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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 RTU berbasis Arduino yang dapat berkomunikasi menggunakan protokol 

modbus sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses controlling dan 

gnaling pada PMT outgoing 20 KV. controlling adalah pengendalian atau 

pengoperasian peralatan switching pada Gardu Induk dan signaling merupakan 

pengawasan status dari peralatan operasional, posisi switch atau posisi katup pada 

penyulang di Gardu Induk. Controlling berupa kontrol close dan kontrol open 

sedangkan signaling berupa pembacaan status local/remote, status close dan status 

open.[1] 

 Reset annunciator sudah dapat dilakukan dengan sekali kontrol oleh 

Dispatcher atau via remote dan petugas lapangan dengan menekan tombol 

Acknowledge kemudian disusul tombol reset kemudian announciator akan 

mati..[2] 

 Aknowledgement adalah Tindakan dispatcher menanggapi alarm yang 

diterima untuk menunjukkan bahwa informasi telah diketahui.[3]   

 Berdasarkan beberapa referensi diatas, perbedaan tugas akhir ini yaitu 

menggunakan arduino Mega 2560 karena memakai bahasa pemrograman yang 

mudah dimengerti dan memiliki banyak pin Input/Output dalam melakukan 

multitasking. Alat tugas akhir yang dibuat juga dilengkapi dengan indikator 

announciator dan metering tegangan listrik 3 phasa 220/380 V dengan
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menggunakan Inteligent Electronic Device Digital Power Meter ION 6200 

dimana perangkat ini dapat melakukan pengukuran arus dan tegangan sekaligus 

dapat menampilkan hasil pengukurannya pada LCD. Selain itu, menambahkan  

status dan kontrol baru yaitu status Earth Switch (ESW), status Rackin-Rackout, dan 

kontrol reset power. Pada tugas akhir ini juga menambahkan sistem interlock 

antara Earth Switch (ESW) dan  Rackin-Rackout, pada alat simulasi panel RTU 

yang bertujuan sebagai simulasi pengamanan pada panel outgoing. 

 

2.2 RTU (Remote Terminal Unit) 

 RTU (Remote Terminal Unit) adalah salah satu komponen dari suatu system 

pengendali tenaga listrik yang merupakan perangkat elektronik yang dapat 

diklasifikasikan sebagai perangkat pintar. RTU biasanya ditempatkan di gardu 

induk, pusat – pusat pembangkit, begitu juga dengan titik – titik distribusi untuk 

LBS dan Recloser sebagai perangkat yang diperlukan oleh Control Center untuk 

mengakuisisi data- data rangkaian proses dalam melakukan control, signal dan 

metering.[4] bentuk fisik RTU seperti gambar 2-1. 

Pada prinsipnya RTU mempunyai fungsi dasar sebagai berikut : 

1) Mengakuisisi data analog maupun sinyal digital. 

2) Melakukan kontrol buka/tutup kontak, naik/turun start/stop setting atau 

fungsi-fungsi set point lainnya. 

3) Sebagai data logging untuk merekam semua kejadian, termasuk apabila 

terdapat kelainan dari sistem maupun sinyal yang sedang dipantau. 
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4) Sebagai Event recording merekam setiap kejadian sesuai dengan prosedur 

yang ada atau sesuai dengan yang diperintahkan/diprogram dari pusat 

pengendali, misalnya perintah buka/tutup pemutus hubungan beserta  

 

 

 

  

Berikut adalah definisi pada port komunikasi di RTU Scout: 

1) Port #0 

Port #0 berfungsi untuk konfigurasi dan analisis menggunakan Hyperterminal 

pada sistem Windows secara serial RS232. 

2) Port #1 

Port #1 berfungsi sebagai jalur pengiriman database hasil dari konfigurasi 

Mapping Hardware pada software Scout (Station) Explorer secara RS232. 

Gambar 2-1 Remote Terminal Unit Scout 

a) Bagian Depan 

b) Bagian Belakang 

#1 

#0 #2 

#3 #4 

#8 

#9 

#10 #12 

#11 #13 

#14 

#15 
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3) Port #2 

Port #2 berfungsi sebagai jalur komunikasi dengan Master Station secara 

serial RS232. 

4) Port #3 

Port #3 berfungsi sebagai jalur komunikasi dengan Master Station secara 

serial RS232 . 

5) Port #4 berfungsi sebagai jalur komunikasi dengan IED secara serial RS485 

yang fisik port ini adalah RJ11. 

6) Port #5 sampai dengan Port #7 tidak tersedia. 

7) Port #8 – Port #15 

Port #8 sampai dengan Port #15 berfungsi sebagai jalur komunikasi dengan 

master station atau RTU lain atau IED yang bisa menggunakan komunikasi 

serial RS232 atau RS485. 

 

2.3 Panel RTU pada Distribusi 20 kV 

 Panel RTU adalah tempat untuk merakit RTU dengan peralatan integrasi 

RTU lainnya seperti Digital Input/Output Board, Rele, Terminal XT dan lain-lain. 

Semua Input dan Output berada di panel RTU, DI/DO dan Aux Relay ditempatkan 

di panel RTU bukan di panel outgoing.[5] Perakitan Panel RTU memiliki standar 

yang sudah di tentukan untuk mengatur sebagaimana RTU dan komponen-

komponen lain di letakkan di dalam panel dan di integrasikan dengan baik. DI/DO 

Board dipasang di panel RTU bukan di kubikel 20kV sehingga menjadi  

terpusat (central).[5] Bentuk fisik panel RTU seperti gambar 2-2. 
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2.3.1 Diagram Blok Panel RTU untuk outgoing 20 kV 

 Panel RTU dan Panel outgoing 20 kV adalah 2 bagian yang saling berkaitan 

satu sama lain pada sistem distribusi 20 kV. Panel outgoing 20 kV merupakan 

objek kerja panel RTU dalam melakukan kontrol, membaca status, dan dalam 

melakukan pengukuran-pengukuran besaran listrik. 

 Agar dapat mempermudah pemahaman hubungan antara kedua panel 

sebagaimana fungsinya akan dijelaskan dengan diagram blok pada gambar 2-3. 

Gambar 2-2 Panel RTU di Gardu Induk 150 kV Cepu 
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2.4 Digital Input/Output Board 

 Digital Input Board dan Digital Output Board merupakan peralatan integrasi 

RTU. Digital Output Board identik dengan perintah kontrol (controling) 

sedangkan Digital Input Board identik dengan pembacaan status (signaling). 

Digital Output Board terdiri dari board relay bertegangan 24 VDC berfungsi 

apabila RTU mendapatkan perintah kontrol dari master station maka RTU 

Gambar 2-3 Blok diagram panel RTU pada Distribusi 20 kV  
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memberi tegangan 24 VDC pada sisi koil rele sehingga menggerakan kontak pada 

rele yang bertegangan 110 VDC. 

 Digital Input Board berbeda dengan Digital Output Board, Digital Input 

Board terdiri dari rangkaian optocoupler photodiode. Karena tegangan kerja 

Outgoing adalah 110VDC maka Digital Input Board yang bertegangan 24VDC 

dibantu oleh rangkain eksternal aux relay 110VDC. 

 DI-DO ditangani langsung oleh RTU Concentrator menggunakan ribbon 

cable sehingga bukan merupakan standart media komunikasi dan tidak 

memungkinkan untuk ditarik dengan jarak yang jauh. Dengan demikian DI- DO 

harus ditempatkan dalam  1 panel berdekatan dengan RTU. Gambar 2.10    

menunjukkan   peletakkan   RTU   dengan   Digital   Input/Output  Board 

jaraknya berdekatan. Bentuk fisik DI/DO board seperti pada gambar 2-4. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RTU  

Digital 

Output 

Digital 

Input 

Gambar 2-4 RTU dan Digital Input/Output 
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2.5 Panel Outgoing/Kubikel 20 kV 

2.5.1 Pengertian Kubikel 

 Kubikel  ialah  suatu  perlengkapan  atau peralatan listrik yang berfungsi 

sebagai pengendali, penghubung  dan  pelindung  serta  membagi  tenaga listrik 

dari sumber tenaga listrik, Kubikel istilah umum yang mencangkup peralatan 

switching dan kombinasinya dengan peralatan kontrol, pengukuran, proteksi dan 

peralatan pengatur. Peralatan tersebut dirakit dan saling terkait dengan 

perlengkapan, selungkup dan penyangga. Sesuai International Electronic 

Comission (IEC) 298 : 1990 didespesifikasikan sebagai perlengkapan hubung bagi 

dan kontrol berselungkup logam rakitan pabrik untuk arus bolak-balik dengan 

tegangan pengenal diatas 1 kV sampai dengan dan termasuk 35 kV, untuk 

pasangan dalam dan pasangan luar, dan untuk frekuensi sampai 50 Hz.[4] 

 

2.5.2 Jenis-jenis kubikel 

 Berdasaran fungsi dan nama peralatan yang terpasang kubikel dibedakan 

menjadi beberapa jenis yaitu:[4] 

1) Kubikel PMS (Pemisah). 

2) Kubikel LBS ( Load Break Switch). 

3) Kubikel CB Out Metering (PMT CB). 

4) Kubikel TP ( Transformer Protection). 

5) Kubikel PT ( Potential Transformer). 

6) Kubikel B1 (Terminal Outgoing). 
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2.5.2.1 Kubikel PMS (Pemisah) 

 Berfungsi sebagai membuka dan menutup  aliran listrik 20 kV tanpa ada 

beban, karena  kontak penghubung tidak dilengkapi alat peredam busur listrik.[4] 

Single line Kubikel PMS seperti gambar 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2 Kubikel LBS 

 Berfungsi untuk membuka dan menutup aliran listrik dalam keadaan 

berbeban atau tidak.[4] Single line Kubikel LBS seperti gambar 2-6. 

 

 

Kubikel LBS terdiri dari :[4] 

1) Satu set busbar tiga fase 400 A atau 630 A.  

Gambar 2-5 Simbol Diagram Kubikel PMS [4] 

Gambar 2-6 Simbol diagram kubikel Load Break Switch [4] 
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2) Sebuah sakelar beban tiga kutub jenis udara, SF6 atau hampa udara dengan 

operasi secara manual. 

- Arus pengenal 400 A. 

- Kapasitas penyambung (puncak) 31,5 kA (making capacity). 

- Kapasitas pemutusan beban aktif (pf ; 0,7) 400 A. 

- Arus pemutusan pengisian beban 25 A.  

- Sakelar beban harus dapat dipasang mekanis kontrol elektris (electric 

control mechanism) tanpa modifikasi yang besar terhadap sakelar 

tersebut.   

- Kapasitas ketahanan arus hubung singkat (1 detik) ; 12,5 kA. 

3) Sebuah sakelar pembumian 3 kutub dengan pengoperasian secara manual. 

4) Tiga buah gawai kontrol tegangan. 

5) Sistem interlock. 

6) Busbar pembumian. 

7) Harus ada ruang yang cukup dan penunjang kabel bagian bawah kubikel 

untuk melakukan pemasangan terminasi kabel berisolasi padat, penghantar 

dari bahan aluminium yang dipilin denganluas penampang sampai dengan 

240 mm2. 

8)  Satu set lengkap terminal kabel (jika diperlukan). 
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2.5.2.3 Kubikel CB Out Metering (PMT CB) 

 Berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dengan cepat 

dalam keadaan normal maupun gangguan. Kubikel ini disebut juga istilah kubikel 

PMT (pemutus tenaga) kubikel ini dilengkapi degan rele peroteksi circuit breaker  

(PMT, CB) kubikel ini bisa di pasang sebagai alat pembatas pegukuran dan 

pengaman pada pelanggan tegangan menengah. Current transformer yang 

terpasang memiliki double secunder satu sisi untuk mensuplai arus ke alat ukur 

kWh dan Satu sisi lagi untuk menggerakan rele proteksi pada saat terjadi 

gangguan.[4] Single line Kubikel PMT CB seperti gambar 2-7. 

 

 

 

Kubikel PMT terdiri dari :[4]  

1) Satu set busbar tiga fasa 400 A, 630 A atau 1250 A  

2) Dua pemisah tiga kutub dengan arus pengenal 400 A, 630 a atau 1250 A yang 

dioperasikan secara manual, peisahan dilakukan dengan penarikan / 

pencabutan (sistem laci) pemutus tenaga yang ditempatkan dalam 

kompartemen.  

Gambar 2-7 Simbol diagram kubikel PMT[4] 

a) Pengukuran b) Pengamanan 
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3) Sebuah pemutus tenaga kutub jenis SF6 atau hampa udara dengan 

pengoperasian melalui energi pegas yang pengisiannya dilakukan secara 

manual atau motor listrik.  

4) Pemutus tenaga tersebut dilengkapi kumparan pelepas (trip) dan indikator 

yang menunjukan posisi buka / tutup secara mekanis. Spesifikasi alat 

hubungnya adalah sebagai berikut :   

a. Arus pengenal 400 A, 630 A atau 1250 A 

b. Kapasitas pemutus 12,5 kA 

c. Kapasitas penyambungan 31,5 kA. 

d. Kapasitas pemutusan transformator dalam 

e. keadaan tanpa beban : 16 A   

f. Kapasitas pemutusan pengisian kabel : 50A  

5) Tiga buah transformator arus dengan dua inti yang ditempatkan disaluran 

keluaran  

a. Arus primer : sesuai kebutuhan (50, 100, 150, 200 dan seterusnya) 

b. Arus sekunder : 5-5A 

c. Kapasitas ketahanan arus hubung singkat : 12,5 kA ( 1 detik)   

d. Beban pengenal : 

Kapasitas transformator arus tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan rele 

yaitu :  

- Satu inti 30 VA, kelas 0,5 untuk pengukuran  

- Satu inti lainnya 15 VA kelas 10-P-10 untuk proteksi  
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6) Tiga buah transformator tegangan  

- Rasio =  
20 

3
𝑘𝑉 : 

100

3
 V 

- Beban pengenal : 50 VA 

- Kelas ketelitian : 0,5 

7) Rele   

- Satu set rele untuk beban lebih dan gangguan ke bumi, rele harus 

disambungkan dengan transformator arus diatas. Arus dan waktu dapat 

diatur terpisah. 

- Karakteristik rele beban lebih. 

    Tabel 2.1 Karakteristik beban lebih[4] 

Arus pengenal (In) Waktu pemutusan 

1,05 In 

1,2 In 

1,5 In 

4 In 

Sesudah 60 menit 

Sebelum 20 menit 

Sebelum 5 menit 

Trip sesaat 

 

- Rele harus dirancang sehingga melepas sumber tenaga dengan atau tanpa 

memerlukan suatu daya dari luar.   

- Rele harus dilengkapi fasilitas untuk pengetesan arus dan pengetesan 

untuk melepas kontak (trip release). 

8) Tiga buah ammeter kebutuhan maksimum dipasang pada panel penunjuk 

(metering panel). 

9) Sistem Interlock. 
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2.5.2.4 Kubikel TP (Transformer Protection) 

 Berfungsi sebagai alat pengaman transformator distribusi, dikenal juga 

dengan istilah kubikel PB (Pemutus Beban) kubikel ini berisi LBS dan fuse 

pengaman trafo dengan ukuran beragam dari 25 A, 32 A, 43 A tergantung 

kapasitas trafo yang akan diamankan.[4] 

Ada dua jenis kubikel TP yaitu :[4]  

1) Kubikel TP dilengkapi shunt trip, jika fuse tm putus ada pin pada fuse yang 

menggerakkan mekanik untuk melepas LBS.  

2) Tidak dilengkapi shunt trip, jika fuse tm putus LBS tidak membuka sehingga 

trafo masih mendapat gangguan dari fuse lain yang tidak putus. Single line 

kubikel PT seperti gambar 2-8. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.5 Kubikel PT (Potensial Transformer) 

 Berfungsi sebagai kubikel pengukuran, didalam kubikel ini terdapat pms 

dan transformator tegangan yang menurunkan tegangan dari 20.000 Volt menjadi 

100 Volt untuk mensuplai tegangan pada alat ukur kwh kubikel ini kadang kala 

disebut juga dengan istilah kubikel VT (Voltage Transformer). Handle kubikel PT 

Gambar 2-8 Simbol diagram kubikel TP [4] 
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harus selalu dalam keadaan masuk dan tersegel. Untuk pengamanan trafo 

tegangan terhadap gangguan hubung singkat maka dipasanglah fuse TM.[4] Single 

line Kubikel PT seperti gambar 2-9. 

 

 

2.5.2.6 Kubikel Terminal Outgoing (B1) 

Berfungsi sebagai terminal penghubung kabel ke pemakaian (pelanggan) 

berisi PMS, dan bila mana posisi membuka maka kontak gerak terhubung 

dengan pentanahan.[4] Single line Terminal Outgoing seperti gambar 2-10. 

 

 

Gambar 2-9 Simbol diagram kubikel PT [4] 

Gambar 2-10 Simbol diagram kubikel Terminal Outgoing [4] 
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2.6 Pemutus Tenaga (PMT) 

 Fungsi Kontak Pemutus Sebagai pemutus penghubung aliran listrik kontak 

pemutus terdiri dari dua bagian vaitu kontak gerak (movingcontact) dan 

kontak tetap (fixedcontact) sebagai peredam busur api pada kubikel jenis LBS 

atau CB digunakan media minyak, gas SF 6, vacum atau dengan hembusan 

udara. 

 Selain itu untuk memperkecil terjadinya busur api dilakukan dengan 

pembukaan dan penutupan kontak pemutus secara cepat secara mekansi.[4] 

Bentuk fisik PMT seperti gambar 2-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Tampilan Depan Panel Kubikel 20 kV 

 Tampilan lokal pada Kubikel 20 kV terdapat tombol kontrol dan indikator 

kondisi panel yang diklasifikasikan menjadi:[6] 

1) Tombol warna merah, untuk kontrol close PMT. 

Gambar 2-11 Pemutus Tenaga PMT kubikel 20 kV Gardu Induk 

150 kV Pandean Lamper 
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2) Tombol warna hijau, untuk kontrol open PMT. 

3) Pilot lamp warna merah, mengindikasikan PMT close/on. 

4) Pilot lamp warna hijau, mengindikasikan PMT open/off. 

5) Rotary switch local/remote, sebagai pemilihan mode kontrol dari lokal atau 

dispatcher (remote). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Announciator 

 Announciator adalah lampu yang digunakan untuk indikasi gangguan yang 

muncul dan terletak pada kubikel. Annunciator terdiri dari beberapa tombol, yaitu 

:[6] 

1) Tombol test lamp, untuk melakukan tes pada lampu bekerja atau tidak. 

2) Tombol silence/mute, untuk mematikan bunyi horn/buzzer. 

3) Tombol acknowledge, untuk mematikan kedip lampu. 

Gambar 2-12 Tampilan lokal panel outgoing 20 kV  pada Gardu Induk 

Pandean Lamper 150 kV[6] 
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4) Tombol reset, untuk mengembalikan keadaan annunciator pada posisi 

standby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Digital Power Meter ION 6200 

 Digital Meter adalah meter energi yang dipasang di panel, dan digunakan 

sebagai pengganti meter konvensional. Digital Meter dapat menampilkan meter 

tegangan line to line, tegangan line to netral, arus, daya nyata (KW), daya reaktif 

(VAR), frekuensi, serta faktor daya. Protokol yang digunakan adalah protocol 

IEC 60870-5-104, DNP3, atau Modbus.[7] 

 Power Meter ION 6200 merupakan Inteligent Electronic Device keluaran 

dari merk ternama yaitu Schneider dan merupakan produk unggulan dalam 

pengukuran energi listrik. Power Meter ION 6200 dapat melakukan pengukuran 

berupa arus, tegangan serta besaran listrik lainnya seperti frekuensi dan power 

factor.[7] Bentuk fisik Power Meter ION 6200 seperti gambar 2-14. 

Gambar 2-13 Annunciator, Lamp Indicator, dan Tombol pada Kubikel 

GI 150 kV Pandean Lamper[6] 
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Dalam melakukan pengukuran cukup dengan 2 inputan yaitu arus dan tegangan, 

di dalam Power Meter ION 6200 terdapat CT yang berfungsi untuk pengukuran 

arus dan sensor tegangan untuk pengukuran tegangan, seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 2-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-14 Power Meter tipe ION 6200[7] 

CT 

Sensor 

tegangan 

Gambar 2-15 Komponen bagian dalam Power Meter 
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2.8 Power Supply Unit 

 Power Supply Unit atau yang biasa disebut PSU, adalah sebuah komponen 

yang digunakan untuk penyearah tegangan AC menjadi DC. Power Supply Unit 

mengkonversi tegangan AC 220 V menjadi DC 12 V sesuai dengan kebutuhan 

daya perangkat utama di panel. Di dalam Power Supply Unit terdapat trimpot, 

yang digunakan untuk mengatur tegangan yang keluar. Power Supply Unit 

digunakan sebagai supply utama sistem pada simulasi panel RTU, gambar 2-16. 

 

 

 

 

 Power Supply memilki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC 

yang stabil. Keempat bagian tersebut diantaranya: 

1) Transformator 

2) Penyearah (Rectifier) 

3) Penyaring (Filter) 

4) Voltage Regulator 

 

 

 

 

 

Gambar 2-16 Power Supply Unit[5] 

Gambar 2-17 Blok Diagram Power Supply[8] 
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Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang prinsip kerja DC Power Supply 

(Adaptor) pada masing-masing blok berdasarkan Diagram blok diatas: 

1) Transformator 

 Transformator (Transformer) atau disingkat dengan Trafo yang digunakan 

untuk DC Power supply adalah Transformator jenis Step-down yang 

berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan 

komponen Elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor (DC Power 

Supply). Transformator bekerja berdasarkan prinsip Induksi elektromagnetik 

yang terdiri dari 2 bagian utama yang berbentuk lilitan yaitu lilitan Primer 

dan lilitan Sekunder. Lilitan Primer merupakan Input dari pada Transformator 

sedangkan Output-nya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah 

diturunkan, Output dari Transformator masih berbentuk arus bolak-balik 

(arus AC) yang harus diproses selanjutnya.[8] single line seperti gambar 2-18. 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan dan rumus Transformator: 

   …………………………………………………… (2 - 1)[8] 

 

Gambar 2-18 Transformator Step Down[8] 
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Keterangan: 

Vp = Tegangan pada kumparan primer 

Vs = Tegangan pada kumparan sekunder 

Np = Banyaknya lilitan pada kumparan primer 

Ns = Banyaknya lilitan pada kumparan sekunder 

Ip  = Arus pada sisi primer 

Is  = Arus pada sisi sekunder 

 

2) Rectifier (Penyearah Gelombang) 

 Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian Elektronika dalam 

Power Supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC 

menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh Transformator 

Step down. Rangkaian Rectifier biasanya terdiri dari komponen Dioda. 

Terdapat 2 jenis rangkaian Rectifier dalam Power Supply yaitu “Half Wave 

Rectifier” yang hanya terdiri dari 1 komponen Dioda dan “Full Wave 

Rectifier” yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. single line seperti 

gambar 2-19. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-19 Penyearah gelombang penuh 4 dioda[8] 
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 Tegangan output dari sebuah dioda penyearah dapat dihitung dapat 

diketahui nilainya dengan menggunbakan rumus: 

 

VDC = 
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜋
  ………………………………………………………… (2 - 2)[8] 

 

Keterangan : 

VDC   = Tegangan output dioda 

Vmax = Tegangan puncak (tegangan input dioda) 

π      = 3,14 

 

3) Filter (Penyaring) 

 Dalam rangkaian Power supply (Adaptor), Filter digunakan untuk 

meratakan sinyal arus yang keluar dari Rectifier. Filter ini biasanya terdiri 

dari komponen Kapasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit atau ELCO 

(Electrolyte Capacitor). 

 

 

 

 

 

Gambar 2-20 Filter dan bentuk gelombang setelah di filter[8] 
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 Tegangan ripple untuk penyearah gelombang penuh dapat dihitung dengan 

rumus: 

 

Vrpp = 
I x T

𝐶
  ……………………………………………………..…… (2 - 3)[8] 

 

Keterangan : 

Vrpp = V ripple 

I      = Arus beban 

T    = Periode gelombang (penyearah gelombang penuh dengan frekuensi 50 

Hz adalah 0,01 s) 

 

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), Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over Voltage Protection 

(perlindungan atas kelebihan tegangan). 
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 Seri 78XX memiliki beberapa keunggulan dibandingkan regulator 

tegangan lainnya, yaitu:  

a) Seri 78XX tidak memerlukan komponen tambahan untuk meregulasi 

tegangan, membuatnya mudah digunakan, ekonomis dan hemat ruang.  

b) Seri 78XX memiliki rangkaian pengaman terhadap pembebanan lebih, 

panas tinggi dan hubung singkat, membuatnya hampir tak dapat dirusak. 

Dalam keadaan tertentu, kemampuan pembatasan arus piranti 78XX 

tidak hanya melindunginya sendiri, tetapi juga melindungi rangkaian 

yang ditopangnya. 

 Regulator tegangan ini menggunakan prinsip dioda zener yang bekerja 

pada daerah breakdown. Sehingga menghasilkan tegangan output yang sama 

dengan tegangan zener atau Vout= Vz. 

 

 

 

 

 

Gambar 2-21 Rangkaian dasar IC Voltage Regulator[8] 

Gambar 2-22 Prinsip regulator tegangan dengan dioda zener[8] 
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2.9 Auxiliary Relay 12VDC 

Rele pengendali elektromekanis (an electromechanical relay=EMR) adalah 

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

pemberian energi elektromagnetis, yang membuka atau menutup kontak pada 

rangkaian.[9] 

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

komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama yaitu elektromagnet 

(coil) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch).[9] Bentuk fisik dan 

simbol rele ditunjukkan pada gambar 2-23. 

Rele menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak 

saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat mengahantarkan 

listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan rele yang 

menggunakan elektromagnet 12 V dan 50 mA mampu menggerakkan armature 

rele (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220VAC 2A. 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, maka 

relay dapat digolongkan menjadi :[9] 

1) Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini memiliki 4 Terminal, 2 

Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk koil. 

2) Single Pole Double Throw (SPDT) : Relay golongan ini memiliki 5 Terminal, 

3 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk koil. 

3) Double Pole Single Throw (DPST) : Relay golongan ini memiliki 6 Terminal, 

diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal Saklar sedangkan 
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2 Terminal lainnya untuk koil. Relay DPST dapat dijadikan 2 Saklar yang 

dikendalikan oleh 1 koil. 

4) Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki Terminal 

sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 pasang 

Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) koil. Sedangkan 2 Terminal 

lainnya untuk koil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Terminal Block  

 Panel RTU memiliki banyak komponen yang saling terhubung. 

Menghubungkan setiap komponen tentu menggunakan kabel. Namun, 

menghubungkan komponen tidak dengan kabel saja, yaitu ditambah dengan 

terminal penghubung. Terminal berfungsi sebagai media penghubung komponen-

komponen di dalam alat simulasi panel RTU. Terminal memiliki 2 sisi sebagai 

Gambar 2-23 Prinsip kerja Relay Double Pole Double Throw[9] 
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penghubung kabel antar komponen. Contoh terminal blok ditunjukan oleh gambar 

2-24. 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 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.[10] 

Mikrokontroler itu 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.[10] 

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.[10] Bentuk fisik seperti gambar 2-25. 

Gambar 2-24 Terminal Block[7] 
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Tabel 2-2 Spesifikasi dari Arduino Mega 2560[10] 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 

InputVoltage (disarankan) 7-12V 

InputVoltage (limit) 6-20V 

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

PinInput 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 

 

2.12 Pemrograman Bahasa C 

 Bahasa Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer 

yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi (general-purpose 

programming language), mulai dari sistem operasi (seperti Windows atau Linux), 

antivirus, software pengolah gambar (image processing), hingga compiler untuk 

Gambar 2-25 Tampilan board Arduino MEGA 2560[10] 
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bahasa pemrograman, dimana C banyak digunakan untuk membuat bahasa 

pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP.[11] 

 Meskipun termasuk general-purpose programming language, yakni 

bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa pemrograman 

C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan Sistem 

Operasi dan hardware. Ini tidak terlepas dari tujuan awal bahasa C 

dikembangkan.[11] 

 

2.13 Pembuatan Program dengan Aplikasi Arduino IDE 

 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.[12] 

 

1) Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop seperti yang ditunjukkan Gambar 2.26. 

 

 

Gambar 2-26 Aplikasi Arduino IDE [12] 
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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 2-27 merupakan tampilan utama dari Aplikasi Arduino IDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-27 Tampilan Utama Aplikasi ArduinoIDE[12] 

 

 

 

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” seperti 

pada Gambar 2-28. 
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Gambar 2-28 Memilih Board yang Digunakan[12] 

 

 

 

3) Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File  Examples  

Basics, kemudian pilih library yang hendak dijalankan seperti pada Gambar 2-

29 dan 2-30. 

 

Gambar 2-29 Contoh Program Led Berkedip[12] 
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Gambar 2-30 Sketch Led Berkedip[12] 

 

 

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

pada Arduino seperti pada Gambar 2-31. 

 

Gambar 2-31 Tombol Upload[12] 

 

 

 

Jika program benar dan berhasil di-upload, maka akan muncul tampilan seperti 

pada Gambar 2-32. 

 

Gambar 2-32 Program Berhasil Dikirim[12] 
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Sebaliknya, jika terjadi kesalahan pada program dan pengiriman data gagal, maka 

akan muncul tampilan seperti pada gambar 2-33. 

 

Gambar 2-33 Program Gagal Dikirim[12] 

 

 

Apabila program gagal dikirim, yang harus dilakukan adalah meneliti kembali 

program yang ditulis karena kemungkinan ada kesalahan dalam penulisan ataupun 

prose inisialisasi. 

 


