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ABSTRAK 

Salah satu permasalahan yang dihadapi pada distribusi tenaga listrik jaringan 

tegangan rendah adalah drop tegangan. Drop tegangan merupakan selisih tegangan 

pada sisi kirim dengan tegangan pada sisi terima. Masyarakat yang berada di daerah 

yang jauh dari gardu distribusi cenderung menerima tegangan yang nilainya lebih 

kecil daripada di daerah yang dekat dengan gardu distribusi. Salah satu cara untuk 

mengurangi drop tegangan adalah dengan cara menaikkan taping trafo. Akan tetapi 

di lapangan untuk menaikkan taping trafo dilakukan secara manual. Maka dari itu 

penulis membuat alat simulasi taping trafo secara otomatis untuk memudahkan 

petugas. Berdasarkan uraian diatas penulis akan membuat alat sistem monitoring 

drop tegangan pada ujung jaringan JTR untuk memindahkan taping trafo distribusi. 

Alat monitoring tersebut menggunakan Arduino Mega 2560 yang memiliki pin 

input maupun output yang akan digunakan sebagai pusat pengolahan data, data 

yang diolah berupa besaran tegangan yang akan diukur oleh sensor tegangan yaitu 

menggunakan pembagi tegangan. Tegangan yang diukur oleh sensor tegangan akan 

ditampilkan pada layar HMI. Kemudian pembacaan tegangan tersebut akan 

digunakan untuk memindahan taping trafo sesuai dengan nilai setting. Pemindahan 

taping trafo dimaksudkan agar tidak terjadi drop tegangan pada ujung jaringan, 

sehingga tegangan sesuai dengan ketentuan SPLN 1:1995. Pada alat simulasi 

terdapat perbedaan pembacaan tegangan yang ada pada multimeter dengan 

pembacaan oleh sensor tegangan yang ditampilkan oleh VTScada, besarnya 

perbedaan yaitu sebesar 0,36%. Pada dasarnya PT. PLN (persero) sudah 

merencanakan agar mendapatkan konfigurasi pembebanan yang seimbang, tetapi 

dalam penerapannya masih terdapat drop tegangan pada ujung jaringan. Maka dari 

itu dibutuhkan alat ini, untuk membantu mengurangi drop tegangan. 

 

Kata kunci : drop tegangan, Jaringan Tegangan Rendah(JTR), taping trafo 
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ABSTRACT 

One of the problems encountered in the distribution of electric power of low voltage 

networks is voltage drop. Voltage drop is the voltage difference on the sending side 

with the voltage on the receiving side. Communities in areas that are far from the 

distribution substation tend to receive a voltage that has a smaller value than in areas 

close to the distribution substation. One way to reduce voltage drop is by increasing 

the transformer taping. However, in the field to increase transformer taping is done 

manually. Therefore the author makes a transformer taping simulation tool 

automatically to facilitate officers. Based on the description above the author will 

make a voltage drop monitoring system at the end of the JTR network to move the 

distribution transformer taping. The monitoring tool uses Arduino Mega 2560 

which has an input or output pin that will be used as a data processing center, the 

data processed in the form of a voltage that will be measured by a voltage sensor 

that uses a voltage divider. The voltage measured by the voltage sensor will be 

displayed on the HMI screen. Then the voltage reading will be used to move the 

transformer taping according to the setting value. The transfer of the transformer 

taping is intended to prevent voltage drop at the end of the network, so that the 

voltage is in accordance with the provisions of SPLN 1: 1995. In the simulation tool 

there is a difference in the voltage readings that exist on the multimeter with the 

reading by the voltage sensor displayed by VTScada, the difference is 0.36%. 

Basically PT. PLN (Persero) has planned to get a balanced loading configuration, 

but in its application there is still a voltage drop on the end of the network. Therefore 

this tool is needed, to help reduce voltage drop. 

 

Keywords: drop voltage, Low Voltage Network (JTR), transformer taping   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sistem distribusi merupakan sistem dalam tenaga listrik yang mempunyai 

peran penting karena berhubungan langsung dengan pemakai energi listrik, 

terutama konsumen listrik tegangan rendah. Kebutuhan masyarakat akan energi 

listrik semakin meningkat dari tahun ketahun, seiring meningkatnya pertambahan 

jumlah penduduk, akan mengarah pada pembangunan permukiman, pembangunan 

pusat-pusat perdagangan dan pembangunan industri sehingga tingkat 

perekonomian masyarakat akan mengalami perubahan, dengan demikian akan 

mempengaruhi penyediaan energi listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik 

Negara. Secara umum, konsumen mengharapkan sistem pelayanan tenaga listrik 

yang kontinyu. Salah satu persyaratan sistem penyaluran tenaga listrik adalah 

kualitas tegangan yang stabil[1].  

Meskipun kontinuitas suplai energi listrik terjamin, namun belum tentu 

dapat mempertahankan tegangan agar tetap stabil. Gardu distribusi merupakan 

sarana penyaluran tenaga listrik dari PLN ke Pelanggan. Dengan tegangan primer 

20 KV lalu diubah oleh trafo menjadi tegangan sekunder 220 V (fasa – netral). 

Pelanggan yang menggunakan tegangan 220 V adalah pelanggan TR, seperti beban 

rumah tangga. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada distribusi tenaga listrik 

jaringan tegangan rendah adalah drop tegangan. Drop tegangan merupakan selisih 

tegangan pada sisi kirim dengan tegangan pada sisi terima. Masyarakat yang berada 
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di daerah yang jauh dari gardu distribusi cenderung menerima tegangan yang 

nilainya lebih kecil daripada di daerah yang dekat dengan gardu distribusi. 

Toleransi tegangan ujung Saluran Pelayanan (SP) adalah +5%, -10%[2]. 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membuat alat monitoring drop 

tegangan pada ujung jaringan JTR untuk memindahkan taping trafo distribusi. Alat 

monitoring tersebut menggunakan Arduino Mega 2560 yang memiliki pin input 

maupun output yang akan digunakan sebagai pusat pengolahan data, data yang 

diolah berupa besaran tegangan yang akan diukur oleh sensor tegangan yaitu 

menggunakan pembagi tegangan.  

Tegangan yang diukur oleh sensor tegangan akan ditampilkan pada layar 

HMI. Kemudian pembacaan tegangan tersebut akan digunakan untuk memindahan 

taping trafo sesuai dengan nilai setting. Pemindahan taping trafo dimaksudkan agar 

tidak terjadi drop tegangan pada ujung jaringan, sehingga tegangan sesuai dengan 

toleransi tegangan ujung Saluran Pelayanan (SP) sebesar +5%, -10%. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir yang 

berjudul “SISTEM MONITORING TEGANGAN UJUNG PADA JTR 

SEBAGAI KONTROL PADA TAPPING TRAFO 1 PHASA BERBASIS 

ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN HUMAN MACHINE 

INTERFACE (HMI)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara mendeteksi drop tegangan yang muncul pada ujung 

jaringan karena penambahan beban. 

2. Bagaimana merancang alat yang dapat menyimulasikan monitoring 

tegangan ujung pada Jaringan Tegangan Rendah. 

3. Bagaimana cara mensimulasikan memindahkan taping trafo menggunakan 

sensor tegangan agar tidak terjadi drop tegangan di ujung jaringan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulisan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai 

berikut : 

1. Mikrokontroller Arduino Mega 2560 digunakan sebagai pusat kontrol dan 

pengolah data. Spesifikasi Arduino sudah tersedia di datasheet. 

2. Komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara software 

VTScada dengan Arduino menggunakan Ethernet Shield. Spesifikasi 

Ethernet Shield sudah tersedia di datasheet. 

3. Alat ini menggunakan sensor tegangan digunakan untuk mendeteksi 

perubahan tegangan. 

4. Alat yang dibuat dalam tugas akhir ini hanya sebagai simulator dari 

monitoring tegangan ujung pada jaringan tegangan rendah sebagai kontrol 

taping trafo 1 fasa untuk menjelaskan cara kerjanya lebih lanjut. 
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5. Alat simulasi ini dirancang tanpa memperhitungkan besar beban sesuai apa 

yang ada pada sistem sebenarnya. 

 

1.4 Keaslian Tugas Akhir   

Tugas Akhir tentang alat  “Monitoring Tegangan Ujung Pada JTR Sebagai 

Kontrol Pada Tapping Trafo 1 Phasa Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan 

Tampilan Human Machine Interface (HMI)” yang penyusun buat, yaitu diperoleh 

dari ide dan pikiran mutlak penyusun dan dibantu untuk mengkuatkan data dan 

ilmu-ilmunya oleh karyawan PT. PLN (Persero) Area Semarang.  

Dalam pembahasan Tugas Akhir ini sebelumnya memang sudah ada sistem 

yang di terapkan di PLN dalam monitoring dan kontrolling jaringan transmisi 

tenaga listrik, namun dalam tugas akhir kali ini, penyusun menggunakan metode 

yang berbeda. Metode yang penyusun gunakan dalam alat Tugas Akhir ini 

merupakan metode dengan menggunakan komponen-komponen yang berbeda 

dengan sistem yang ada di PT. PLN sebenarnya, tetapi memiliki fungsi yang mirip 

dengan sistem yang ada di PT. PLN. Sedangkan pada pembahasan jatuh tegangan 

dan rugi daya pada jaringan tegangan rendah pernah dilakukan oleh Fani Istiana 

Handayani mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Tetapi hanya berupa analisis 

dari jatuh tegangan dan rugi daya pada jaringan tegangan rendah menggunakan 

software etap 12.6.0 dan tidak menyertakan alat sebagai simulasi. Selain itu dalam 

alat Tugas Akhir ini menggunakan sistem SCADA dengan menggunakan software 

VTScada. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tugas akhir ini berbeda 

dengan sistem maupun tugas akhir yang telah ada sebelumnya. 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi PT PLN (Persero), untuk mengurangi drop tegangan pada jaringan 

distribusi khususnya JTR. 

2. Untuk Universitas Diponegoro, khususnya jurusan PSD III Teknik 

Elektro dapat menjadi sumber referensi dan tambahan ilmu bagi 

mahasiswa khususnya pengetahuan tentang system keseimbangan beban. 

3. Untuk penulis, sebagai bentuk pengaplikasian dan penerapan ilmu-ilmu 

yang telah didapat selama masa kuliah yang dituangkan dalam bentuk 

sebuah seperangkat program Tugas Akhir. 

 

1.6 Tujuan Tugas Akhir 

1. Membuat monitoring drop tegangan ujung menggunakan komponen 

elektronik yang terintegerasi dengan software VTScada untuk melihat 

bagaimana proses monitoring tegangan ujung untuk memindahan 

tapping trafo. 

2. Mengetahui prinsip kerja dari mikrokontroler Arduino Mega 2560 

sebagai pusat pengolahan data dan pengendali sistem. 

 

1.7 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatar 

belakangi pembuatan Tugas Akhir, Perumusan masalah, Batasan 

Masalah, Keaslian Tugas Akhir, Manfaat Tugas Akhir, Tujuan, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori dari masing-

masing bagian yang menjadi panduan atau dasar dari pembuatan 

Tugas Akhir. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM DAN CARA KERJA 

RANGKAIAN 

Berisi mengenai perancangan sistem dan cara kerja rangkaian 

dari setiap blok serta cara kerja secara keseluruhan dari rangkaian. 

BAB IV PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini membahas mengenai proses perancangan,cara kerja 

rangkaian, serta prinsip kerja alat sebagai simulasi. 

BAB V PENGUKURAN DAN PERCOBAAN 

Pada bab ini membahas mengenai pengukuran rangkaian alat 

simulasi dan percobaan alat simulasi. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil 

kerja serta buku laporan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Laporan  Tugas Akhir ini menggunakan beberapa referensi sebagai bahan 

acuan dalam penyusunannya. Sebelum laporan Tugas Akhir ini dibuat, sudah 

banyak makalah yang mengangkat tema tentang kehandalan sistem dan 

hubungannya dengan munculnya drop tegangan pada jaringan tegangan rendah 

akibat beban yang besar. Berdasarkan hasil tegangan keluaran trafo distribusi pada 

jaringan di Jalan Sawah Besar diketahui bahwa trafo distribusi 1 fasa 50 kVA yang 

terpasang pada JTR di Jalan Sawah Besar Raya mengalami kondisi pembebanan 

yang melebihi kapasitas trafo terpasang yaitu sebesar 76 kVA. Hal tersebut 

menyebabkan tegangan pelayanan di lokasi studi kasus paling ujung pada siang hari 

sebesar 166 Volt[3].  

Transformator GA0032 telah dibebani sebesar 91,74%, sudah melebihi dari 

efisiensi beban maksimal sebesar 80% sehingga menyebabkan tegangan jatuh atau 

drop tegangan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, tegangan ujung pada daerah 

ini di fasa R berada di bawah ketentuan minimum yakni sebesar 204V. Menurut 

SPLN 1 tahun 1995, variasi tegangan yang diperbolehkan yaitu +5% dan minimum 

-10% terhadap tegangan normal. Dampak dari trafo yang mengalami over blast 

akan terjadi pengurangan umur trafo dan kwalitas mutu pelayanan dari trafo 

tersebut. Sedangkan pada tegangan  ujung yang besarnya masih berada di atas 200 
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V, drop tegangannya masih bisa ditoleransi. Akan tetapi, bila tegangannya berada 

di bawah 180 V, maka dampaknya akan terasa pada peralatan listrik pelanggan[4].  

Berdasarkan dengan referensi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembebanan yang melebihi kapasitas trafo terpasang akan berdampak pada 

pengurangan umur trafo dan kualitas mutu pelayanan dari trafo tersebut, salah satu 

indikator adanya pembebanan yang besar adalah munculnya drop tegangan pada 

ujung jaringan.  

Perbedaan laporan tugas akhir yang dibuat penulis dengan referensi-

referensi diatas adalah penulis akan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai 

pusat kendali dari monitoring tegangan ujung pada jaringan tegangan rendah 

sebagai kontrol memindahkan taping trafo 1 fasa. Selain itu untuk monitoring 

pemindahan tapping trafo 1 fasa penulis menggunakan metode mendeteksi drop 

tegangan ujung akibat pembebanan. Proses monitoring tegangan ujung dan 

perpindahan taping trafo ini dapat dimonitoring dengan  menggunakan software 

VTScada yang terhubung dengan Arduino Mega 2560 melalui ethernet shield dan 

router. Setelah dilakukan pemindahan taping trafo ini diharapkan dapat mengurangi 

drop tegangan di ujung jaringan sehingga tegangan sesuai dengan ketentuan SPLN 

1:1995. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik adalah sekumpulan pusat-pusat listrik yang di 

interkoneksi satu dengan lainya, melalui transmisi atau distribusi untuk memasok 
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ke beban atau dari satu pusat listrik dimana mempunyai beberapa unit generator 

yang dipararel[5]. 

Pada dasarnya sistem tenaga listrik memiliki 3 unsur yaitu pembangkit, 

transmisi dan distribusi. Tenaga listrik dibangakitakan di pusat-pusat listrik (power 

station), seperti PLTA, PLTU, PLTP, dan PLTG dimana terdapat generator yang 

dapat menghasilkan energi listrik. Sebelum disalurkan, tegangan dari pembangkit 

terlebih dahulu dinaikan menggunakan trafo. Selanjutnya tegangan yang telah 

dinaikan kemudian ditransmisikan ke gardu induk. Karena pusat listrik berada jauh 

dari pusat beban dibutuhkan tegangan yang tinggi agar tenaga listrik tetap stabil 

terutama tegangan dan frekuensi. Saluran transmisi biasanya memiliki tegangan 

sebesar 500 kV (TET), 150 kV (TT). Jaringan setelah sampai di gardu induk 

selanjutnya diturunkan teganganya menggunakan trafo tenaga menjadi 20 kV. 

Setelah diturunkan  tegangan tersebut didistribusikan menuju beban inilah yang 

disebut jaringan distribusi. Jaringan distribusi sendiri dibagi menjadi 2 yaitu 

distribusi primer (Tegangan Mengengah 20 kV) dan distribusi sekunder 

(Tengangan Rendah 220 Volt). Pelanggan besar seperti industri dan bisnis biasanya 

menggunakan tegangan menengah sedangkan pelanggan kecil seperti rumah-rumah 

penduduk menggunakan tegangan rendah. Gambar Sistem penyaluran tenaga listrik 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Sistem penyaluran tenaga listrik [6] 

 

2.2.2 Sistem Distribusi 

Unit distribusi merupakan salah 1 bagian dari system tenaga listrik yang 

dimulai dari PMT outgoing di Gardu Induk sampai dengan Alat Penghitung dan 

Pembatas (APP) di konsumen[7]. Gambar Sistem Distribusi Tenaga Listrik dapat 

dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2 Saluran Distribusi Tenaga Listrik[7]
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Unit distribusi tenaga listrik dalam hal ini berfungsi untuk menyalurkan dan 

mendistribusikan tenaga listrik dari pusat pusat suplai atau Gardu Induk ke pusat-

pusat beban yang berupa gardu gardu distribusi (gardu transformator) atau secara 

langsung mensuplai tenaga listrik ke konsumen dengan mutu yang memadai. 

Dengan demikian unit distribusi ini menjadi suatu sistem tersendiri karena unit 

distribusi ini memiliki komponen peralatan yang saling berkaitan dalam operasinya 

untuk menyalurkan tenaga listrik. 

Fungsi  utama dari sistem distribusi adalah untuk menyalurkan tenaga listrik 

dari sumber daya ke pemakai atau konsumen. Baik buruknya suatu sistem distribusi 

dinilai dari bermacam-macam faktor, diantaranya  menyangkut  hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Kontinuitas pelayanan 

Yaitu meminimalkan jumlah dan lama padam daerah konsumen yang terjadi 

akibat adanya gangguan ataupun sedang terjadi pemeliharaan. 

2. Efesiensi 

Efesiensi yang dimaksud adalah mengurangi rugi-rugi daya atau losses yang 

terjadi pada jaringan distribusi dengan meningkatkan  keandalan alat-alat 

jaringan distribusi. 

3. Fleksibilitas 

Diharapkan agar sistem jaringan distribusi dapat berkembang sesuai 

kemajuan teknologi yang berdampak pada meningkatnya kualitas 

penyaluran tenaga listrik untuk konsumen. 

4. Regulasi Tegangan 
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Pengaturan tegangan baik dari Gardu Induk, saluran transmisi ataupun pada 

pembangkit sangat penting agar kontinuitas tenaga  listrik terjaga. 

5. Harga Sistem 

Dalam pembangunan jaringan distribusi perlu diperhatikan kualitas 

komponen-komponen yang digunakan agar keandalan jaringan distribusi 

tetap terjaga. 

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berada 

paling dekat dengan sisi beban/konsumen. Dimana sistem distribusi menyalurkan 

dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat suplai yang dalam hal ini dapat 

berupa gardu induk atau pusat pembangkit ke pusat-pusat/kelompok beban (gardu 

distribusi) dan pelanggan melalui jaringan primer dan jaringan sekunder. Gambar 

Jaringan Distribusi dalam Instalasi Sistem Tenaga Listrik 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Jaringan Distribusi dalam Instalasi Sistem Tenaga Listrik[8]
 

Saluran Distribusi Primer atau biasa disebut Jaringan Tegangan Menengah 

(JTM) terletak pada sisi primer trafo distribusi, yaitu antara titik Sekunder trafo  
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substation yang berada di Gardu Induk (GI) dengan titik primer trafo distribusi. 

Saluran  ini  memiliki tegangan kerja menengah 20kV. 

Sistem distribusi primer digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari GI 

distribusi ke pusat-pusat beban. Sistem ini dapat menggunakan  kabel udara 

maupun kabel tanah sesuai dengan tingkat keandalan yang diinginkan dan kondisi 

serta situasi lingkungan. Saluran distribusi ini direntangkan sepanjang daerah yang 

akan disuplai tenaga listrik sampai ke pusat beban.  

Saluran distribusi sekunder atau biasa disebut Jaringan Tegangan Rendah 

(JTR) terletak pada sisi sekunder trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder dengan 

titik cabang menuju beban. Saluran ini memiliki tegangan kerja 220 Volt. Sistem 

distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu 

distribusi kebeban-beban yang ada dikonsumen. Pada sistem  distribusi sekunder 

bentuk saluran yang paling banyak digunakan adalah bentuk radial. Gambar 2.4 

menunjukkan Jaringan Distribusi Sekunder. 

 

Gambar 2. 4 Jaringan Distribusi Sekunder[9] 
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2.2.3 Jaringan Tegangan Rendah 

Jaringan Tegangan Rendah ialah jaringan tenaga listrik dengan tegangan 

rendah yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya. 

dari sumber penyaluran tegangan rendah tidak termasuk SLTR. Sedangkan 

Sambungun tenaga listrik tegangan rendah (SLTR) ialah penghantar di bawah atau 

di atas tanah termasuk peralatannnya mulai dari titik penyambungan pada JTR 

sampai dengan alat pembatas dan pengukur (App). (SPLN No.56 tahun 1984). 

Jaringan tegangan rendah merupakan jaringan yang berhubungan langsung dengan 

konsumen tenaga listrik. Pada JTR sistem tegangan distribusi primer 20 kV 

diturunkan menjadi tegangan rendah 220 V [10]. Sistem penyaluran daya listrik pada 

JTM maupun JTR dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

1. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Jenis penghantar yang dipakai adalah 

kabel telanjang (tanpa isolasi) seperti kabel AAAC, kabel ACSR. 

2. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR) Jenis penghantar yang dipakai 

adalah kabel berisolasi seperti kabel LVTC (Low Voltage Twisted 

Cable).ukuran kabel LVTC adalah : 2 x 10 mm2, 2 x 16 mm2, 4 x 25 mm2, 3 x 

35 mm2, 3 x 50 mm2, 3 x 70 mm2.  

Penyambungan JTR menurut SPLN No.74 tahun 1987 yaitu “sambungan 

JTR adalah sambungan rumah (SR) penghantar di bawah tanah atau di atas tanah 

termasuk peralatannya mulai dari titik penyambungan tiang JTR sampai alat 

pembatas dan pengukur (APP)”[11]. Spesifikasi umum sambungan rumah yaitu 

sebagai berikut :  
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1. Rugi Tegangan Jatuh tegangan maksimum yang diperkenankan sepanjang 

penghantar SR ialah 2%. Dengan catatan dalam hal ini SR diperhitungkan dari 

titik penyambung pada STR. Khusus untuk penyambungan langsung dari papan 

bagi TR di gardu transformator jatuh tegangan diperkenankan maksimum 5%.  

2. Ukuran Penghantar Minimum Ukuran penghantar minimum saluran rumah (SLP 

dan SMP) ialah untuk SLP, baik di atas ataupun di bawah tanah minimal 10mm2. 

Sedangkan untuk SMP penghantar aluminium minimal 10mm2 atau tembaga 

minimum 4mm2 . Sambungan rumah digunakan kabel pilin berinti tembaga atau 

aluminium, dengan ukuran inti tembaga adalah 4 mm2 , 6 mm2 , l0 mm2,16 mm2, 

25 mm2 . Ukuran inti aluminium adalah l0 mm2 ; 16 mm2 , 25 mm2 , 35 mm2.  

3. Jumlah Langganan/Sambungan Seri Dengan memperhitungkan jatuh tegangan 

maksimum yang diizinkan, cos Փ = 0,85 impedansi saluran dan "demand factor" 

= 0,5 maka didapatkan jumlah sambungan seri menurut ukuran dari jenis kabel 

SR, jarak SR dan besar beban tersambung rata-rata. 

 

2.2.4 Drop Tegangan 

Dalam penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, proses diawali dari 

pembangkitan yang ditransmisikan melalui jaringan tegangan tinggi / extra tinggi 

ke gardu induk lalu disalurkan melalui jaringan tegangan menengah ke gardu 

hubung dan disalurkan kembali melalui jaringan tegangan menengah ke trafo 

distribusi untuk kemudian disalurkan ke pelanggan melalui jaringan tegangan 

rendah. Pada setiap proses tersebut tegangan yang disalurkan mengalami penurunan 

dari rugi – rugi penampang & peralatan yang digunakan. Drop tegangan pada 
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jaringan tegangan rendah (JTR) yang dijelaskan dalam SPLN72:1987 tentang 

Spesifikasi Desain JTM & JTR, untuk pengaturan tegangan dan turun tegangan 

pada JTR dibolehkan sampai 4% dari tegangan kerja tergantung pada kepadatan 

beban, pada SR dibolehkan 1 % dari tegangan nominal. Untuk indikator TMP 

tegangan rendah di titik pemakaian yang dicanangkan PLN adalah + 5 %, – 10 % 

dari tegangan standar pelayanan 220 Volt [11]. 

Tegangan jatuh adalah selisih antara tegangan kirim dan tegangan terima. 

Tegangan jatuh di sebabkan oleh hambatan dan arus, tegangan jatuh pada saluran 

tenaga listrik secara umum berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban 

serta berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Besarnya tegangan 

jatuh dinyatakan baik dalam persen atau dalam besaran Volt. Besarnya batas atas 

dan bawah ditentukan oleh kebijaksanaan perusahaan kelistrikan.  

Tegangan jatuh secara umum adalah tegangan yang digunakan pada beban. 

Tegangan jatuh ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui tahanan kawat. 

Tegangan jatuh V pada penghantar semakin besar jika arus I di dalam penghantar 

semakin besar dan jika tahanan penghantar Rℓ semakin besar pula. Tegangan jatuh 

merupakan penanggung jawab terjadinya kerugian pada penghantar karena dapat 

menurunkan tegangan pada beban. Akibatnya hingga berada di bawah tegangan 

nominal yang dibutuhkan. Atas dasar hal tersebut maka tegangan jatuh yang 

diijinkan untuk instalasi dengan toleransi 10%. Rugi tegangan dapat dinyatakan 

dalam  
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persamaan 1:  

ΔV= Is x (Rs + jXs) = I x Z ………………………………………………...(1)  

dengan :  

I = Arus (A)  

Z = Impedansi (Ω)  

Disini nilai Xs sangat kecil sehingga dianggap tidak ada. Maka yang digunakan 

adalah Rs 

 

ΔV = Vs – Vb ……………………………………………………………..(2)  

dengan :  

ΔV = drop tegangan (V)  

Vs = tegangan kirim (V)  

Vb = tegangan terima (V)  

 

Maka besar nilai persentase (%) rugi tegangan adalah :  

ΔV (%) = ΔV/V x 100% ………………………………………………….……(3)  

dengan :  

ΔV (%) = Rugi Tegangan dalam % (V)  

V = Tegangan kerja (V)  

ΔV = Rugi tegangan (V)  

 

Penurunan tegangan maksimum pada beban penuh, yang dibolehkan dibeberapa 

titik pada jaringan distribusi adalah (SPLN 72 :1987) :  
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a. SUTM = 5 % dari tegangan kerja bagi sistem radial  

b. SKTM = 2 % dari tegangan kerja pada sistem spindel dan gugus.  

c. Trafo distribusi = 3 % dari tegangan kerja.  

d. Saluran tegangan rendah = 4% dari tegangan kerja tergantung kepadatan beban.  

e. Sambungan rumah = 1 % dari tegangan nominal. 

 

2.2.5 Tap Changer 

Dalam proses penyaluran tenaga listrik, hal utama yang perlu diperhatikan 

adalah  kestabilan  frekuensi  dan  tegangan  ke  konsumen.  Kestabilan  frekuensi 

diatur oleh pusat pengatur beban, sedangkan kestabilan tegangan dapat diatur 

dengan merubah tap canger pada transformator. 

Prinsip  kerja  tap  changer  adalah  dengan  mengubah  banyaknya  belitan 

pada sisi primer, yang diharapkan dapat merubah ratio antara belitan primer dan 

sekunder. Dengan demikian tegangan output dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

sistem berapapun tegangan inputnya.  

Tap changer ini mengusahakan agar tegangan pelayanan masih dalam 

batas-batas yang diperbolehkan, maka trafo distribusinya dilengkapi dengan tap  

changer  tanpa beban pada sisi tegangan tingginya, disamping itu pada sisi tegangan 

rendahnya, tegangan keluarannya atau tegangan terminal sisi sekunder trafonya 

sudah dibuat 231V atau +5% diatas nilai nominalnya 220V. Pengaturan tap  

changer  tanpa beban pada trafo distribusi ini, harus dikaitkan dengan pengaturan 

tegangan sadapan berbeban pada trafo utama di Gardu-Induk yang bersangkutan. 
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Sisi Tegangan Rendah (TR) dan kedua macam trafo tersebut diatas, 

tegangan terminal sekundernya (tanpa beban) sudah dibuat 231 V atau +5% diatas 

nilai nominalnya 220 V.  

 

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[7]. 

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[12]. Gambar fisik Arduino dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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Gambar 2. 5 Arduino Mega 2560[12] 

 

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 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 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[13].  

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[14]: 

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 yang tepat atau 



22 

 

 

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.  
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4. LED, berupa pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega2560. 

LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai 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()[14]. 

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)[14]. 

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 

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[9]: 

1. Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop. Double klik program Arduino seperti 

pada gambar 2.6. 
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Gambar 2. 6 Aplikasi Arduino IDE 

 

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 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE ditampilkan 

pada gambar 2.7. 
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Gambar 2. 7 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE 

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 2.8. 

Gambar 2. 8 Memilih Board yang Digunakan 
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3. Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File → Examples 

→ Basics seperti pada gambar 2.9 dan 2.10

 

Gambar 2. 9 Contoh Program Led Berkedip 

 

 

Gambar 2. 10 Sketch Led Berkedip 
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4. Klik tombol Upload pada toolbar untuk mengirim sketch atau program 

tersebut pada Arduino seperti pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2. 11 Tombol Upload 

 

 

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

seperti pada Gambar 2. 12. 

 

Gambar 2. 12 Program Berhasil Dikirim 

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

maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 2. 13. 

 

Gambar 2. 13 Program Gagal Dikirim 
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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 merupakan suatu Rangkaian yang paling penting bagi sistem 

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

AC yaitu sumber tegangan bolak – balik, sedangkan sumber tegangan DC 

merupakan sumber tegangan searah[15]. 

Bila dilihat dengan osiloskop maka akan menghasilkan gelombang AC dan 

DC seperti pada gambar 2. 14 dan 2. 15 berikut : 

 

Gambar 2. 14 Gelombang tegangan AC[15] 

 

 

Gambar 2. 15 Gelombang tegangan DC[15] 
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Sumber Tegangan Bila diamati sumber AC tegangan berayun sewaktu-

waktu pada kutub positif dan sewaktu-waktu pada kutub negatif, sedangkan sumber 

DC selalu pada satu kutub saja, positif saja atau negatif saja. Dari sumber AC dapat 

disearahkan menjadi sumber DC dengan menggunakan rangkaian penyearah yang 

di bentuk dari dioda.  

 

2.3.2.1 Transformator 

Transformator merupakan suatu alat magnetoelektrik yang sederhana, 

andal, dan efisien untuk mengubah tegangan arus bolak-balik dari satu tingkat ke 

tingkat yang lain. Pada umumnya transformator terdiri atas sebuah inti yang terbuat 

dari besi berlapis dan 2 buah kumparan yaitu kumparan primer dan kumparan 

sekunder[16]. 

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. Transformator adalah komponen 

kelistrikan yang memiliki kegunaan untuk moengkonversi tergangan tinggi AC 

menjadi tegangan rendah DC. Komponen utama penyusun transformator adalah 

kumparan kawat berisolasi dan inti besi. Transformator terbagi menjadi dua bagian 

kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder[16]. Gambar 

transformator step down dapat dilihat pada gambar 2.16 dan gambar dasar 

hubungan transformator dapat dilihat pada gambar 2.17 
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Gambar 2. 16 Transformator step down[17] 

 

 

Gambar 2. 17 Dasar hubungan transformator[9] 

 

Keterangan gambar 2.17: 

V1  = Tegangan sumber, tegangan terminal primer 

V2  = Tegangan terminal sekunder 

N1  = Belitan primer, belitan yang berhubungan dengan sumber listrik 

N2  = Belitan sekunder, belitan yang berhubungan dengan beban 

E1  = Gaya gerak listrik / tegangan induksi belitan primer 

E2  = Gaya gerak listrik / tegangan induksi belitan sekunder 

I     = Arus listrik belitan primer 

𝜙    = Fluks dalam inti trafo 
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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 2.18. 

 

Gambar 2. 18 Struktur diode[15] 

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.  

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

hampir nol atau dioda akan bersifat sebagai isolator[6] 

Proses menyearahkan 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 padaalat tugas akhir penulis menggunakan catu daya dengan jenis 

penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda. 

Prinsip kerja rangkaian bisa dijelaskan sebagai berikut: Saat titik A 

mendapatkan tegangan positif (+) dan B negatif (-) seperti pada gambar 2.25, 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 A – D1 – R- D3 dan kembali ketitik 

B-. Tegangan yang timbul pada R merupakan tegangan output (Vout) [15].  

1. Penyearah gelombang penuh dengan 4 buah diode 

Penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda biasanya disebut dioda 

bridge atau jembatan. Prinsip kerja penyearah gelombang penuh dengan 4 buah 

dioda ini sama dengan penyearah gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda. 

Namun, pada penyearah sistem bridge ini, trafo yang digunakan tidak harus trafo 

CT. Dioda akan bekerja secara berpasangan, jika D1 dan D3 On, D2 dan D4 kan 
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Off, begitu pula sebaliknya. Prinsip kerja rangkaian bisa dijelaskan sebagai 

berikut[15]. 

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

gambar 2.19, 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 A 

– D1 – R- D3 dan kembali ketitik B-. Tegangan yang timbul pada R merupakan 

tegangan output (Vout). 

 

Gambar 2. 19 Dioda 1 dan Dioda 3 dalam Posisi ON[15] 

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

gambar 2.20, 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). 
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Gambar 2. 20 Dioda 2 dan Dioda 4 dalam Posisi ON[15] 
 

 

 

Bentuk gelombang input dan outpunya seperti gambar 2.21. 

 

 

Gambar 2. 21 Gelombang Input dan Outputs[18]
 

 

2.3.2.3 Filter 

Sinyal keluaran yang berasal dari penyearah gelombang yang diperoleh 

masih terdapat riak (ripple) pada tegangan keluaran dari RL. Untuk memperbaiki 

kualitas penyearahan maka dipasang filter kapasitif yang akan menyebabkan 
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komponen sinyal listrik DC diizinkan lewat dan menghilangkan komponen AC 

sehingga diperoleh sinyal keluaran sesuai yang diinginkan[19]. 

Kapasitor dipasang secara paralel dengan resistansi beban dan bertindak 

sebagai sebuah tangki yang menyimpan muatan selama diode menghantar dan 

melepas muatan ke beban selama diode tidak mengalirkan arus dapat dilihat pada 

gambar 2.22. 

 

C

 

 

 

Gambar 2. 22 Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor[20] 

(a) Simbol Kapasitor 

(b) Bentuk Fisik Kapasitor 

 

Filter tersebut bekerja dengan pengisian kapasitor apabila dioda 

menghantarkan arus listrik DC, dan mengeluarkan muatan listrik apabila dioda 

tidak menghantarkan arus listrik DC. Apabila rangkaian penyearah menghantarkan 

arus listrik DC, kapasitor akan mengisi muatan dengan cepat sampai mendekati 

tegangan puncak gelombang input.  

Pada saat tegangan output rangkaian penyearah menurun, kemudian 

kapasitor mengeluarkan muatan listrik melalui beban. Sehingga kapasitor bertindak 

sebagai tangki penyimpan yang menerima elektron pada tegangan puncak dan 

mensuplai elektron pada beban ketika output rangkaian penyearah rendah[15]. 

 

(b) (a) 
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2.3.2.4 Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 

Regulator berfungsi untuk mengatur kestabilan arus yang mengalir ke 

rangkaian elektronika. Regulator mempunyai seri berbeda-beda, sedangkan untuk 

rangkaian terpadu (Integrated Circuit) seri 7812 yang pada umumnya dikenal 

sebagai LM7812. LM7812 adalah rangkaian terpadu regulator yang menghasilkan 

tegangan konstan sebesar XX Volt[21]. Susunan kaki IC regulator yang digunakan 

pada catu daya dapat dilihat pada gambar 2. 23. 

 

Gambar 2. 23 Susunan Kaki IC Regulator 7812[22]
 

Seri 7812 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan regulator tegangan 

lainnya, yaitu: 

1. Seri 7812 tidak memerlukan komponen tambahan untuk meregulasi 

tegangan, membuatnya mudah digunakan, ekonomis dan hemat ruang. 

2. Seri 7812 memiliki rangkaian pengaman terhadap pembebanan lebih, panas 

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

keadaan tertentu, kemampuan pembatasan arus piranti 7812 tidak hanya 

melindunginya sendiri, tetapi juga melindungi rangkaian yang ditopangnya. 

Regulator tegangan ini menggunakan prinsip diode zener yang bekerja pada 

daerah breakdown. Sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dengan 

tegangan zener atau Vout= Vz seperti pada gambar 2. 24.  
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Gambar 2. 24 Prinsip Regulator Tegangan Menggunakan Dioda Zener[17] 

 

2.3.3 Relay 

Relay adalah suatu perangkat yang bekerja dengan sistem elektromagnetik 

yang bekerja dengan menggerakan beberapa kontaktor atau suatu saklar elektronik 

yang dapat dikendalikan lewat rangkaian elektronik lain dan dengan memanfaatkan 

tenaga listrik sebagai energi sumbernya. Kontaktor yang tersusun beberapa akan 

tertutup (ON) atau terbuka (OFF) dikarenakan efek induksi dari magnet yang 

dihasilkan oleh kumparan (induktor) saat dialiri arus listrik. Gambar 2. 25 

menunjukkan bagian-bagian dari sebuah relai. 

 

 

Gambar 2. 25 Gambar Relay MY2N[23] 
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Di dunia elektronika, relay dikenal sebagai komponen yang dapat 

mengimplementasikan logika switching. Penggunaan relay elektromekanik 

merupakan cara termudah untuk memutus / menghubungkan arus yang menuju ke 

beban, yang mana dibutuhkan juga isolasi antara rangkaian kontrol dengan 

rangkaian beban.  

Relay elektromekanik terdiri atas coil (kumparan) dan kontak. Cara kerja 

relay yaitu jika coil diberikan arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi 

elektromagnet yang menarik kontak. Kontak dapat berupa kontak normally open 

(NO) maupun kontak normally closed (NC). Kontak NO berarti kondisi awal relay 

sebelum diaktifkan statusnya terbuka dan jika diberi input maka kontak akan 

menutup, sedangkan kontak NC berarti kondisi awal relay sebelum diaktifkan 

berstatus tertutup[23]. 

Dalam rancangan alat Tugas Akhir yang dibuat, digunakan relay jenis double pole 

double throw (DPDT). Dalam hal ini, relai memiliki satu coil yang apabila ia diberi 

arus DC ia akan menginduksi kumparan dan akan menggerakkan 2 kontak secara 

bersamaan. Digunakannya relai tersebut bertujuan agar dapat menggerakkan dua 

beban sekaligus. Gambar 2.26 menunjukkan bagian-bagian relai DPDT dan gambar 

2.27 menunjukkan bagian-bagian dari relai Omron MY2N. 

 

Gambar 2. 26 Bagian- Bagian Dari Relai DPDT[24] 
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Gambar 2. 27 Bagian-bagian dari relai Omron MY2N[24] 

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan relai merk Omron type MY2N 

sebagai simulasi switch untuk menggambarkan prinsip kerja PMT dan PMS . 

Berikut adalah spesifikasi dari relay MY2N dari Omron: 

- Double Pole Models 

- 8 Pins; 2NO + 2NC 

- Imax 10A; Vmax : AC250V/DC125V 

- Pilihan teg koil AC : 6/12/24/50/110/220 V 

- Pilihan teg koil DC : 6/12/24/48/110 V 

- Contact resistance 100 ms max. 

- Operate time 20 ms max. 

- Release time 20 ms max. 

- Max. operating frequency Mechanical: 18,000 operations/hr 

- Dimension : H28 W21,5 D36mm[24] 

 

2.3.3.1 ULN 2803 

ULN2803 adalah komponen elektronik berupa IC (Integrated Circuit) yang 

terdiri dari 8 transistor pasangan Darlington. Komponen ini terdiri dari pasang 



41 

 

 

transistor NPN Darlington memiliki fitur output tegangan tinggi common katoda 

untuk switching beban induktif. Kapasitas arus kolektor setiap transistor Darlington 

500 mA. Transistor Darlington dapat diparalel untuk penggunaan arus yang lebih 

tinggi.  

Penggunaan IC ULN2803 dapat diaplikasikan untuk driver relay, hammer 

driver, driver lampu, driver tampilan (LED dan Gas Discharge), line driver, dan 

buffer logika . ULN2803 mempunyai resistor 2,7 kΩ terhubung seri dengan kaki 

basis setiap transistor Darlington sehingga dapat dioperasikan TTL atau 5 Volt 

komponen CMOS. Gambar 2.28 menunjukkan Logic Diagram ULN 2803 dan 

gambar 2.29 menunjukkan Skematik Transistor Darlington ULN2803. 

 

Gambar 2. 28 Logic Diagram ULN 2803[25] 



42 

 

 

 

Gambar 2. 29 Skematik Transistor Darlington ULN2803[25]
 

Prinsip kerja transistor Darlington sebagai saklar sama seperti transistor 

tunggal yang berfungsi sebagai saklar yaitu ketika transistor dalam kondisi saturasi 

dimana terdapat arus yang mengalir ke pin basis transistor sehingga memicu 

transistor dapat menghantarkan arus kolektor. Penggunaan transistor Darlington 

bertujuan untuk meningkatkan penguatan arus basis sehingga dapat menghantarkan 

arus yang lebih besar. Besar penguatan arus yang terjadi pada transistor Darlington 

dirumuskan seperti pada gambar 2.30 sebagai berikut[16]: 

ßtotal = ß1 x ß2 ........................................………...............................................(2.18) 

 

Gambar 2. 30 Transistor Darlington[25] 

 

2.3.4 Resistor sebagai Pembagi Tegangan 

Dalam elektronik, pembagi tegangan (juga dikenal sebagai pembagi 

potensial) adalah sebuah rangkaian elektronika linear yang akan menghasilkan 
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tegangan output (Vout) yang merupakan sebagian kecil dari tegangan masukan 

(Vin). Pembagi tegangan biasanya menggunakan dua resistor atau dibuat dengan 

satu potensiometer. Tegangan output tergantung dari nilai-nilai komponen resistor 

atau dari pengaturan potentiometer. Ketika pembagi tegangan diambil dari titik 

tengah, tegangan akan terbagi sesuai dengan nilai hambatan (resistor atau 

potensiometer) yang di pasang. Rangkaian Pembagi Tegangan ditunjukkan pada 

gambar 2.31. 

Vin

0V

R1

R2

Vout

 

Gambar 2. 31 Rangkaian Pembagi Tegangan[26] 

 

 

a. Jenis-jenis pembagi tegangan 

Pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat tegangan referensi, 

atau untuk mendapatkan sinyal tegangan rendah sebanding dengan tegangan yang 

akan diukur, dan juga dapat digunakan sebagai attenuator sinyal pada frekuensi 

rendah. Untuk arus DC dan berfrekuensi rendah pembagi tegangan cukup akurat 

jika dibuat hanya dari 2 resistor, dimana respon frekuensi dengan bandwidth yang 

lebar sangat diperlukan (seperti dalam probe osiloskop), pembagi tegangan 
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memiliki elemen kapasitif yang dapat ditambahkan untuk dapat memberikan 

kompensasi pada kapasitansi beban. Dalam transmisi tenaga listrik, tegangan 

kapasitif pembagi digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi. Ada beberapa 

macam pembagi tegangan yang biasa digunakan yaitu : 

• Pembagi tegangan sifat Resistif (menggunakan komponen elemen resistansi 

murni) 

• Pembagi tegangan sifat campuran Resistif-Capasitansi (menggunakan 

komponen elemen resistif digabung dengan komponen elemen penyimpan 

muatan, contohnya adalah filter RC). 

• Pembagi tegangan sifat campuran Resistif-Induktif (menggunakan 

komponen elemen resistif digabung dengan komponen elemen penghasil 

GGL, contohnya adalah filter RL). 

Pembagi tegangan sifat campuran Resistif-Capasitif-Induktif 

(menggunakan komponen elemen resistif digabung dengan komponen elemen 

penghasil GGL dan dengan komponen elemen penyimpan muatan, contohnya 

adalah filter RLC). Namun yang akan dibahas pada dasar teori ini hanyalah 

pembagi tegangan berdasarkan elemen resisitif murni. 

 

2.3.5 Ethernet Shield 

Ethernet Shield pada rancangan prototype tugas akhir ini digunakan untuk 

menghubungkan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan jaringan komputer. 

Dalam sistem rancangan tugas akhir ini, agar Arduino Mega 2560 dapat dikrontrol 

melalui software VTScada maka Arduino Mega 2560 dijadikan Open Modbus 
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TCP/IP terlebih dahulu. Untuk menjadikan Arduino sebagai Open Modbus TCP/IP 

maka diperlukan Ethernet Shield. Kemudian Ethernet Shield dihubungkan dengan 

Router melalui jaringan LAN (Local Area Network).  

Dalam prototype Tugas Akhir, penggunaan Arduino Mega 2560 yang 

terhubung dengan Ethernet Shield pin 50, 51, 52, 10, dan 4 tidak terhubung dengan 

rangkaian elektronik lain. Hal ini disebabkan oleh pin 50, 51, dan 52 digunakan 

untuk komunikasi bus SPI. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin 

digital 4 digunakan untuk memilih SD card. Untuk membuat Open Modbus TCP/IP 

diperlukan beberapa pengaturan dasar yaitu member alamat MAC (Media Access 

Control) dan alamat IP (Internet Protocol) dan diperlukan IP gateway jaringan dan 

subnet mask. 

 

2.3.6 Aplikasi VT Scada 

VTScada dirancang untuk menampilkan satu set alat pemantauan dan 

kontrol yang baik. Biasanya digunakan di peron pengeboran lepas pantai, pabrik 

pengolahan air, kapal, pabrik bir, pembangkit listrik tenaga air di seluruh dunia. Di 

dalam VTScada bisa dengan mudah untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi 

dan bahasa pemrograman yang bagus. Dengan ini kita bisa mengoperasikan 

peralatan dengan mudah seperti konfigurasi alaram, mendapatkan data laporan, dan 

data statistik. Dalam monitoringnya operator dapat melihat peralatan status dari 

jarak jauh dengan via alarm telepon, email atau sms. Kita juga bisa membuat tag 

untuk peralatan kita sendiri, karena teresedia banyak alamat I/O, alaram, data loger. 
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Software VTSCADA mampu untuk melakukan sistem kendali berbasis 

komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses tenaga listrik. Dapat juga 

manampilkan hasil besaran yang di ukur oleh sensor. Selain itu software juga 

dilengkapi oleh button ataupun switch yang mampu untuk menggerakan kontak 

relay pada rangkaian elektronika. Bedanya software ini dari software SCADA yang 

lain, software ini memiliki bermacam-macam widget yang bisa membuat tampilan 

HMI menjadi lebih menarik dan terkesan tidak monoton[27].
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BAB III 

CARA KERJA SISTEM MONITORING TEGANGAN UJUNG PADA JTR 

SEBAGAI KONTROL PADA TAPPING TRAFO 1 PHASA BERBASIS 

ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN HUMAN MACHINE 

INTERFACE (HMI) 

 

3.1 Blok Diagram Sistem 

Sistem “Monitoring Tegangan Ujung Pada JTR Sebagai Kontrol Pada 

Tapping Trafo 1 Phasa  Berbasis Arduino Mega 2560”, terdiri dari 2 perancangan 

system, yaitu: 

1. Perancangan Perangkat Keras 

2. Perangcangan Perangkat Lunak 

Untuk perancangan perangkat keras terdiri dari beberapa rangkaian dan board, 

yaitu Arduino Mega 2560, Ethernet shield, push button, rangkaian pull down, relay 

MY2, driver relay dengan IC ULN 2803, dan sensor tegangan (pembagi tegangan). 

Adapun rangkaian catu daya 12 Volt dan 5 Volt digunakan untuk memberikan 

suplai tegangan ke beberapa rangkaian. Sedangkan router digunakan untuk media 

telekomunikasi antara Arduino Mega 2560 dengan PC (Personal Computer). 

Dan untuk perangkat lunak terdiri dari perancangan program Arduino dan 

perancangan program VTScada. Perancangan program Arduino digunakan untuk 

memasukan listing program ke mikrokontroler Arduino Mega 2560. Sedangkan 

perancangan perangkat lunak VTScada digunakan untuk merancang sistem 

monitoring prototype agar bisa ditampilkan melalui PC (Personal Computer). 
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Suatu sistem memiliki tiga unsur utama, yaitu masukan (input), proses, dan 

keluaran (output). Berdasarkan blok diagram gambar 3.1, maka ketiga unsur utama 

dalam sistem dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Komponen yang digunakan sebagai masukan pada mikrokontroler 

Arduino Mega 2560 adalah catu daya, sensor tegangan dan push button. 

2. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 berfungsi sebagai pengendali yang 

memproses masukan sehingga menghasilkan keluaran pada sistem. 

Sebagai piranti keluaran dari mikrokontroler, digunakan ethernet shield, dan 

router yang berfungsi mengirim status kondisi jaringan (sinyal keluaran 

mikrokontroler) ke HMI dengan sistem LAN melalui kabel RJ45. Serta digunakan 

monitor untuk menampilkan dan pengoperasian open close relay pada jaringan 

tersebut. 
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Gambar 3. 1 Blok Diagram Keseluruhan 

Cara kerja blok diagram alat Monitoring Tegangan Ujung pada JTR Sebagai 

Kontrol Tapping Trafo 1 Phasa dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sumber tegangan AC 220 Volt sebagai inputan sumber kemudian 

diturunkan tegangannya menjadi 12 Volt AC oleh transformator step down. 

2. Transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan ke 12 Volt AC yang 

digunakan sebagai masukan catu daya. 
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3. Catu daya 12 Volt DC digunakan untuk menyuplai driver relai, Arduino 

Mega 2560 dan relai OMRON MY2N. Catu daya 5 Volt DC digunakan 

untuk menyuplai push button. 

4. Arduino Mega 2560 sebagai pengolah data atau dasar otak semua perintah 

dan program dari suatu alat. Mikrokontroler Arduino mengendalikan semua 

rangkaian yang akan bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman 

yang mudah dimengerti atau dipahami.  

5. Arduino Mega 2560 sebagai perangkat pengolah data dari inputan. 

Komponen yang digunakan sebagai inputan pada mikrokontroler adalah 

push button dan sensor tegangan. Push button digunakan sebagai sinyal 

masukan arduino untuk memerintahkan driver relay agar 

membuka/menutup relay. Sedangkan sensor tegangan digunakan sebagai 

pendeteksi besaran tegangan yang mengalir pada rangkaian. 

6. Pada Tugas Akhir ini menggunakan sensor tegangan untuk mendeteksi 

tegangan pada ujung jaringan. Komponen ini berfungsi sebagai input utama 

pada sistem. 

7. Led sebagai keluaran dari mikrokontroler yang berfungsi sebagai indikator 

kondisi posisi taping trafo.  

8. Relai ini dapat dikendalikan secara manual dengan menggunakan push 

button yang berfungsi untuk menyalakan lampu secara manual dan dapat di 

control melalui VTScada..  
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9. Rangkaian beban merupakan rangkaian yang digunakan sebagai simulasi 

beban pada sistem yang terletak pada jaringan dengan cara menyambungkan 

tahanan putar dengan jaringan, sehingga terjadi perubahan tegangan. 

 

3.2 Cara Kerja Tiap Rangkaian 

3.2.1 Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian catu daya digunakan untuk mensuplai seluruh rangkaian yang 

memerlukan tegangan sesuai dengan tegangan kerja rangkaian[7]. Catu daya yang 

digunakan dalam rangkaian sistem adalah catu daya 12VDC untuk mensuplai 

tegangan ke mikrokontroler Arduino Mega 2560, rangkaian driver relay, dan relay. 

Selain catu daya 12VDC pada alat simulator ini juga menggunakan rangkaian catu 

daya 5 VDC yang digunakan untuk mensuply push button. 

Catu daya yang digunakan pada rangkaian sistem terdiri dari beberapa 

bagian, yaitu transformator step down yang digunakan sebagai penurun tegangan, 

rectifier atau penyearah dengan jenis penyearah gelombang penuh dengan 4 buah 

dioda, filter sebagai perata tegangan, regulator sebagai pengatur tegangan  

 

3.2.1.1 Rangkaian Catu Daya 220 Volt AC ke 12 Volt DC 

Rangkaian Catu Daya digunakan untuk mengubah tegangan AC ke DC. Catu 

daya 12 Volt DC merupakan catu daya sederhana dengan sumber 220 Volt AC yang 

kemudian diubah menjadi 12 Volt DC. Gambar 3-2  merupakan rangkaian catu daya 

220 Volt AC ke 12 Volt DC. 
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Gambar 3. 2 Rangkaian Catu Daya 12 Volt 

Prinsip kerja rangkaian power supply di atas, didapat dari Elektronika karangan 

Pujiono bab Catu Daya[28]adalah : 

1. Transformator yang digunakan pada catu daya rangkaian sistem adalah 

transformator jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik 

dengan kapasitas 3 Ampere. Transformator bekerja berdasarkan prinsip Induksi 

Elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian, yaitu lilitan primer dan lilitan 

sekunder. Input berupa tegangan listrik AC yang akan masuk ke lilitan primer 

transformator sehingga akan menghasilkan output pada lilitan sekunder. 

Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk 

arus bolak-balik (arus AC) yang harus melewati proses selanjutnya. Keluaran 

dari transformator tersebut akan disearahkan dengan penyearah jenis gelombang 

penuh dengan 4 dioda 1N5401.  
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Gambar 3. 3 Arus Input dan Arus Output Trafo Step Down [7] 

Pada gambar 3.3 terlihat bahwa tegangan yang masuk ke lilitan primer trafo 

sebesar 220 Volt dengan arus AC kemudian diproses dan menghasilkan 

tegangan sebesar 12 V dengan arus AC. 

2. Rectifier atau disebut juga penyearah gelombang adalah rangkaian yang 

berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah 

tegangannya diturunkan oleh transformator. Rangkaian penyearah gelombang 

ini terdiri dari komponen dioda. Terdapat dua jenis rangkaian penyearah 

gelombang dalam catu daya, yaitu penyearah Setengah Gelombang (Half Wave 

Rectifier) yang terdiri dari 1 buah komponen dioda dan penyearah Gelombang 

Penuh (Full Wave Rectifier), yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. 

Pada alat tugas akhir ini menggunakan penyearah gelombang penuh dengan 4 

dioda. Dan bentuk fisik diode tipe jembatan ditunjukkan pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3. 4 Dioda[17]  
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3. Hasil dari penyearah, masih terdapat ripple, sehingga untuk menguranginya 

dibutuhkan filter,dengan memanfaatkan kapasitor dengan jenis elco yang 

bekerja dengan prinsip pengisian dan pengosongan muatan. Pada saat dioda bias 

forward, maka kapasitor dimuati sampai tegangan puncak. Setelah melewati 

puncak positif, maka kapasitor akan mengalami pengosongan. Pada saat 

pengosongan kapasitor akan menyuplai tegangan searah. Gambar 3.5 adalah 

gambar bentuk fisik kapasitor. 

 

Gambar 3. 5 Bentuk fisik kapasitor[17] 

4. Karena kapasitas dari IC regulator 7812 hanya sebesar 1 amper, maka 

dibutuhkan rangkaian penguat arus. Yaitu dengan menggunakan TIP 3055 yang 

mampu dibebani arus hingga 15 Amper. Agar catu daya menghasilkan tegangan 

DC yang tetap dan stabil, maka diperlukan Voltage regulator LM7812. Voltage 

regulator berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak 

dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan tegangan input yang berasal dari keluaran 

filter. Tegangan listrik arus AC sebesar 220V diturunkan oleh transformator step 

down sehingga menghasilkan tegangan listrik arus AC yang lebih rendah, yaitu 

sebesar 12 Volt. Selanjutnya, output dari lilitan sekunder pada transformator 

dimasukkan ke rectifier. Keluaran dari rectifier berupa tegangan listrik arus DC. 

Kapasitor 4700μF digunakan sebagai filter untuk meratakan gelombang 
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keluaran dari rectifier. Penggunaan kapasitor ini bertujuan agar sinyal AC yang 

masih terbawa dapat dibuang ke ground, sedangkan sinyal DC akan diteruskan 

ke penguat arus transistor TIP3055 dan  IC regulator LM7812. IC regulator 

LM7812 berfungsi sebagai penstabil tegangan, sehingga tegangan keluaran 

menjadi stabil dan sesuai dengan yang diinginkan yaitu sebesar 12 Volt DC. 

Selanjutnya, keluaran dari IC regulator disaring lagi menggunakan kapasitor 

1000μF supaya menghasilkan tegangan dengan gelombang yang halus. 

Tegangan 12V DC dengan penguatan arus yang dihasilkan catu daya ini 

kemudian digunakan untuk mensuplai Arduino Mega 2560, dan Driver Relay. 

Dalam mensuplai daya ke rangkain pull down, dibuat catu daya 5V dengan 

penurun dan penstabil tegangan IC7805. Gambar 3.6 menunjukkan rangkaian 

catu daya 5V dari tegangan 12V ke 5V dengan regulator 7805. 

 

3.2.1.2 Rangkaian Catu Daya 220 Volt AC ke 5 Volt DC 

Rangkaian Catu Daya 5 V DC ini digunakan untuk mensupply beberapa 

rangkaian terkait arus rangkaian yaitu rangkaian pull down dapat dilihat pada 

gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3. 6 Rangkaian Pembagi Catu Daya dan Penurun Tegangan 
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1. Rangkaian Catu Daya dimulai dari sumber tegangan PLN 220 V AC yang 

merupakan tegangan input alat simulator. 

2. Sumber tegangan 220 V AC akan diturunkan tegangannya menjadi 5 V AC 

menggunakan Transformator Step Down, karena tegangan yang dibutuhkan 

rangkaian adalah tegangan rendah. Arus nominal yang mengalir pada trafo 

maksimal 5 A. 

3. Tegangan yang keluar dari trafo adalah tegangan 12 V AC, sedangkan tegangan 

yang digunakan pada rangkaian adalah tegangan DC, sehingga digunakan Dioda 

Bridge untuk menyearahkan tegangan. Dioda Bridge yang digunakan Dioda 

dengan kapasitas 6 A.  

4. Output yang dihasilkan dari penyearah / Dioda Bridge masih mempunyai banyak 

ripple, sehingga kurang maksimal dalam pemakaiannya. Untuk mengurangi 

ripple yang ada, digunakan Kapasitor. Keluaran sinyal DC akan masuk ke IC 

Regulator LM7805 dan penguat arus Transistor TIP 3055. 

5. Transistor TIP3055 digunakan untuk menguatkan arus karena IC Regulator 

LM7805 hanya mampu mengalirkan arus 1 A. Transistor TIP 3055 mampu 

menguatkan arus hingga 15 A yang digunakan untuk mensuplai rangkaian beban 

yaitu driver relai ULN 2803, relai 12 V DC, dan Arduino Mega 2560. IC 

Regulator LM7805 berfungsi sebagai penstabil tegangan, sehingga tegangan 

keluaran menjadi stabil dan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu sebesar 5 V 

DC. Selanjutnya, keluaran dari IC Regulator disaring lagi menggunakan 

kapasitor, supaya menghasilkan tegangan dengan gelombang yang halus. 
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3.2.2 Rangkaian Driver Relay 

Pada perancangan tugas akhir ini penulis menggunakan relay MY2, dan 

agar dapat di kontrol melalui Arduino, penulis menggunakan IC ULN2803 sebagai 

driver relay. Di dalam IC ULN2803 sendiri terdapat 8 buah transistor NPN berjenis 

darlington yang disusun sedemikian rupa. Jadi IC ini secara langsung mampu untuk  

mengkontak sebanyak 8 buah relay. IC ini dapat mengalirkan arus sebesar 500 mA 

dan bekerja pada tegangan maksimal 50 Volt. Cara pemasangan IC ULN2803 

dengan masukan dari Arduino dan keluaran IC ULN2803 ke coil relay 12VDC 

dapat dilihat pada gambar 3.7 dibawah ini. 

 

Gambar 3. 7 Rangkaian Driver Relay dan Rangkaian Relay 

 

 

Dalam gambar 3.7 terlihat bahwa pin digital Arduino Mega yaitu pin 22 

akan tersambung di kaki 1 IC ULN2803, pin 23 akan tersambung di kaki 2 IC ULN 
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2803, dan seterusnya. Dan untuk kaki 18 IC ULN2803 akan tersambung di koil 

relay 1, kaki 17 akan tersambung di koil relay 2, dan seterusnya. Dan untuk 

kebutuhan tegangan di IC ULN2803, terdapat di kaki 10, yang dipararel dengan 

koil pada setiap relay, karena relay yang digunakan sebesar 12 VDC, maka IC 

ULN2803 juga diberikan tegangan sebesar 12VDC, hal ini tidak akan 

mempengaruhi kinerja IC ULN2803, karena dalam datasheet ULN2803, tegangan 

masukan pada IC ULN2803 mencapai 30V. 

Cara kerja dari IC ULN2803 yaitu apabila masukan dari pin digital Arduino 

dalam rentang tegangan sebesar 0-0,8V atau berlogika low atau maka pin keluaran 

dalam kondisi mengambang dimana kondisi ini pin keluaran tidak berlogika high 

ataupun low.  

Sedangkan untuk mengendalikan relay, misal ketika masukan ULN2803 

pada kaki 1 mendapat tegangan 2,2 VDC hingga 5 VDC atau berlogika high dari 

pin digital Arduino maka keluaran ULN2803 yaitu kaki 18 akan menghasilkan 

logika low atau tidak bertegangan sehingga coil relay R1 akan mendapat tegangan 

12 VDC. Begitu pula yang terjadi seterusnya pada setiap pin masukan dan pin 

keluaran lainnya seperti pada IC ULN2803. 

Pada dasarnya IC ULN2803 mampu menggerakkan 8 buah relay, karena 

memiliki 8 buah transistor. Tapi pada tugas akhir ini, penulis hanya menggunakan 

4 kaki pada ULN2803. Relay yang digunakan di tugas akhir ini menggunakan relay 

MY2 12VDC dengan jenis DPDT (Double Pole Double Throw) yang berarti 

mempunyai 1 kontak dan 2 kondisi yang dimiliki kontaknya. 
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3.2.3 Rangkaian Pull Down 

Rangkaian Pull Down Resistor ini digunakan pada Push Button. Rangkaian 

push button dengan resistor pull down berarti memiliki konsep utama dimana saat 

keadaan push button pada rangkaian ditekan, atau dihubungkan (normally close) 

maka akan menghasilkan output yang bernilai high, sedangkan saat keadaan 

terbuka (normally open) output yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut akan 

bernilai low. Rangkaian pull down ini penulis buat untuk push button lampu. 

Resistor yang digunakan untuk membatasi arus adalah sebesar 10k ohm sehingga 

menjadi (5 Volt / 10 k ohm) = 0,5 mA. 

Dengan penambahan resistor maka masalah “short circuit” telah 

diselesaikan. Penambahan resistor ke sinyal “low” disebut “pull down”. Fungsi 

utama  “pull down” adalah untuk mengatasi kondisi “floating” yang terjadi pada 

suatu rangkaian agar menjadi terdefinisi ke sinyal “high” atau “low”[29]. Gambar 

3.8 adalah rangkaian pull down resistor. 

 

Gambar 3. 8 Rangkaian Pull Down 
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3.2.4 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 merupakan sebuah papan mikrokontroler berbasiskan 

Atmega 2560 yang memiliki pin input maupun output yang akan digunakan sebagai 

pusat pengolahan data. Penggunaan Arduino sendiri dikarenakan, penggunaanya 

yang mudah dan sudah terdapat banyak library, sehingga akan lebih mudah 

berinteraksi dengan komponen elektronika lainnya.  

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. Gambar 3.9 menunjukkan skematik Arduino Mega 2560. 

Arduino Mega 2560 dapat beroperasi apabila diberi suplai tegangan 7-12 

Volt. Jika diberi tegangan suplai kurang dari 7 Volt, maka pin 5V yang terdapat 

pada mikrokontroler Arduino Mega 2560 kemungkinan besar akan menghasilkan 

tegangan kurang dari 5 Volt. Sebaliknya, apabila diberi suplai tegangan lebih dari 

12 Volt, regulator tegangan pada mikrokontroler akan mengalami panas berlebih 

sehingga dapat merusak board Arduino. Hal di atas berlaku apabila suplai tegangan 

ke Arduino masuk ke jack power.  
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Gambar 3. 9 Skematik Arduino Mega 2560[29]
 

 

Arduino Mega 2560 akan memproses masukan analog input berupa 

rangkaian sensor tegangan dan masukan digital berupa push button. Masukan yang 

berasal dari push button berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan relai 

secara local. Sedangkan masukan yang berupa rangkaian sensor tegangan berfungsi 

untuk mendeteksi besaran tegangan yang mengalir pada rangkaian beban dan 

mendeteksi tegangan pada sistem. Arduino juga mengendalikan keluaran berupa 

ULN2803 yang digunakan untuk mengendalikan relai. Selain itu Arduino Mega 

2560 mengirim data ke ethernet shield untuk selanjutnya ditampilkan di layar HMI 

(Human Machine Interface). 
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3.3 Perancangan Perangkat Lunak Untuk Arduino 

3.3.1 Flowchart Alat Drop Tegangan 

Sensor;
Tegangan;
Pb_Start;
Pb_Stop;

Saklar;

Pb_Stop = LOW

N

Y

Y

Y

START

END

Saklar = ON

Pb_Start = HIGH

Tegangan

Sensor baca tegangan;

[Sensor]>= 1

Tap Trafo = LOW

N

N

 

Gambar 3. 10 Flowchart Drop Tegangan 
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3.3.2 Flowchart Controlling Pada Kondisi Local 

Tombol_1; Relay_1;
Tombol_2; Relay_2;
Tombol_3; Relay_3;
Tombol_4; Relay_4;
Stats1; Lampu;

            Stats2;
            Stats3;
           Stats4;

Relay_1 = LOW Relay_2 = LOW

Relay_2 = LOW;
Relay_3 = LOW;
Relay_4 = LOW;

Tombol_1 ! = stats1

stats1 = Tombol_1

stats1 = HIGH

Relay_1 = ! Relay_1

Relay_1 = HIGH;

Lampu = ON

Relay_3 = LOW Relay_4 = LOW

N

N

N

Y

Y

Y

Relay_1 = LOW;
Relay_3 = LOW;
Relay_4 = LOW;

Tombol_2 ! = stats2

stats1 = Tombol_2

stats2 = HIGH

Relay_2 = ! Relay_2

Relay_2 = HIGH;

N

N

N

Y

Y

Y

Relay_1 = LOW;
Relay_2 = LOW;
Relay_4 = LOW;

Tombol_3 ! = stats3

stats1 = Tombol_3

stats3 = HIGH

Relay_3 = ! Relay_3

Relay_3 = HIGH;

N

N

N

Y

Y

Y

Relay_1 = LOW;
Relay_2 = LOW;
Relay_3 = LOW;

Tombol_4 ! = stats4

stats1 = Tombol_4

stats4 = HIGH

Relay_4 = ! Relay_4

Relay_4 = HIGH;

N

N

N

Y

Y

Y

START

END

B

 

Gambar 3. 11 Flowchart Push Button Pada Kondisi Local 
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3.4 Perancangan Perangkat Lunak Untuk VTScada 

3.4.1  Flowchart Controlling Pada VTScada 

Berikut ini adalah flowchart alat perancangan perangkat lunak untuk 

VTScada. 

Tombol_1; Relay_1;
Tombol_2; Relay_2;
Tombol_3; Relay_3;
Tombol_4; Relay_4;
Stats1; Lampu;

            Stats2;
            Stats3;
           Stats4;

Relay_1 = LOW Relay_2 = LOW

Relay_2 = LOW;
Relay_3 = LOW;
Relay_4 = LOW;

Mb.C [0] ! = stats1 

stats1 = Mb.C [0]

stats1 = HIGH

Relay_1 = ! Relay_1

Relay_1 = HIGH;

Lampu = ON

Relay_3 = LOW Relay_4 = LOW

N

N

N

Y

Y

Y

Relay_1 = LOW;
Relay_3 = LOW;
Relay_4 = LOW;

Mb.C [1] ! = stats2 

stats2 = Mb.C [1]

stats2 = HIGH

Relay_2 = ! Relay_2

Relay_2 = HIGH;

N

N

N

Y

Y

Y

Relay_1 = LOW;
Relay_2 = LOW;
Relay_4 = LOW;

Mb.C [2] ! = stats3 

stats3 = Mb.C [2]

stats3 = HIGH

Relay_3 = ! Relay_3

Relay_3 = HIGH;

N

N

N

Y

Y

Y

Relay_1 = LOW;
Relay_2 = LOW;
Relay_3 = LOW;

Mb.C [3] ! = stats4 

stats4 = Mb.C [3]

stats4 = HIGH

Relay_4 = ! Relay_4

Relay_4 = HIGH;

N

N

N

Y

Y

Y

START

END

B

 

Gambar 3. 12 Flowchart Push Button Kondisi Remote 
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3.5 Cara Kerja Sistem 

Cara kerja keseluruhan sistem dimulai dari rangkaian catu daya 12VDC. 

Dari Transformator tegangan 220VAC akan diturunkan menjadi 12VAC. Karena 

tegangan masih dalam bentuk AC maka tegangan yang keluar dari Transformator 

perlu disearahkan yaitu dengan cara memberi penyearah gelombang dengan 

menggunakan 4 buah dioda. Setelah keluar dari penyearah gelombang, tegangan 

DC tersebut masih memiliki ripple. Untuk mengurangi ripple ditambahkan 

kapasitor agar tegangan DC yang dihasilkan lebih halus. Untuk mendapatkan 

tegangan yang lebih stabil digunakan IC Regulator. Dan karena beban yang akan 

di suplai oleh catu daya cukup besar, maka digunakan penguat arus. 

Tegangan 12VDC dalam catu daya akan digunakan untuk mensuplai 

Arduino, relay, dan driver relay. Dalam rangkaian alat ini terdapat beberapa 

komponen yang membutuhkan suplai tegangan sebesar 5VDC. Rangkaian tersebut 

adalah rangkaian pull down. Untuk menurunkan tegangan 12VDC menjadi 5VDC 

digunakan IC regulator 7805. 

Awal sistem dimulai adalah dengan menghidupkan saklar, pastikan semua 

sistem aman. Setelah semua sistem dipastikan menyala, beban pada rangkaian yang 

berupa lampu dapat dikontak melalui push button yang terletak pada alat. Dengan 

menekan push button pada masing-masing lampu kita dapat memilih lampu mana 

yang akan dihidupkan. Selain lampu beban disini juga menggunakan tahanan putar 

sehingga menimbulkan drop tegangan 

Push button yang digunakan untuk mengontak lampu disambungkan dengan 

rangkaian pull down dimana menjadi masukan pada pin digital Arduino Mega 
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2560. Tujuan digunakanya rangkaian pull down adalah untuk mengatasi kondisi 

floating pada masukan push button yang masuk ke Arduino. Kondisi floating ini 

dapat membuat kesalahan pembacaan sinyal yang diberikan dari push button. 

Rangkaian push button dengan resistor pull down memiliki konsep dimana 

saat keadaan push button pada rangkaian ditekan, atau dihubungkan (normally 

close) maka akan menghasilkan output yang bernilai high, sedangkan saat keadaan 

terbuka (normally open) output yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut akan 

bernilai low. 

Masukan dari push button ini akan di proses di Arduino yang kemudian 

digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan relay dengan jenis MY2 12VDC. 

Relay yang digunakan dalam rangkaian alat tugas akhir ini adalah relay MY2 

12VDC dengan jenis DPDT (Double Pole Double Throw). Relay ini mempunyai 

tegangan kerja sebesar 12VDC. Relay ini dapat dikontak dengan bantuan driver 

relay berjenis ULN2803. 

Ketika beban dihidupkan dengan kombinasi tertentu dan dengan memutar 

tahanan putar maka akan menyebabkan perubahan tegangan. Kemudian yang akan 

diamati oleh alat tugas akhir ini adalah tegangan untuk memindahkan indicator 

taping trafo 1 fasa. 

Setelah memutar tahanan putar, perhatikan keluaran tegangan. Pembacaan 

tegangan tersebut akan digunakan untuk memindahan taping trafo sesuai dengan 

nilai setting. Apabila pembacaan tegangan berada diantara tegangan 220V sampai 

200V, maka posisi taping trafo ada pada kondisi normal (tap 3), apabila pembacaan 

tegangan berada diantara tegangan 200V sampai 190V, maka posisi taping trafo ada 
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pada posisi tap 2, apabila pembacaan tegangan berada diantara tegangan 190V 

sampai 180V, maka posisi taping trafo ada pada posisi tap 1.  

Untuk menjaga tegangan ujung pada jaringan maka tapping trafo akan 

dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Perpindahan tapping trafo pada alat tugas akhir 

ini berlangsung secara otomatis dan ditampilkan pada HMI serta alat simulasi. 

Setelah tapping trafo dinaikkan maka tegangan pada ujung jaringan akan kembali 

normal lagi. 

 Kemudian data yang masuk ke mikrokontroller Arduino Mega 2560 yang 

berasal dari pembacaan sensor tegangan akan ditampilkan pada HMI (Human 

Machine Interface). Tampilan pada layar HMI memuat informasi perubahan 

tegangan yang terjadi karena penambahan beban dan posisi tapping trafo. 

 

3.6 Komunikasi PC dengan Arduino 

Komunikasi antara Arduino dan Personal Computer  merupakan aspek 

utama dalam menjalankan seluruh sistem montioring. Apabila antara Arduino dan 

Personal Computer tidak terhubung maka tidak dapat dilakukan montioring dan 

kendali melalui Personal Computer. Pengujian yang dilakukan adalah dengan 

memastikan Arduino sudah terhubung dan dapat dilakukan komunikasi data. Dalam 

alat ini menggunakan Arduino Mega 2560, Ethernet Shield, dan Router agar dapat 

terhubung Personal Computer.  

Berikut cara komunikai Arduino dengan Personal Computer: 

1. Sesuai dengan spesifikasi Router alamat IP Address untuk jaringan LAN  

adalah 192.168.1.234. Kemudian alamat IP Address dari Router di masukkan 
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di program Arduino  pada bagian gateway seperti pada gambar 3.13. Untuk 

alamat IP dari peralatan yang di monitoring digit terakhirnya kita bedakan 

dengan gateway. Setelah itu upload program ke Arduino. 

 

Gambar 3. 13 Setting IP di Program Arduino 

2. Kemudian buka aplikasi Arduino, pilih File, Example, Mudbus, Mb. Dan akan 

muncul script program seperti dibawah ini : 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include "Mudbus.h" 

Mudbus Mb; 

//Function codes 1(read coils), 3(read registers), 5(write coil), 6(write 

register) 

//signed int Mb.R[0 to 125] and bool Mb.C[0 to 128] MB_N_R MB_N_C 

//Port 502 (defined in Mudbus.h) MB_PORT 

void setup() 

{ 

uint8_t mac[]     = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };  

uint8_t ip[]      = { 192, 168, 0, 123 };    

uint8_t gateway[] = { 192, 168, 0, 1 }; 

uint8_t subnet[]  = { 255, 255, 255, 0 }; 
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Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); 

//Avoid pins 4,10,11,12,13 when using ethernet shield 

Serial.begin(9600); 

} 

3. Setelah itu ubah IP dan Gateway pada program sesuai Personal Computer, 

yaitu dengan membuka program CMD dari windows kemudaian ketik 

ipconfig. Kemudian akan muncul seperti gambar 3.13, gunakan IP yang pada 

bagian Ethernet adapter LAN 3, masukkan pada gateway program Arduino-

nya. Untuk IP program Arduino-nya hanya dibedakan digit terakhirnya, dengan 

range 0-254. 

4. Setelah menemukan alamat gateway untuk router, dan menentukan alamat IP 

yang kita buat 192.168.1.234 bisa dilakukan pengecekan komunikasi Arduino 

telah tersambung dengan PC di CMD Windows dengan mengetikkan ping dan 

alamat IP yang dibuat. Apabila ketika di ping request time out coba cek kembali 

sambungan kabel UTP yang tersambung ke PC. Dan apabila berhasil ping akan 

di reply dari alamat IP tersebut. 

 

Gambar 3. 14 Tampilan CMD dengan ping IP 
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5. Setelah Arduino telah terhubung dengan Personal Computer, kemudian 

memasukkan IP peralatan pada softwareVTScada. 

 

3.7 Pengalamatan Modbus 

Pengalamatan modbus pada rancangan tugas akhir ini, digunakan untuk 

komunikasi data Arduino Mega 2560 dengan Personal Computer berupa data 

discrete berupa coil dan data analog berupa register. Pengalamatan modbus 

dilakukan menggunakan software Arduino IDE dan VTScada. Penggunaan 

software Arduino IDE digunakan untuk menulis listing program yang terdapat 

konfigurasi alamat modbus dikirim ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 supaya 

mikrokontroler Arduino dapat meyimpan data discrete dan analog pada alamat 

modbus. Sedangkan penggunaan software VTScada pada pengalamatan modbus 

digunakan untuk menampilkan data yang terkirim oleh mikrokontroler Arduino 

Mega 2560 dan memberi perintah pada mikrokontroler Arduino Mega 2560.  

Tabel 3. 1 Alamat Modbus 

No Nama Tag VTScada Modbus Arduino Tipe 

1 Tegangan 40002 Mb.R[0] Analog Status 

2 Tap 1 0005 Mb.C[4] Digital  Status 

3 Tap 2 0006 Mb.C[5] Digital  Status 

4 Tap 3 0007 Mb.C[6] Digital  Status 

5 PB 1 0001 Mb.C[0] Digital Control 

6 PB 2 0002 Mb.C[1] Digital Control 

7 PB 3 0003 Mb.C[2] Digital Control 

8 PB 4 0004 Mb.C[3] Digital Control 

 

 



71 

 

 

3.8 Desain Tampilan Alat Simulasi Pada VTScada 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15 Tampilan Alat Simulasi Pada VTScada 

Keterangan gambar: 

1. Judul Tugas Akhir. 

2. Tampilan Push Button 1 

3. Tampilan Push Button 2 

4. Tampilan Push Button 3 

5. Tampilan Push Button 4 

6. Tampilan Pembacaan Tegangan 

7. Tampilan Pembacaan Tap 1 

8. Tampilan Pembacaan Tap 2 

9. Tampilan Pembacaan Tap 3

1 

3 5 

7 8 

4 

6 

2 

9 



 

72 

 

BAB IV 

PEMBUATAN ALAT SISTEM MONITORING TEGANGAN UJUNG 

PADA JTR SEBAGAI KONTROL PADA TAPPING TRAFO 1 PHASA 

BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN HUMAN 

MACHINE INTERFACE (HMI) 

 

Pembuatan alat Monitoring Tegangan Ujung Pada JTR Sebagai Kontrol 

Pada Tapping Trafo 1 Phasa  Berbasis Arduino Mega 2560 dibagi menjadi dua, 

yaitu pembuatan perangkat keras dan pembuatan perangkat lunak. 

4.1 Pembuatan Perangkat Keras 

Dalam perancangan rangkaian terbagi menjadi 2, yaitu pembuatan 

rangkaian elektronika dan pembuatan rangkaian beban. Untuk membuat rangkaian 

terdiri dari beberapa langkah yaitu perencanaan rangkaian, pembuatan PCB, serta 

pemasangan komponen. Pada tabel 4.1 di bawah ini merupakan daftar peralatan 

yang dibutuhkan untuk menunjang dalam pembuatan rangkaian elektronika 

maupun rangkaian beban.  

Tabel 4. 1 Daftar Alat Pembuatan Rangkaian 

 

No Nama Alat Spesifikasi Jumlah 

1 Multimeter Digital  Masda  1 buah 

2 Multimeter Analog  Heles  1 buah 

3 Printer Laser (Serbuk) Merk Canon 1 buah 

4 Gunting kertas  Ukuran Sedang  1 buah 



73 

 

 

5 Tang Kupas Chrome vanadium 

material 6”(160mm) 

1 buah 

6 Obeng + Diameter 2mm, 

panjang 20cm 

1 buah 

7 Obeng - Diameter 2mm, 

panjang 20cm  

1 buah 

8 Solder  220V, 40W, merk 

Deko 

1 buah 

9 Pemotong kuku Panjang 5cm 1 buah 

10 Gergaji besi mata 1 panjang 40cm merk 

Krisbow 

1 buah 

11 Solder Attractor Panjang 20cm 1 buah 

12 Spidol Permanen Warna hitam merk 

snowman 

1 buah 

13 Penggaris plastik 30 cm merk butterfly 1 buah 

14 Tang cucut Chrome vanadium 

material 6”(160mm) 

1 buah 

15 Bor PCB Kleber, 12 VDC, 113 

gram, 12000 rpm 

1 buah 

16 Mata Bor  0.8mm dan 1mm  1 set  

17 Baskom  1 buah 

18 Lotion anti nyamuk Merk Autan 1 buah 

19 Sealent Merk Axoal 1 buah 
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4.1.1 Rangkaian Beban  

Rangkaian ini merupakan rangkaian utama pada tugas akhir ini, rangkaian 

ini dimulai dari sumber 220 VAC akan diteruskan pada saklar. 

Setelah itu akan diteruskan di sensor tegangan, guna sensing tegangan pada  

penghantar. Setelah sensor tegangan melakukan sensing kemudian akan diproses di 

Arduino dan dari Arduino akan mengontak perpindahan taping trafo. Disini terdapat 

Relay yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan beban berupa 

lampu dimana lampu disini dianggap beban normal.. Pada tabel 4.2 di bawah ini 

merupakan daftar bahan yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian beban. 

Tabel 4. 2 Daftar Bahan Rangkaian Beban 

No Nama Alat Spesifikasi Jumlah 

1 Lampu 220V 5 Watt Merk Philips 4 buah 

2 Lampu Indikator  

12 VDC 

Merk APT 3 buah 

3 Fitting Lampu 220V Broco 6 buah 

4 Push Button  Merk hanyoung 4 buah 

5 Panel Box 60x40 cm 1 buah 

6 Skun  Jenis U dan I Secukupnya 

7 Sekrup Diameter 5mm 30 buah 

8 Kabel Perdana NYAF 1x1,5 mm2 

Warna kuning 

25 meter 

Perdana NYAF 1x1,5 mm2 25 meter 
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Warna hitam 

9 Dak Kabel Ukuran 33x33 panjang 1,7 

meter 

1 buah 

10 Spiral  2 meter 

11 Terminal Block 6 pin 4 buah 

12 Terminal Rel  20 cm 

13 Penyangga tutup box  2 buah 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Sketsa box panel 

 Setelah semua bahan terpenuhi, siapkan box panel, kemudian lubangi box 

panel sesuai dengan kebutuhan untuk lampu indikator, push button, fitting lampu 

dan yang lainnya. Kemudian pasang fitting lampu dengan sekrup. Untuk push 

button dan lampu indikator gunakan sealent sebagai perekat dengan box panel. 

Karena dalam tugas akhir ini menggunakan kabel yang cukup banyak maka agar 

rapi digunakan dak kabel dan spiral. Untuk menyambung kabel dengan MCB, 

kontaktor, terminal blok dan komponen lainnya digunakan skun dengan model U 

dan model I. Gambar 4.2 menunjukan rangkaian beban yang sudah terangkai 

didalam panel box. 

20 cm 

40 cm 

60cm 
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Gambar 4. 2 Rangkaian beban yang sudah terangkai didalam panel box 

 

4.1.2 Rangkaian Elektronika 

Pembuatan rangkaian elektronika pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa 

rangkaian, yaitu : 

1. Rangkaian Catu Daya 

2. Rangkaian Driver Relay 

3. Rangkaian Pull Down 

 Dalam pembuatan rangkaian elektronika terdapat komponen-komponen 

utama dan pada tabel 4.3 di bawah ini merupakan daftar komponen utama yang 

dibutuhkan dalam membuat rangkaian elektronika. 
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Tabel 4. 3 Daftar Bahan Rangkaian Elektronika 
 

No Nama Bahan Spesifikasi Jumlah 

1 Papan PCB 10cm x 20cm 

Tebal 2mm 

10 buah 

2 Pelarut tembaga PCB FeCl3 5 ons 

3 Kertas HVS A4 10 lembar 

4 Amplas sedang Ukuran 50cmx20cm 1 lembar 

5 Arduino  Mega 2560 1 buah 

6 Kabel USB Arduino Panjang 0,5 m 1 buah 

7 Ethernet Shield  Wiznet 1 buah 

8 Router TP-Link TL-WR840N 1 buah 

9 Kabel Pelangi Male-female Secukupnya 

10 Kabel UTP Straight 40 cm 

11 Konektor RJ45 - 1 buah 

12 Push Button kecil Push On/Off 4 buah 

13 Skun Male dan Female Secukupnya 

14 Spacer Ukuran 2.5 cm 40 buah 

15 Kabel Perdana NYAF 1x0,75 mm2 

Warna hitam 

50 meter 

16 Lotion anti nyamuk Autan 1 buah 

17 Black house  20 buah 

 



78 

 

 

Pada rangkaian elektronika, terbagi menjadi beberapa rangkaian dan bahan 

yang digunakan pun juga berbeda-beda. Dan untuk komponen rangkaian per 

rangkaian akan dijabarkan pada masing-masing rangkaian. 

 

4.1.2.1 Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian catu daya mendapat masukan 12VAC. Kemudian akan 

disearahkan dengan diode. Kemudian untuk menurunkan ripple digunakan 

kapasitor. Setelah itu agar tegangannya stabil digunakan regulator 7812. Untuk 

menguatkan arus digunakan transistor TIP3055. Kemudian karena dibutuhkan 

tegangan 5V untuk rangkaian pull down digunakan regulator 7805. Daftar 

komponen rangkaian catu daya 12V dan catu daya 5V ditunjukkan pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Daftar Komponen Rangkaian Catu Daya 12V dan 5V 

No Nama Alat Spesifikasi Jumlah 

1 

Trafo Step Down 3 Amper, Merk 

King 

1 buah 

2 Dioda  5 Amper 4 buah 

3 Kapasitor 100 µF (16V) 2 buah 

4 Kapasitor 4700 µF (25V) 2 buah 

5 Kapasitor 1000 µF (25V) 2 buah 

6 Transistor TIP 3055 1 buah 

7 IC Regulator IC 7812 1 buah 

8 IC Regulator IC 7805 1 buah 

9 Terminal Blok 2 Kaki 8 buah 
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Setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul, setelah itu susun 

komponen sesuai dengan rangkaian yang sebelumnya telah dibuat di Software 

Eagle. Pada gambar 4.3 ditunjukkan rangkaian catu daya presisi 12VDC. 

 

Gambar 4. 3 Rangkaian Catu Daya yang telah dirangkai 

Kemudian dari rangkaian ini akan diteruskan ke rangkaian untuk membagi 

tegangan keluaran catu daya yang digunakan untuk memberikan supply tegangan 

pada Arduino dan driver relay. Selain itu dari tegangan 12VDC akan diturunkan ke 

tegangan 5VDC yang akan digunakan untuk rangkaian pull down. 

 

4.1.2.2 Rangkaian Driver Relay 

Rangkaian driver relay disambungkan dengan relay yang dapat 

memutuskan atau menyambungkan beban dan dikontrol melalui pin digital 

Arduino. Pada rangkaian alat tugas akir ini menggunakan relay MY2N 12VDC dan 

diatur menggunakan IC ULN2803. Dalam 1 beban tersambung dengan 1 buah relay 
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MY2N. untuk common relay diparalel dengan beban. Dalam tugas akhir ini, penulis 

menggunakan 4 buah relay dan 1 buah IC ULN2803. 

Tabel 4. 5 Daftar Komponen Rangkaian Driver Relay 

No NamaAlat Spesifikasi Jumlah 

1 ULN2803 Merk Toshiba 1 buah 

2 Socket ULN2803 18 kaki 1 buah 

3 Relai 12 VDC Merk Omron 4 buah 

4 Terminal Pin 2 kaki 15 buah 

5 Pin Header Male 2 pin 1 buah 

 

 Setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul, setelah itu susun 

komponen  sesuai dengan rangkaian yang sebelumnya telah dibuat di Software 

Eagle. Pada gambar 4.4 ditunjukkan rangkaian driver relay. 

  

Gambar 4. 4 Rangkaian Driver Relay yang telah dirangkai 

 

4.1.2.3 Rangkaian Pull Down 

Rangkaian ini digunakan untuk Push Button agar memberikan nilai high 

maupun low pada relay. Fungsi utama pull down adalah untuk mengatasi kondisi 
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floating pada relay. Rangkaian push button dengan resistor pull down berarti 

memiliki konsep utama dimana saat keadaan push button pada rangkaian ditekan,  

atau dihubungkan (normally close) maka akan menghasilkan output yang bernilai 

high, sedangkan saat keadaan terbuka (normally open) output yang dihasilkan oleh 

rangkaian tersebut akan bernilai low. Rangkaian ini dapat mengendalikan 8 push 

button. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan rangkaian 

pull down.  

Tabel 4. 6 Bahan pembuatan rangkaian Pull Down 

NO NamaAlat Spesifikasi Jumlah 

1 Push Button On/Off 8 

2 Resistor 10K Ω 8 

3 Terminal block 2 kaki 9 

4 Pin header Female 8 

Setelah semua bahan yang diperlukan terkumpul, setelah itu susun 

komponen sesuai dengan rangkaian yang sebelumnya telah dibuat di Software 

Eagle. Pada gambar 4.5 ditunjukkan rangkaian pull down.  

 

Gambar 4. 5 Rangkaian Pull Down yang telah dirangkai 
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4.1.3 Langkah-langkah Pembuatan PCB 

Langkah-langkah dalam pembuatan PCB rangkaian adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan desain board yang dibuat dengan software Eagle dari 

tampak atas dan tampak bawah. Kemudian desain dicetak menggunakan 

kertas hvs dengan printer laser. 

 

Gambar 4. 6 Rangkaian yang telah dibuat  

di Eagle Software dan telah di cetak 

 

2. Mengukur dan memotong ukuran PCB sesuai dengan besar rangkaian 

yang dibuat. Untuk memotong PCB digunakan gergaji besi seperti yang 

terlihat pada gambar 4.7.  

 

Gambar 4. 7 Potong PCB dengan gergaji besi 
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3. Tempel desain board yang sudah dicetak dengan print laser pada PCB 

kemudian oleskan autan di atas kertas hvs. Ratakan autan kemudian 

letakkan mika diatas kertas kemudian gosok menggunakan koin agar 

jalur menempel pada PCB secara sempurna. Lakukan penggosokan 

kurang lebih selama 3 menit agar hasilnya maksimal. Pengolesan autan 

seperti pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4. 8 Pengolesan autan di PCB 

4. Lepas kertas print yang telah tertempel pada PCB dengan perlahan agar 

jalur tidak ikut terangkat. Apabila terdapat jalur yang putus, maka 

gunakan spidol permanent untuk menggambar jalur yang putus. 

5. Masukkan air secukupnya ke dalam wadah plastik kemudian tambahkan 

FeCl3 yang berupa serbuk halus kemudian aduk campuran air dan FeCl3 

hingga tercampur rata. Masukkan PCB yang telah di cetak rangkaianya 

tadi ke dalam larutan FeCl3. Goyang-goyang wadah plastic agar lapisan 

tembaga dari PCB yang tidak dibutuhkan larut sempurna. Setelah sudah 
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larut, angkat perlahan PCB dengan hati-hati kemudian bersihkan di 

bawah air mengalir agar bersih dari FeCl3. 

 

Gambar 4. 9 Pelarutan PCB 

6. Selanjutnya amplas rangkaian yang telah dilarutkan tadi menggunakan  

amplas yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Setelah jalur 

bersih dan hanya tertinggal jalur tembaganya pastikan tidak ada jalur 

yang terputus, gunakan multimeter ungtuk mengecek jalur.  

7. Lubangi PCB pada jalur yang sudah tersedia. Mata bor yang digunakan 

adalah mata bor berdiameter 0,8mm dan 1mm. 
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Gambar 4. 10 Lubangi PCB 

8. Setelah itu pasang komponen-komponen sesuai dengan rangkaian yang 

sudah dibuat di software Eagle. Setelah semua terpasang solder 

komponen tersebut dengan jalur yang sudah dilubangi di PCB. 

 

Gambar 4. 11 Solder komponen pada PCB 

9. Pastikan semua komponen sudah terpasang, kemudian cek sambungan 

pada setiap komponen pada PCB menggunakan multimeter. 
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4.1.4 Langkah-langkah Perakitan Alat 

1. Setelah rangkaian beban jadi dan rangkaian elektronika siap, langkah 

selanjutnya adalah menyusun semua rangkaian tersebut dalam box panel. 

Lakukan penataan komponen-komponen dan rangkaian-rangkaian 

elektronika pada panel box. 

2. Kemudian lubangi box panel pada bagian atas dan bagian alas sesuai 

dengan komponen maupun rangkaian elektronika yang akan dipasang. 

3. Pasang komponen yang akan dipasang di bagian atas box panel 

sepertipushbutton, fitting lampu dan switch selector.  

4. Setelah semua terpasang, cek lagi semua sambungan baik di rangkaian 

beban maupun di rangkaian elektronika. Jika semua sudah siap, alat siap 

untuk di uji coba 

 

Gambar 4. 12 Alat sudah dirangkai dan siap uji coba 

 



87 

 

 

4.2 Pembuatan Perangkat Lunak 

Pembuatan perangkat lunak pada Tugas Akhir ini terdiri dari : 

1. Pemrograman Arduino 

2. Pembuatan Desain VT Scada 

 

4.2.1 Pemograman Arduino 

Pembuatan program untuk mikrokontroler Arduino Mega 2560 memerlukan 

suatu aplikasi untuk mengirim program dari PC ke modul Arduino. Penulisan 

program dilakukan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Langkah-langkah 

mengoperasikan aplikasi Arduino IDE adalah sebagai berikut: 

1. Membuka aplikasi Arduino IDE yang sudah terinstal pada PC seperti 

pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 13 Aplikasi Arduino IDE 

2. Pilih menu tools, kemudian pilih board Arduino Mega 2560, kemudian 

pilih pada port berapa Arduino terpasang. 
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Gambar 4. 14 Memilih Board Arduino Mega 2560 

3. Mengetikkan program pengalamatan pin yaitu fungsi yang akan 

menentukan pin Arduino yang digunakan untuk kendali alat dan sistem 

seperti pada program di bawah ini. 

4. Menuliskan program. 

5. Setelah program selesai ditulis, lakukan compiling dengan menekan 

tombol  sehingga muncul prosescompiling seperti pada gambar 4.15. 

Hal ini untuk mengecek kebenaran sketch. Tunggulah beberapa detik, 

apabila sketch sudah benar maka akan muncul pemberitahuan seperti 

pada gambar 4.16. 
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Gambar 4. 15 Proses Compiling 

 

 

Gambar 4. 16 Compiling Berhasil 

 

6. Lakukan uploading program ke mikrokontroler dengan menekan tombol

 seperti yang ditunjukkan gambar 4.17. Setelah uploading selesai, 

maka akan muncul pemberitahuan seperti pada gambar 4.18. 
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Gambar 4. 17 Proses Uploading 

 

Gambar 4. 18 Uploading Berhasil 

 

4.2.2 Pembuatan VT Scada 

Pembuatan program untuk VT Scada memerlukan beberapa perangkat untuk 

mengirim program dari modul Arduino ke MiniPC. Perangkat yang dibutuhkan 

yaitu Ethernet Shield yang berfungsi menjadikan Arduino sebagai Open Modbus 

TCP/IP. Selanjutnya untuk komunikasi antara Arduino dan PC Scada 
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menggunakan router melalui jaringan LAN (Local Area Network). Langkah-

langkah mengoperasikan aplikasi VT Scada  adalah sebagai berikut: 

1. Membuka aplikasi VTScada yang sudah terinstal pada PC seperti pada 

gambar 4.20. 

 

Gambar 4. 19 Menjalankan Aplikasi Arduino IDE 

2. Setelah aplikasi terbuka, selanjutnya tekan tombol “Add Aplication 

Wizard“ yang ada di pojok bawah kiri tampilan awal. 

 

Gambar 4. 20 Menu Add Aplication Wizard pada VT Scada 
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3. Setelah itu pilih option Quick Add dan beri nama aplikasi scada yang 

ingin dirancang. Lalu klik next dan klik finish. 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Add Aplication Wizard pada VT Scada 

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

membuat gambar antarmuka sistem SCADA. 
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Gambar 4. 22 Overview 

 

5. Pilih menu Overview untuk membuat tampilan layar SCADA 

6. Lalu akan muncul menu edit gambar seperi pada gambar 4.23 dan 

mulailah desain tampilan Scada sesuai kebutuhan dan keinginan dengan 

memilih widget yang sudah disediakan oleh software VT Scada. 

 

 

Gambar 4. 23 Layar edit antar muka SCADA 
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7. Setelah layar antarmuka jadi, dibuat pengalamatan seperti pada gambar 

4.24. Pengalamatan disesuaikan dengan program Arduino yang sudah 

dibuat sebelumnya. 

 

Gambar 4. 24 Layar Tag browser VT Scada 

8. Pasangkan alamat pada tag browser dengan layar antarmuka pada VT 

Scada. 

9. Sambungkan Arduino Mega 2560 dengan router menggunakan kabel 

RJ45. 

10. Jika sudah selesai maka perangkat hardware dapat digerakkan melalui 

layar antarmuka VT Scada seperti pada gambar 4.25. 
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Gambar 4. 25 Hardware yang tersambung dengan aplikasi VTScada 



 

96 

 

BAB V 

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN ALAT MONITORING 

TEGANGAN UJUNG PADA JTR SEBAGAI KONTROL PADA 

TAPPING TRAFO 1 PHASA BERBASIS ARDUINO MEGA 

2560 DENGAN TAMPILAN HUMAN MACHINE INTERFACE 

(HMI) 

Setelah proses perancangan dan pembuatan alat selesai, maka langkah 

selanjutnya adalah percobaan dan melakukan pengukuran. Dalam percobaan dan 

pengukuran alat adalah dengan menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan 

untuk pengukuran dan percobaan. Agar mendapatkan nilai yang lebih akurat, sebisa 

mungkin menggunakan alat ukur dengan ketelitian yang cukup akurat. Untuk 

menghindari hasil percobaan yang bermacam-macam karena hal-hal yang tidak bisa 

diperkiran, maka dibutuhkan percobaan yang bervariasi dengan beberapa 

kombinasi beban.  

Dalam percobaan ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil 

pengukuran multimeter dan di bandingkan dengan pembacaan tegangan pada 

aplikasi VTScada. 

Tujuan percobaan dan pengukuran ini adalah untuk membuktikan apakah 

sistem yang telah direalisasikan telah memenuhi spesifikasi yang telah 

direncanakan sebelumnya. Data yang diperoleh dari percobaan dapat memberikan 

informasi yang cukup untuk keperluan penyempurnaan sistem. 
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5.1 Peralatan Yang digunakan 

Dalam melakukan pengukuran dan percobaan ini, penulis menggunakan 

peralatan dan bahan sebagai berikut: 

1. Multimeter Digital 

2. Kamera untuk dokumentasi 

3. Laptop untuk komunikasi dengan HMI 

 

5.2 Prosedur Pengukuran dan Pengujian  

Prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran dan 

pengujian alat adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan gambar rangkaian dan tata letak komponen. 

2. Mempersiapkan semua alat yang digunakan dan memastikan bahwa 

peralatan yang akan digunakan dalam kondisi yang baik. 

3. Melakukan pengukuran dan pengujian rangkaian. 

4. Mencatat hasil pengukuran dan pengujian. 

5. Menganalisa pengukuran berdasarkan data terukur dan nilai perhitungan. 

 

5.3 Prosedur Pengukuran dan Pengujian 

Pengukuran dilakukan pada masing-masing rangkaian untuk mengetahui 

kemungkinan adanya kesalahan pada rangkaian dan besarnya tegangan 

keluarannya. Adapun rangkaian yang diukur dan dicoba pada pembuatan sistem ini 

yaitu rangkaian catu daya, driver relay, pull down dan rangkaian taping trafo. 
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5.3.1 Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian pertama yang akan diuji adalah rangkaian catu daya. Rangkaian 

catu daya ini merupakan rangkaian yang vital dikarenakan, apabila rangkaian catu 

daya ini tidak mengeluarkan output sesuai dengan kebutuh seluruh rangkaian, maka 

bisa dipastikan seluruh sistem akan gagal dalam bekerja. Pengujian yang dilakukan 

adalah dengan mengambil data pengukuran tegangan input dan tegangan output 

dari rangkaian catu daya. Dan dalam alat ini menggunakan 12 VDC dan dari catu 

daya 12VDC akan diturunkan ke tegangan 5 VDC. 

Untuk bagian yang diukur adalah input transformator, output 

transformator, input, output catu daya 12V dan output catu daya 5V.  

 

Gambar 5. 1 Titik Pengukuran Pada Rangkaian Skematik  

Catu Daya 12VDC 

 

Gambar 5. 2 Titik Pengukuran Pada Rangkaian Skematik  

Catu Daya 5VDC 

2 

1 

3 

1 

4 

2 
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Tabel 5. 1 Pengukuran Rangkaian Catu Daya  

No Titik Ukur Tegangan Terukur Gambar 

1 

 

 

Input Trafo 

(Titik 1) 

220 VAC 

 

2 Output Trafo 

(Titik 2) 

14,4 VAC 

 

3 

Output Catu Daya 

12  VDC (Titik 3) 
11,76 VDC 

 

4 

Output Catu Daya 

5 VDC (Titik 4) 
5,06 VDC 

 

 

 

5.3.2 Rangkaian Driver Relay 

Rangkaian ini digunakan untuk menggerakan relay 12VDC, rangkaian 

berguna untuk mengkontak beban berupa lampu. Untuk bagian yang diukur adalah 

input driver relay dari Arduino, keluaran dari driver relay, common dan normally 

open pada saat belum di kontak, common dan normally open pada saat sesudah di 

kontak. 

Tabel 5. 2 Data Hasil Pengukuran Tegangan Input ULN2803. 

No Titik Ukur Tegangan Terukur Gambar 

1 

 

 

Supply ULN2803 

(Titik 2) 
11,51 VDC 
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Gambar 5. 3 Titik Pengukuran Pada Rangkaian Skematik Driver Relay 

Tabel 5. 3 Pengukuran Rangkaian Driver Relay 

No 

Input 

Logika 

dari Pin 

Arduino 

Tegangan 

Input 
Gambar 

Tegangan 

Output 
Gambar Selisih 

1 

LOW 0 VDC 

 

0,00 V DC 

 

 

0 VDC 

HIGH 4,93 VDC 

  

11,53 V DC 

 

6,6 VDC 

2 

LOW 0 V DC 

 

0 V DC 

 

0 VDC 

HIGH 4,93 VDC 
 

11,51 V DC 
 

6,58 VDC 

3 

LOW 0 V DC 

 

0 V DC 
 

0 VDC 

HIGH 4,93 VDC 

 

11,51 V DC 
 

6,58 VDC 

1 

3 

2 
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4 

LOW 0 V DC 

 

0 V DC 
 

0 VDC 

HIGH 4,93 VDC 
 

11,53 V DC 
 

6,6 VDC 

 

5.3.3 Rangkaian Pull Down 

Rangkaian ini tersambung dengan push button dan resistor sebesar 10k. 

Rangkaian ini mendapatkan tegangan 5VDC. Rangkaian pull down berarti memiliki 

konsep utama dimana saat keadaan push button pada rangkaian ditekan, atau 

dihubungkan (normally close) maka akan menghasilkan output yang bernilai high, 

sedangkan saat keadaan terbuka (normally open) output yang dihasilkan oleh 

rangkaian tersebut akan bernilai low. 

 

Gambar 5. 4 Titik Pengukuran Pada Rangkaian SkematikPull Down  

1 
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Tabel 5. 4 Pengukuran Rangkaian Pull Down 

No Keadaan Hasil Ukur 
Gambar 

1 

Tanpa Ditekan 

 

3,82 V DC 

 

 

 
 

 

Ditekan 0 V DC  

 
  

2 

Tanpa Ditekan 4,28 V DC  

 
 

Ditekan 0,012 V DC  

 
 

3 

Tanpa Ditekan 

 

4,29 V DC 

 
 

 

Ditekan 0,003 V DC  

 
 

4 

Tanpa Ditekan 

 

4,27 V DC 

 

 

 
 

Ditekan 0 V DC  
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5.3.4 Rangkaian Pemindahan Taping Trafo 1 Fasa  

Rangkaian selanjutnya yang akan diuji adalah rangkaian utama yaitu 

rangkaian Pemindahan Taping Trafo 1 Fasa. Rangkaian ini adalah rangkaian utama 

dari Tugas Akhir ini, karena dari hasil rangkaian ini akan memberikan hasil, apakah 

rangkaian keseluruhan dari Tugas Akhir ini bekerja secara maksimal atau ada yang 

harus dibenahi. 

Untuk bagian yang akan diukur, akan ada beberapa kombinasi beban, karena 

beban yang digunakan juga bervariasi.  

Dengan adanya variasi beban ini, penulis dapat memberikan beberapa hasil 

pengukuran yang sudah dilakukan. Dan dari hasil pengujian penulis akan melihat 

seberapa besar tegangan yang akan keluar pada tiap percobaan.  

Tabel 5. 5 Variasi beban 

No Tegangan  

di 

Multimeter 

 Tegangan 

di  

Scada 

 Kesalahan 

Pembacaan 

1 220V  220V 

 

0% 

2 215,9V 
 

215V 

 

0,41% 

3 

 

201,1V 
 

200V 

 

0,54% 

4 195,9V 
 

195V 

 

0,45% 
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5 190,7 
 

190V 

 

0,36% 

6 185,7 
 

185V 

 

0,37% 

7 180,8 
 

180V 

 

0,44% 

 

Setelah melakukan pengukuran pada alat dengan membandingkan antara 

pembacaan di VTScada dan multimeter dapat dilihat kesalahan pembacaan rata-rata 

sebesar 0,36%. Perbedaan dalam pembacaan ini, dapat terjadi dari beberapa hal, 

seperti sensor tegangan yang tingkat ketelitiannya kurang, sehingga pembacaan di 

VTScada rendah, selain itu bisa juga disebabkan kepekaan dari multimeter yang 

kurang. Secara keseluruhan pembacaan sensor tegangan tidak menyimpang jauh 

dari tampilan HMI. Grafik dari kesalahan pembacaan ada pada tabel 5.6. 

 

Tabel 5. 6  Grafik Pembacaan Tegangan pada multimeter dan VTScada 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7

Chart Title

Multimeter VTScada Perbedaan
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5.4 Pengujian Keseluruhan Alat  

Setelah perangkat keras terukur dan perangkat lunak telah di-upload ke 

Arduino, serta sistem SCADA sudah berjalan maka dilakukan pengujian 

keseluruhan sistem. Yaitu dengan menghubungkan keseluruhan perangkat beserta 

isinya, baik itu hardware dan software. Tujuan dari percobaan alat secara 

keseluruhan adalah untuk mengetahui apakah kerja dari keseluruhan alat tugas 

akhir ini sudah dapat berfungsi dan sesuai dengan yang diharapkan, dimana dapat 

menunjukkan perpindahan taping trafo secara otomatis. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dengan karunia Allah SWT, penulis telah menyesaikan laporan Tugas 

Akhir yang berjudul “Sistem Monitoring Tegangan Ujung Pada JTR Sebagai 

Kontrol Pada Tapping Trafo 1 Phasa Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan 

Tampilan Human Machine Interface (HMI)”.  Adapun kesimpulan yang diperoleh 

dari Tugas Akhir sebagai berikut : 

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada distribusi tenaga listrik 

jaringan tegangan rendah adalah drop tegangan. Salah satu cara untuk 

mengurangi drop tegangan adalah dengan cara menaikkan taping trafo. 

Akan tetapi di lapangan untuk menaikkan taping trafo dilakukan secara 

maual. Maka dari itu penulis membuat alat taping trafo secara otomatis 

untuk memudahkan petugas. 

2. Terdapat perbedaan pembacaan tegangan pada multimeter dengan 

pembacaan oleh sensor tegangan yang ditampilkan oleh VTScada, 

besarnya perbedaan yaitu sebesar 0,36%. Hal ini bisa terjadi karena 

tingkat kepekaan sensor tegangan yang kurang ataupun multimeter yang 

sensitifitasnya sudah menurun. 

3. Apabila pembacaan tegangan masih dibawah nilai setting, maka indikator 

tapping trafo dalam kondisi normal. Tetapi apabila pembacaan tegangan 

naik melebihi nilai setting, maka lampu indikator tapping trafo pada alat 
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akan berpindah sesuai penurunan tegangan dan akan menghidupkan pilot 

lamp sesuai dengan nilai setting. 

 

6.2 Saran 

Dari tugas akhir yang penulis buat, dengan judul “Monitoring Tegangan 

Ujung Pada JTR Sebagai Kontrol Pada Tapping Trafo 1 Phasa Berbasis Arduino 

Mega 2560 Dengan Tampilan Human Machine Interface (HMI)” perlu 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil pembacaan arus yang lebih akurat, maka perlu 

digunakan sensor tegangan yang lebih spesifik, dan antara 1 sensor 

dengan sensor yang lain lebih spesifik agar pembacaannya identik. 

2. Untuk mengkontak relay terutama melalui lokal, agar lebih aman, maka 

gunakan rangkaian yang mampu mengatasi efek floating. 

3. Nilai setting sebaiknya benar-benar diperhitungkan, karena tidak boleh 

terlalu sensitive dan tidak boleh terlalu lemah, karena bisa berpengaruh 

pada kepuasan pelanggan. 

Penyusun berharap dari tugas akhir ini semoga dapat digunakan sebaik 

mungkin, serta dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu tentang 

sistem tenaga listrik di Indonesia. Penyusun menyadari dalam penyusunan tugas 

akhir ini masih banyak kekurangan baik dari segi alat maupun penyusunan laporan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat dinanti.
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