untuk mengirim sketch atau program tersebut 

pada Arduino seperti pada Gambar 2.12. 

 

 

Gambar 2.12 Tombol Upload 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 
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Jika program benar dan berhasil di-upload, maka akan muncul tampilan seperti 

pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Program Berhasil Dikirim 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

 

Sebaliknya, jika terjadi kesalahan pada program dan pengiriman data gagal, maka 

akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Program Gagal Dikirim 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

 

Apabila program gagal dikirim, yang harus dilakukan adalah meneliti kembali 

program yang ditulis karena kemungkinan ada kesalahan dalam penulisan ataupun 

prose inisialisasi. 

2.3.2 Catu Daya 

Catu daya adalah suatu unit yang dapat mencatudaya listrik ke unit lain, 

yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dan menjaga agar tegangan 
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output konstan dalam batas-batas tertentu[22]. Catu daya memilki 4 bagian utama 

agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian tersebut 

diantaranya[6]: 

1. Transformator 

2. Penyearah (Rectifier) 

3. Penyaring (Filter) 

4. Regulator  

Gambar 2.15 Diagram Blok Catu Daya 

(Sumber : http://www.teknikelektronika.com/prinsip-kerja-dc-power-supply- 

adaptor/. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 
 

2.3.2.1 Transformator 

Transformator adalah suatu komponen elektronika yang digunakan untuk 

menurunkan ataupun menaikkan tegangan bolak-balik. Pada dasarnya 

transformator terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang digulung 

pada sebuah inti besi lunak. Arus bolak-balik pada kumparan primer 

menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah dalam inti besi.  

Medan magnet ini menginduksi GGL (Gaya Gerak Listrik) bolak-balik 

dalam kumparan sekunder[22]. Transformator adalah komponen kelistrikan yang 

memiliki kegunaan untuk moengonversi tergangan tinggi AC menjadi tegangan 

rendah DC. Komponen utama penyusun transformator adalah kumparan kawat 

http://www.teknikelektronika.com/prinsip-kerja-dc-power-supply-
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berisolasi dan inti besi. Transformator terbagi menjadi dua bagian kumparan, 

yaitu  kumparan primer dan kumparan sekunder[6]. 

       Gambar 2.16 Rangkaian Trafo 

(Sumber : http://www.teknikelektronika.com Diakses pada tanggal 31 Juli 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 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 

http://www.teknikelektronika.com/
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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 

Fluks maksimum dalam besaran Maxwell dan fluks maksium 

dalam besaran weber, hubungannya akan mengikuti persamaan berikut:  

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

3) 



40 
 

Dengan keterangan: 

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………………………... (2-4) 

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  

Atau 

 
𝐸1

𝐸2
=

𝐼2

𝐼1
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

Dengan keterangan: 
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a = perbandingan transformasi 

 

Konstruksi transformator secara umum terdiri dari[33]: 

1) Inti yang  terbuat dari  lembaran-lembaran plat besi  lunak atau baja 

silikon yang diklem jadi satu.  

2) Belitan dibuat dari tembaga yang cara membelitkan pada inti dapat 

konsentris maupun spiral.  

3) Sistem pendingan pada trafo-trafo dengan daya yang cukup besar.  

Jenis transformator berdasarkan letak kumparan[1] :  

1) Core type (jenis inti) yakni kumparan mengelilingi inti yang ditunjukkan 

gambar 2.17.   

Gambar 2.17 Jenis Inti 

(Sumber : repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 6 Juni 2017) 

2) Shell type (jenis cangkang) yakni inti mengelilingi belitan yang ditunjukkan 

gambar 2.18.   
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Gambar 2.18 Jenis Cangkang 

(Sumber : repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 6 Juni 2017) 

2.3.2.2 Penyearah 

Penyearah adalah proses dimana menjadikan tegangan AC menjadi 

tegangan DC, dan proses itu memerlukan suatu komponen elektronika berbahan 

semikonduktor yang biasa disebut dioda. Dioda berguna untuk mengalirkan arus 

satu arah. Struktur dioda merupakan sambungan semikonduktor P dan N. Salah 

satu isinya adalah semikonduktor tipe-p, sedangkan sisi yang lain adalah tipe-n. 

Dengan struktur seperti itu, arus hanya akan mengalir dari sisi P menuju sisi N[6]. 

Struktur dioda ditunjukkan pada gambar 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.19 Struktur diode 

(Sumber : https://kibogowonto.wordpress.com, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

Pada  daerah  sambungan,  dua  jenis  semi konduktor  yang  berlawanan 

ini  akan  muncul  daerah  deplesi  yang  akan membentuk gaya barier. Gaya 

barier dapat ditembus dengan  tegangan + sebesar 0.7 volt yang dinamakan 

sebagai break down voltage, yaitu  tegangan minimum dimana dioda akan bersifat 

sebagai konduktor atau penghantar arus  listrik.  

https://kibogowonto.wordpress.com/
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Dioda bersifat menghantarkan  arus  listrik  hanya  pada  satu  arah  saja,  

yaitu jika kutub  anoda  kita  hubungkan  pada  tegangan  (+)  dan  kutub  katoda  

kita hubungkan dengan tegangan (-) maka akan mengalir arus listrik dari anoda ke  

katoda.  Jika  polaritasnya  kita  balik  (bias  mundur)  maka  arus  yang mengalir 

hampir nol atau dioda akan bersifat sebagai isolator[6] 

Proses menyearakan tegangan tersebut secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. 

Letak perbedaannya ada di jumlah penggunaan dioda. Jika penyearah setengah 

gelombang hanya menggunakan 1 buah dioda.  

Sementara penyearah gelombang penuh menggunakan setidaknya 2 buah 

dioda, atau menggunakan 4 buah dioda, yang biasa dikenal dengan dioda bridge. 

Dan untuk kebutuhan catu daya semua rangkaian pada prototype penulis 

menggunakan catu daya dengan jenis penyearah gelombang penuh dengan 4 buah 

dioda. 

Prinsip kerja penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda ini sama 

dengan penyearah gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda. Dioda akan 

bekerja secara berpasangan, jika D1 dan D3 On, D2 dan D4 kan Off, begitu pula 

sebaliknya. Prinsip kerja rangkaian bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saat titik A mendapatkan tegangan positif (+) dan B negatif (-) seperti pada 

gambar 2.20, dioda D1 & D3 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda 

mendapat tegangan positif dan D2 & D4 dalam kondisi dipanjar terbalik (off). 

Karena dioda D1 & D3 dalam kondisi On, maka Arus akan mengalir dari titik 
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A – D1 – R- D3 dan kembali ketitik B-. Tegangan yang timbul pada R 

merupakan tegangan output (Vout).[6] 

 

Gambar 2.20 Dioda 1 dan Dioda 3 dalam Posisi ON 

(Sumber : https://kibogowonto.wordpress.com, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

2. Ketika titik A mendapatkan tegangan negatif (-)dan B positif (+) seperti pada 

gambar 2.21, dioda D2 & D4 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki anoda 

mendapat tegangan positif (On) dan D1 & D3 dalam kondisi dipanjar terbalik 

(Off). Karena diode D2 & D4 dalam kondisi On, maka arus akan mengalir dari 

titik B – D2 – R- D4 dan kembali ketitik A-. Tegangan yang timbul pada R 

merupakan tegangan output (Vout). 

 

Gambar 2.21 Dioda 2 dan Dioda 4 dalam Posisi ON 

(Sumber : https://kibogowonto.wordpress.com, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

Bentuk gelombang input dan output-nya seperti gambar 2.22. 

 

https://kibogowonto.wordpress.com/
https://kibogowonto.wordpress.com/
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Gambar 2.22 Gelombang Input dan Output[6] 

(Sumber : Basic Electronics Tutorials) 
 

2.3.2.3 Filter 

Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam 

medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari 

muatan listrik. Penyaring pada rangkaian catu daya berupa komponen kapasitor 

yang berfungsi untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Seperti 

yang kita ketahui, tegangan DC yang dihasilkan oleh rectifier masih memiliki 

ripple yang sangat besar. Untuk mendapatkan tegangan DC yang rata (low ripple), 

maka diperlukan kapasitor sebagai filter.  

Kapasitor sendiri memiliki kemampuan untuk pengisian (charging) dan 

pengosongan (discharging), kemampuan kapasitor inilah yang berfungsi untuk 

mengurangi ripple/riak pada arus listrik tersebut. Ketika gelombang mengalami 

penurunan nilai, maka kapasitor akan melakukan discharge sehingga bentuk 

gelombang mengalami kestabilan/lurus. Semakin besar nilai kapasitansi suatu 

kapasitor maka itu semakin baik[23]. 
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Gambar 2.23  Rangkaian Penyearah ditamabah kapasitor dan Output 

Gelombangnya 

(http://www.elektronika-dasar.web.id//. Diakses pada tanggal 23 Juli 

2018) 

 

Ketika beban menarik arus dari rangkaian, tegangan akan jatuh perlahan-

lahan namun akan kembali lagi ke puncak oleh pulsa berikutnya. Hasilnya adalah 

gelombang DC dengan sedikit riak gelombang. Kapasitor yang digunakan bernilai 

4700 mF atau lebih apabila arus yang ditarik oleh beban tidak terlalu besar, 

tegangan output yang dihasilkan akan setara gelombang DC murni.  

  

 

 

 

 

Gambar 2.24 Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor 

(http://www.elektronika-dasar.web.id//. Diakses pada tanggal 23 Juli 

2018) 

2.3.2.4 Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 

Untuk menghasilkan Tegangan dan Arus DC (arus searah) yang tetap dan 

stabil, diperlukan Voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan 

sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga 

tegangan input yang berasal output filter. Voltage regulator  pada umumnya 

terdiri dari dioda zener, transistor atau IC (Integrated Circuit). 

Pada DC Power Supply yang canggih, biasanya Voltage regulator juga 

dilengkapi dengan Short Circuit Protection (perlindungan atas hubung singkat), 

http://www/
http://www/
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Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over Voltage Protection 

(perlindungan atas kelebihan tegangan). Pada gambar 2.25 dapat dilihat cara 

menggunakan IC Regulator pada rangkaian adaptor. 

Gambar 2.25 Rangkaian IC Regulator 

(Sumber : http://www.teknikelektronika.com. Diakses pada tanggal 23 Juli 

2018) 

Pada rangkaian IC Regulator apabila dianalogikan seperti menggunakan 

dioda zener. Ciri khas dioda zener yakni bila dibias forward, maka dioda zener 

akan bertindak sebagai dioda pada umumnya, sedangkan bila dibias reverse dioda 

zener akan mengalirkan arus dari katoda ke anoda dengan syarat diberi catu 

tegangan yang lebih besar dari tegangan spesifikasi dioda tersebut. 

 

Gambar 2.26 Dioda zenner pada power supply 

(Sumber : http://www.teknikelektronika.com/prinsip-kerja-dc-power-supply- 

adaptor/. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

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 

http://www.teknikelektronika.com/prinsip-kerja-dc-power-supply-
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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 2.27 Rangkaian Dioda Zener 

(Sumber : http://www.teknikelektronika.com/prinsip-kerja-dc-power-supply- 

adaptor/. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

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

hanya memerlukan sebuah dioda zener terhubung seri dengan resistor RS. 

http://www.teknikelektronika.com/prinsip-kerja-dc-power-supply-
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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. 

2.3.3 Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya 

memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat 

bahan,dll. Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) dan 

di industri. Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab 

diperkirakan bahwa motor motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di 

industri. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan 
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medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor dc 

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

(bagian yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada 

medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada 

setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja 

dari arus searah adalah membalik phasategangan dari gelombang yang 

mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian arus 

yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. 

Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar 

bebas di antara kutub-kutub magnet permanen[32]. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.28 Motor DC sederhana 

(Sumber : elektronika-dasar.web.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

Pada gambar 2.28 merupakan kontruksi dari motor DC sederhana dengan 

prinsip kerja catu tegangan dc dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang 

menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. 

Kumparan satu lilitan pada gambar di atas disebut angker dinamo. Angker dinamo 

adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet. Prinsip kerja 

motor DC yaitu jika arus lewat pada suatu konduktor, timbul medan magnet di 
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sekitar konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada 

konduktor[32].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.29 Medan magnet yang membawa perputaran arus 

(Sumber : elektronika-dasar.web.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

Aturan Genggaman Tangan Kanan bisa dipakai untuk menentukan arah 

garis fluks di sekitar konduktor. Genggam konduktor dengan tangan kanan 

dengan jempol mengarah pada arah aliran arus, maka jari-jari anda akan 

menunjukkan arah garis fluks. Pada motor dc, daerah kumparan medan yang 

dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan 

jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik 

(motor) maupun sebaliknya berlangsung melalui medan magnet, dengan demikian 

medan magnet disini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, 

sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi, daerah 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.30[32]. 
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  Gambar 2.30 Reaksi garis fluks 

(Sumber : elektronika-dasar.web.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

Lingkaran bertanda A dan B merupakan ujung konduktor yang 

dilengkungkan (looped conductor). Arus mengalir masuk melalui ujung A dan 

keluar melalui ujung B. Medan konduktor A yang searah jarum jam akan 

menambah medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di bawah 

konduktor. Konduktor akan berusaha bergerak ke atas untuk keluar dari medan 

kuat ini. Medan konduktor B yang berlawanan arah jarum jam akan menambah 

medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di atas konduktor. 

Konduktor akan berusaha untuk bergerak turun agar keluar dari medan yang kuat 

tersebut. Gaya-gaya tersebut akan membuat angker dinamo berputar searah jarum 

jam. Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, 

maka tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan gerak yang disebabkan 

reaksi lawan. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilindungi oleh 

medan maka menimbulkan perputaran pada motor[32]. 

2.3.4 Rotary Encoder 

Rotary encoder adalah elektromekanik yang dapat memonitor gerakan dan 

posisi. Rotary encoder umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan 

serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan arah. Sehingga 

posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa 

kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian kendali. Rotary 

encoder umumnya digunakan pada pengendalian robot, motor drive, dsb[23]. 
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Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang memiliki lubang-

lubang pada bagian lingkaran piringan. LED ditempatkan pada salah satu sisi 

piringan sehingga cahaya akan menuju ke piringan. Di sisi yang lain suatu photo-

transistor diletakkan sehingga photo-transistor ini dapat mendeteksi cahaya dari 

LED yang berseberangan. Piringan tipis tadi dikopel dengan poros motor, atau 

divais berputar lainnya yang ingin kita ketahui posisinya, sehingga ketika motor 

berputar piringan juga akan ikut berputar. Apabila posisi piringan mengakibatkan 

cahaya dari LED dapat mencapai photo-transistor melalui lubang-lubang yang 

ada, maka photo-transistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu 

pulsa gelombang persegi. Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada 

satu putaran menentukan akurasi rotary encoder tersebut, akibatnya semakin 

banyak jumlah lubang yang dapat dibuat pada piringan menentukan akurasi rotary 

encoder tersebut[30]. 

Rangkaian penghasil pulsa yang digunakan umumnya memiliki output 

yang berubah dari +5V menjadi 0.5V ketika cahaya diblok oleh piringan dan 

ketika diteruskan ke photo-transistor. Karena divais ini umumnya bekerja dekat 

dengan motor DC maka banyak noise yang timbul sehingga biasanya output akan 

dimasukkan ke low-pass filter dahulu. Apabila low-pass filter digunakan, 

frekuensi cut-off yang dipakai umumnya ditentukan oleh jumlah slot yang ada 

pada piringan dan seberapa cepat piringan tersebut berputar[30]. 
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                               Gambar 2.31 Rotary Encoder 

   (Sumber : Google diakses pada tanggal 20 Juli 2018) 

2.3.5  Relay MY2N 12VDC 

 Relay adalah Saklar (Switch) yang bekerja menggunakan prinsip 

elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar. Kontak saklar akan 

menghubungkan beban relai ke sumber lain yang biasanya menggunakan arus 

atau tegangan yang lebih besar dari pada arus atau tegangan untuk input coil[22]. 

 Relay Omron 12 VDC merupakan tipe relay elektromekanis yang 

memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Secara 

sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau membuka) 

kontak saklar. 

2. Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik. 

 

 

Gambar 2.32 Bagian-bagian Relay 

(Sumber : elektronika-dasar.web.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 
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 Relay terdiri dari coil dan contact. Coil adalah gulungan kawat yang 

mendapat arus listrik, sedangkan 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 prinsip kerja dari relay yaitu ketika coil mendapat energi listrik 

(energized), akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armature yang 

berpegas, dan contact akan menutup. Jenis – jenis relay seperti saklar, relay juga 

dibedakan berdasar pole dan throw yang dimilikinya.  

1. Pole : banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay  

2. Throw : banyaknya kondisi (state) yang mungkin dimiliki contact. 

Berikut ini penggolongan relay berdasar jumlah pole dan throw : 

1. DPST (Double Pole Single Throw) 

2. SPST (Single Pole Single Throw) 

3. SPDT (Single Pole Double Throw) 

4. DPDT (Double Pole Double Throw) 

5. 3PDT (Three Pole Double Throw) 

6. 4PDT (Four Pole Double Throw) 
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      Gambar 2.33 Relay Omron 12VDC 

(Sumber : elektronika-dasar.web.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2018) 

 

Relay MY2N 12VDC menggunakan sumber tegangan 12 VDC serta 

memiliki formasi kontak jenis DPDT (Double Pole Double Throw) yang berarti 

mempunyai 2 kontak dan 2 kondisi yang dimiliki kontaknya. Jenis relay yang 

digunakan adalah relay MY2N memiliki 8 pin yang terdiri dari 2 pin coil, 2 pin 

NO (Normally Open), 2 pin NC (Normally Close), dan 2 pin Common . 

 Dalam tugas akhir ini penulis membutuhkan relay ini dapat dikontak 

melalui Arduino, yang hanya mampu memberikan tegangan sebesar 5v. Maka dari 

itu dibutuhkan suatu IC yang mampu menggerakan relay melalui Arduino. Selain 

itu penggunaan relay dalam tugas akhir ini cukup banyak sehingga dibutuhkan 

suatu driver relay agar dalam penggunaan relay dapat lebih sederhana. Salah 

satunya menggunakan IC ULN2803. 

2.3.5.1 ULN 2803 

Driver relai merupakan rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan 

relai. Rangkaian ini digunakan sebagai interface antara relai yang memiliki 

tegangan kerja bervariasi (misal 12 VDC) dengan mikrokontroler yang hanya 

bertegangan 5 VDC karena tegangan output sebesar 5 VDC tersebut belum dapat 

digunakan untuk mengaktifkan relai. 

ULN2803 merupakan salah satu IC yang mampu difungsikan sebagai driver 

relai. IC ini mempunyai 8 buah pasangan transistor Darlington npn, dengan 

tegangan output maksimal 50 V dan arus setiap pin mencapai 500mA. 
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Keuntungan transistor Darlington yakni mempunyai impedansi input tinggi dan 

impedansi output rendah[22].  

 

Gambar 2.34 Rangkaian Darlington Dalam ULN2803 

(Sumber : http://www.alldatasheet.com, Diakses pada tanggal 24 Juli 2018) 

Gambar 2.34 menunjukkan gambar rangkaian darlington yang terdapat di 

dalam setiap pin IC ULN2803, dimana transistor dimanfaatkan sebagai saklar 

untuk memacu cara kerja relay. Rangkaian darlington terdiri dari dua buah 

transistor bipolar yang penguatannya lebih tinggi karena arus akan dikuatkan dua 

kali oleh transistor pertama dan dilanjutkan transistor kedua untuk mendapatkan 

arus yang besar yang disebut ß atau hFE
[24]. 

Cara kerja rangkaian darlington untuk menggerakkan relay adalah ketika 

input rangkaian belum mendapatkan tegangan, maka transistor satu dan transistor 

dua tidak akan aktif karena tidak ada arus yang mengalir ke basis sehingga coil 

relay tidak akan aktif karena tegangan balik dari dioda akan di teruskan melalui 

dioda com.  

http://www.alldatasheet.com/


58 
 

Ketika input mendapatkan tegangan 5 volt, maka arus akan naik sehingga 

kedua transistor akan aktif/bekerja. Arus input transistor dua merupakan 

kombinasi dari arus input dan arus emiter dari transistor satu, sehingga arus akan 

terkumpul dalam jumlah yang banyak. Arus yang mengalir keluar dari transistor 

dua akan memberikan jalan bagi rangkaian yang terhubung output ULN2803 yaitu 

relay, untuk tersambung ke ground. Sehingga bisa dikata bahwa output ULN2803 

adalah nol atau ground. 

Pada gambar 2.35 merupakan gambaran pin input dan pin output IC ULN 

2803 dimana pin 1-8 menerima sinyal tingkat rendah misal dari mikrokontroler 

Arduino Mega 2560, pin 9 sebagai grounding(untuk referensi tingkat sinyal 

rendah). Pin 10 adalah COM sebagai inputan sumber pada sisi yang lebih tinggi 

dan umumnya akan dihubungkan ke tegangan positif. Pin 11-18 adalah output 

(Pin 1 untuk pin 18, Pin 2 untuk 12, dst). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Pin-out Diagram ULN 2803 

(Sumber : http://www.alldatasheet.com, Diakses pada tanggal 24 Mei 2018) 

http://www.alldatasheet.com/


59 
 

2.3.6 Sensor Optocoupler 

Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari 2 bagian yaitu 

transmitter dan receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi 

sumber cahaya terpisah. Biasanya optocoupler digunakan sebagai saklar elektrik, 

yang bekerja secara otomatis. 

Optocoupler adalah suatu komponen penghubung (coupling) yang bekerja 

berdasarkan picu cahaya optic. 

Optocoupler terdiri dari dua bagian yaitu : 

a. Pada transmitter dibangun dari sebuah LED infra merah. Jika dibandingkan   

dengan menggunakan LED biasa, LED infra merah memiliki ketahanan yang 

lebih baik terhadap sinyal tampak. Cahaya yang dipancarkan oleh LED infra 

merah tidak terlihat oleh mata telanjang[31]. 

b. Pada bagian receiver dibangun dengan dasar komponen phototransistor. 

Phototransistor merupakan suatu transistor yang peka terhadap tenaga cahaya. 

Suatu sumber cahaya menghasilkan energi panas, begitu pula dengan spektrum 

infra merah. Karena spekrum infra mempunyai efek panas yang lebih besar dari 

cahaya tampak, maka phototransistor lebih peka untuk menangkap radiasi dari 

sinar infra merah[31]. 

Optocoupler merupakan salah satu jenis komponen yang memanfaatkan 

sinar sebagai pemicu on/off-nya. Opto berarti optic dan coupler berarti pemicu. 

Sehingga bisa diartikan bahwa optocoupler merupakan suatu komponen yang 

bekerja berdasarkan picu cahaya optic opto-coupler termasuk dalam sensor, 
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dimana terdiri dari dua bagian yaitu transmitter dan receiver. Dasar rangkaian 

dapat ditunjukkan seperti pada gambar 2.36.  

 

     Gambar 2.36 Rangkaian Dasar Optocoupler 

(Sumber: elektronika-dasar.web.id diakses tanggal 22 Juni 2018) 

Ditinjau dari penggunaanya, fisik optocoupler dapat berbentuk 

bermacam-macam. Bila hanya digunakan untuk mengisolasi level tegangan atau 

data pada sisi transmitter dan sisi receiver, maka optocoupler ini biasanya dibuat 

dalam bentuk solid ( tidak ada ruang antara LED dan phototransistor ). Sehingga 

sinyal listrik yang ada pada input dan otput akan terisolasi. Dengan kata lain 

optocoupler ini digunakan sebagai optoisolator jenis IC.[31] 

2.3.7 Ethernet Shield 

Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke jaringan 

komputer.  Perangkat Ethernet Shield ditunjukkan pada gambar 2.37.  

 

https://4.bp.blogspot.com/-dCfYsYXmWyg/V93KbjnoNNI/AAAAAAAAAWs/r3c8uAC-fpIGoRj0LeDq3W1c1HNQJJXwgCLcB/s1600/dasar+opto+c.bmp
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Gambar 2.37 Ethernet Shield 

(Sumber: fabtolab.com, diakses tangal 22 Juni 2018) 

Ethernet shield berbasiskan chip ethernet Wiznet W5100. Ethernet library 

digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat terhubung ke 

jaringan dengan menggunakan ethernet shield. Pada ethernet shield terdapat 

sebuah slot micro-SD, yang dapat digunakan untuk menyimpan file yang dapat 

diakses melalui jaringan. Onboard micro-SD card reader diakses dengan 

menggunakan SDlibrary. Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD 

card mengunakan bus SPI (Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur 

oleh library SPI.h dan Ethernet.h[6].  

Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada pin 50, 51, dan 52 

pada Mega. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin digital 4 

digunakan untuk memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan sebelumnya 

tidak dapat digunakan untuk input/output umum ketika kita menggunakan 

ethernet shield. Karena W5100 dan SD card berbagi bus SPI, hanya salah satu 

yang dapat aktif pada satu waktu[6].  

Jika kita menggunakan kedua perangkat dalam program kita, hal ini akan 

diatasi oleh library yang sesuai. Jika kita tidak menggunakan salah satu perangkat 

dalam program kita, kiranya kita perlu secara eksplisit mendeselect-nya. Untuk 

melakukan hal ini pada SD card, set pin 4 sebagai output dan menuliskan logika 

tinggi padanya, sedangkan untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10. 

Untuk menghubungkan ethernet shield dengan jaringan,dibutuhkan 

beberapa pengaturan dasar. Yaitu ethernet shield harus diberi alamat MAC 

(Media Access Control) dan alamat IP(Internet Protocol).  Sebuah alamat MAC 
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adalah sebuah identifikasi unik secara global untuk perangkat tertentu.Alamat IP 

yang valid tergantung pada konfigurasi jaringan. Hal ini dimungkinkan untuk 

menggunakan DHCP (Dynamic Host Configuration Procotol) untuk secara 

dinamis menentukan sebuah IP. Selain itu juga diperlukan gateway jaringan dan 

subnet[27]. 

2.3.8 Router 

 Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan 

switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu 

Local Area Network (LAN)[6]. 

 Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke 

sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk 

membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk 

meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga 

kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan 

media yang berbeda (seperti halnya router wireless yang pada umumnya selain ia 

dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung 

penghubungan komputer dengan kabel UTP), atau berbeda arsitektur jaringan, 

seperti halnya dari Ethernet ke Token Ring[6]. 

 Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital 

Subscriber Line (DSL).Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke 

sebuah koneksi leased line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access 
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server. Sementara itu, router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan 

lokal ke sebuah koneksi DSL disebut juga dengan DSL router. 

 Router-router jenis tersebut umumnya memiliki fungsi firewall untuk 

melakukan penapisan paket berdasarkan alamat sumber dan alamat tujuan paket 

tersebut, meski beberapa router tidak memilikinya. Router yang memiliki fitur 

penapisan paket disebut juga dengan packet-filtering router. Router umumnya 

memblokir lalu lintas data yang dipancarkan secara broadcast sehingga dapat 

mencegah adanya broadcast storm yang mampu memperlambat kinerja jaringan. 

Gambar 2.38 menunjukkan bentuk fisik router. 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.38 Router 

(Sumber : www.jakartanotebook.com/huawei-echolife-hg553, diakses pada 

tanggal 20 Juni 2018) 

 Ilustrasi mengenai konfigurasi hubungan router dan komputer dapat 

dilihat pada gambar 2.39 dibawah ini: 
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      Gambar 2.39 Konfigurasi Hubungan Router dan Komputer 

             (Sumber: fabtolab.com, diakses tangal 22 Juni 2018) 

Pada gambar 2.39 terdapat 2 buah network komputer yang terhubung 

dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router 

mempunyai alamat network 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke 

port 2 dari router dengan network address 192.155.2.0. Cara kerja router dapat 

dimisalkan sebagai berikut[27]: 

1. Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan 

meneruskan data tersebut ke network lain. 

2. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan 

meneruskan paket data ke network lain. 

3. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router 

akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. 

2.3.9 Aplikasi VT Scada 

VT Scada merupakan salah satu apliakasi virtual scada, VT Scada dapat 

digunakan untuk keperluan industri, softaware ini menyediakan layar anatrmuka 
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yang dapat mengontrol peralatan lewat komputer. Termasuk dapat 

mengoperasikan katup-katup pipa dan motor atau menampilkan suhu ada level 

ketinggian air di melalui layar. VT Scada dapat berkomunikasi lewat RTU 

(Remote Telemetry Unit) dan Programmable Logic Control (PLC) untuk 

mengontrol perangkat keras dan informasi . 

VT Scada dibuat dengan ribuan Input/Output dalam 1 server (maks 50I/O 

untuk versi light) .Berikut cara menggunakan Software VT Scada: 

1. Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop seperti yang ditunjukkan Gambar 2.40. 

 

Gambar 2.40 Aplikasi VT Scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

2. Lalu akan muncul tampilan awal VT Scada seperti pada gambar 2.41. 

VT Scada 
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Gambar 2.41 Layar awal VT Scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

3. Untuk memulai aplikasi tekan tombol “Add Aplication Wizard“ yang ada di 

pojok bawah kiri tampilan awal. 

 

Gambar 2.42 Menu Add Aplication Wizard pada VT Scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

4. Setelah itu pilih option Quick Add dan beri nama aplikasi scada yang ingin 

dirancang. Lalu klik next dan klik finish. 

Add Aplication 

Wizard 
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Gambar 2.43 Tampilan Add Aplication Wizard pada VT Scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

5. Setelah itu akan muncul tampilan desain pada VT Scada dan selanjutnya 

membuat gambar antarmuka sistem SCADA yang ditunjukkan pada gambar 

2.44. 

Gambar 2.44 Tampilan desain program pada layar VT Scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

6. Pilih menu Overview untuk membuat tampilan layar SCADA 
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7. Lalu akan muncul menu edit gambar seperti pada gambar 2.45. 

Gambar 2.45 Layar edit antar muka SCADA 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

 

 

8. Setelah layar antarmuka jadi, dibuat pengalamatan seperti gambar 2.46. 

 

Gambar 2.46 Layar tampilan VT Scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

9.   Pasangkan alamat pada tag browser dengan layar antarmuka pada VT Scada. 
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Gambar 2.47 Alamat tag browser dengan tampiilan vt scada 

(Sumber : Capture pada tanggal 26 Juni 2018) 

10. Sambungkan Arduino Mega 2560 dengan alplikasi SCADA menggunakan 

kabel RJ45. 

Jika sudah selesai maka perangkat hardware dapat digerakkan memlalui layar 

antarmuka VT Scada 


