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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penyusunan Tugas Akhir ini atas dasar observasi yang dilakukan saat 

melaksanakan Kerja Praktik di PT PLN (Persero) TJBT APP Semarang Basecamp 

Semarang. Penyusun mendapatkan banyak pengetahuan mengenai sistem 

transmisi tenaga listrik. Kemudian penyusun berkeinginan melakukan 

pembahasan mengenai sistem proteksi yang terdapat pada gardu induk 150 kV 

terutama pada relai arus lebih yang diaplikasikan sebagai proteksi transformator 

pada konfigurasi double busbar. 

Penyusunan Tugas Akhir ini juga menggunakan beberapa referensi 

mengenai pembuatan simulasi proteksi pada transformator menggunakan Over 

Current Relay (OCR). Beberapa referensi memiliki keterkaitan dengan 

perancangan yang penulis lakukan. Walaupun terdapat kemiripan dan kesamaan 

dalam perihal tujuan, maksud, dan pengaplikasiannya, dalam Tugas Akhir ini 

tetap memiliki beberapa perbedaan dengan referensi tersebut. 

Relai Arus Lebih atau yang sering kita sebut dengan OCR merupakan salah 

satu relai proteksi yang digunakan untuk mengamankan peralatan terhadap adanya 

arus lebih akibat gangguan atau keadaan abnormal lainnya. Relai dangan 

karakteristik waktu terbalik adalah jika jangka waktu mulai relai arus pick up 

sampai selesainya kerja diperpanjang dengan besarnya nilai yang berbanding 

terbalik dengan arus yang menggerakkan. Semakin besar arus gangguan yang 

dirasakan oleh relai maka relai akan bekerja dengan waktu yang semakin cepat. 
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Relai arus lebih bekerja dengan membaca input berupa besaran arus kemudian 

membandingankan dengan nilai setting, apabila nilai arus yang terbaca oleh relai 

melebihi nilai setting, maka relai akan mengirim perintah trip (lepas) kepada 

Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker (CB) setelah tunda waktu yang 

diterapkan pada setting[1]. Simulasi kerjanya OCR pada sistem penyulang 

distribusi tegangan 20 kV, dengan gangguan hubung singkat tiga fasa yang 

merupakan salah satu permasalahan yang timbul pada transformator daya 30 

MVA dalam sebuah Gardu Induk. Relay arus lebih (OCR) merupakan relay 

proteksi yang bekerja dengan Pemutus Tenaga (CB) yang berfungsi sebagai 

pengaman untuk melindungi peralatan apabila terjadi arus lebih yang permanen. 

Saat gangguan hubung singkat terjadi yang besarnya melebihi nilai setting arus 

pada relay arus lebih (OCR), sehingga relay arus lebih bekarja dengan sistem 

penundaan waktu standar inverse yang akan menunda waktu bekerja selama 

waktu tertentu untuk memberi sinyal trip pada Pemutus Tenaga (CB) dimana 

bekerja sesuai dengan setting waktu yang ditentukan. Simulasi dijalankan 

menggunakan Simulink Power System Blokset (PSB), bahwa relay bekerja lebih 

cepat saat gangguan tiga fasa pada jarak yang lebih dekat dengan trafo yaitu pada 

jarak 20% arus gangguan sebesar 5068,92 Amper dengan waktu kerja relay adalah 

0,6 detik. sedangkan pada jarak 100% arus gangguan sebesar 2378,87 Amper 

dengan waktu kerja relay adalah 1,34 detik, dimana relay bekerja berdasarkan 

basar arus gangguan yang terjadi, semakin besar arus gangguan yang terjadi pada 

penyulang maka semakin cepat relay bekerja untuk memberi sinyal trip ke CB[2]. 

Transformator sebagai salah satu komponen penting pada sebuah gardu induk 
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memerlukan pengamanan seperti komponen-komponen lain, agar jika terjadi 

gangguan, maka gangguan tersebut tidak merusak peralatan dan mengganggu 

sistem kerja komponen lain.  Proteksi pada transformator terdiri dari proteksi 

utama dan proteksi cadangan. Proteksi cadangan adalah suatu sistem proteksi 

yang dirancang untuk bekerja ketika terjadi gangguan pada sistem, tetapi tidak 

dapat diamankan atau tidak terdeteksi dalam kurun waktu tertentu, karena 

kerusakan atau ketidakmampuan proteksi yang lain (proteksi utama). Proteksi 

cadangan dirancang untuk bekerja sebagai pengganti bagi proteksi utama, saat 

proteksi utama tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya[3].  

Ketiga pembahasan diatas membahsan mengenai sistem proteksi pada 

transformator, perbedaannya dengan pembahasan pada laporan tugas akhir ini 

adalah penyusun mengangkat tema sistem proteksi menggunakan relai over 

current pada transformator Gardu Induk 150 kV. Pembuatan simulasi ini 

menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 yang berfungsi sebagai pusat 

kendali keseluruhan sistem serta penggunaan HMI dengan sistem SCADA untuk 

monitoring arus gangguan.  

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: pembangkit 

tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Sistem tenaga 

listrik modern merupakan sistem yang komplek yang terdiri dari pusat 

pembangkit, saluran transmisi dan jaringan distribusi yang berfungsi untuk 
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menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat beban. Untuk memenuhi tujuan 

operasi sistem tenaga listrik, ketiga bagian yaitu pembangkit, penyaluran dan 

distribusi tersebut satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan seperti terlihat 

pada gambar 2-1.  

 

Gambar 2-1 Sistem Ketenagalistrikan 

(Sumber: https://www.tneutron.net/blogs/sistem-ketenagalistrikan/) 

Sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa bagian, yaitu pembangkit 

tenaga listrik, transformator daya, jaringan transmisi, gardu induk, jaringan 

distribusi primer, transformator distribusi, dan jaringan distribusi sekunder 

Pembangkit tenaga listrik yang dibangun pada suatu daerah tidak hanya 

untuk memenuhi konsumsi listrik pada daerah tersebut, melainkan juga 

menjangkau daerah luar. Tenaga listrik hasil dari pembangkit disalurkan melalui 

jaringan transmisi menuju jaringan distribusi baru kemudian disalurkan ke 

pemakai tenaga listrik. Pembangkitan adalah proses dimana listrik dibangkitkan. 
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Contoh pembangkit listrik yang ada di Indonesia antara lain adalah PLTA, PLTU, 

PLTD. 

Sistem transmisi dalam sistem tenaga listrik terdiri dari transformator 

daya, jaringan transmisi, dan gardu induk. Fungsi dari sistem transmisi adalah 

menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi yang selanjutnya 

akan disalurkan ke pusat beban atau perusahaan-perusahaan pemakai tenaga 

listrik. Sistem transmisi di Indonesia diklasifikasi menjadi saluran tegangan ekstra 

tinggi dengan tegangan 500 kV dan saluran tegangan tinggi dengan tegangan 150 

kV dan 70 k.  

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik setelah 

sistem transmisi. Distribusi adalah proses penyaluran tenaga listrik dari transmisi 

hingga ke konsumen. Sistem distribusi terdiri dari distribusi primer dan distribusi 

sekunder. Distribusi primer adalah penyaluran listrik dari jaringan transmisi 150 

kV kejaringan distribusi yang diturunkan oleh transformator step down menjadi 

20 kV untuk selanjutnya disalurkan melalui penyulang – penyulang. Distribusi 

sekunder adalah penyaluran tenaga listrik 20 kV yang diturunkan oleh 

transformator step down distribusi hingga ke kWh pelanggan, tegangan yang 

dihasilkan pada distribusi sekunder adalah tegangan pakai yaitu 380/220 Volt. 

Pusat pembangkit, sistem transmisi, hingga ke sistem distribusi 

merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang harus dapat 

bekerja baik agar tenaga listrik bisa sampai ke konsumen dengan baik. Apabila 

salah satu bagian dari sistem tersebut mengalami keadaan yang tidak bekerja 

dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja sistem lain. 
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Dari beberapa bagian dalam sistem tenaga listrik, yang dibahas pada 

Laporan Tugas Akhir ini adalah terfokuskan pada sistem penyaluran transmisi 150 

kV yaitu pada gardu induk 150 kV. 

  

2.2.2 Gardu Induk 

Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari 

susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu 

lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan 

menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat 

melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tanaga listrik dan untuk 

menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait[4]. Trafo-trafo daya yang 

bersama dengan perlengkapan-perlengkapannya disebut gardu induk[5]. Gardu 

induk merupakan bagian dari sistem penyaluran transmisi yang berisi peralatan 

untuk mengubah tegangan listrik agar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk 

kemudian disalurkan ke sistem penyaluran selanjutnya. Gardu induk 150kV dapat 

dilihat seperti pada gambar 2-2. 

 

   Gambar 2-2 Gardu Induk 150 kV 

(Sumber: Gardu Induk 150kV Krapyak,  14 Maret 2018) 
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Gambar 2-3 Single Line Gardu Induk 150 kV 

(Sumber: Gardu Induk 150 kV Krapyak) 

 Pada gambar 2-3 terlihat bahwa gardu induk terdiri dari tiga bay yaitu 

bay transformator, bay penghantar, dan bay kopel. Banyaknya bay pada suatu 

gardu induk tergantung pada konfigurasi gardu induk tersebut. Dalam gardu induk 

terdiri dari beberapa peralatan seperti LA, PT, PMS, CT, PMT, Transformator.  

Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang 

berfungsi : 

1) Mengatur aliran listrik supaya bisa disalurkan ke sistem penyaluran 

selanjutnya baik gardu induk transmisi lainnya maupun ke sistem distribusi 

sehingga bisa sampai ke konsumen dengan menjaga frekuensi tetap 50 Hz: 

a. Dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi (500/150 kV)  



17 

 

Merupakan gardu induk yang mendapat daya dari saluran transmisi ekstra 

tinggi atau dari pembangkit listrik yang kemudian di salurkan ke gardu induk 150 

kV. 

b.  Dari tegangan tinggi ke tegangan tinggi (150/70 kV) 

Merupakan gardu induk yang mendapat daya dari saluran transmisi ekstra 

tinggi yaitu 500 kV kemudian di turunkan ke tegangan tinggi 150 kV/70 kV yang 

kemudian disalurkan ke tegangan menengah 20 kV. 

c.  Dari tegangan tinggi ke tegangan menengah (70/20 kV). 

Merupakan gardu induk yang menerima tenaga dari gardu induk transmisi 

dengan menurunkannya melalui transformator tenaga menjadi tegangan menengah 

20 kV untuk kemudian tegangan itu diturunkan lagi menjadi tegangan rendah 

(127/220 V) atau (220/380 V) sesuai dengan kebutuhan. 

2) Sebagai tempat pengukuran, pengawasan operasi, serta pengamanan sistem 

tenaga listrik. 

3) Sebagai sarana telekomunikasi (pada umumnya untuk internal PLN), berupa 

SCADA.           

Gardu induk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1) Berdasarkan besaran tegangannya : 

a. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 275 dan 500 kV 

b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GI) 150 kV dan 70 kV 

2) Berdasarkan pemasangan peralatan : 

a. Gardu Induk Pemasangan Luar (Konvensional) 

b. Gardu Induk Pemasangan Dalam 
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3) Berdasarkan sistem rel (busbar) 

a. Gardu induk sistem ring busbar 

b. Gardu induk sistem single busbar 

c. Gardu induk sistem double busbar 

d. Gardu induk sistem satu setengah (one half) breaker 

2.2.2.1 Pemutus Tenaga (PMT) 

Berdasarkan IEV (International Electrotechnical Vocabulary) 441-14-20 

disebutan bahwa Circuit Breaker (CB) atau Pemutus Tenaga (PMT) merupakan 

peralatan saklar/switching mekanis, yang mampu menutup, mengalirkan (dalam 

periode waktu tertentu) dan memutus arus beban dalam kondisi 

abnormal/gangguan seperti kondisi hubung singkat (short circuit). Sedangkan 

defisini PMT berdasarkan IEEE C37.100:1992 (Standard definitions for power 

switchgear) adalah merupakan peralatan saklar/switching mekanis, yang mampu 

menutup, mengalirkan dan memutus arus beban dalam kondisi normal sesuai 

dengan ratingnya serta mampu menutup, mengalirkan (dalam periode waktu 

tertentu) dan memutus arus beban dalam spesifik kondisi abnormal/gangguan 

sesuai dengan ratingnya[6]. Berdasarkan pengertian tersebut, PMT merupakan 

salah satu peralatan pada gardu induk yang dapat menutup, mengalirkan dan 

memutus arus apabila terjadi gangguan atau keadaan tidak normal dalam kondisi 

berbeban. Bentuk asli PMT dapat dilihat seperti pada gambar 2-6. 

Berdasarkan jumlah mekanik penggerak/tripping coil PMT dibedakan 

menjadi: 

a. PMT Three Pole 
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Seperti yang terlihat pada gambar 2-4, PMT Three Pole merupakan jenis 

PMT yang hanya memiliki satu mekanik penggerak untuk menggerakkan tiga fasa 

sekaligus. Untuk menghubungkan antar fasa maka digunakan kopel mekanik. 

PMT jenis digunakan pada pembangkit, bay transformator, kopel, dan PMT 20 kV 

pada sistem distribusi. 

 

Gambar 2-4 PMT Three Pole[6] 

b. PMT Single Pole  

PMT Single Pole merupakan jenis PMT yang memiliki mekanik penggerak 

pada setiap fasa nya. PMT jenis ini digunakan pada bay penghantar agar apabila 

terjadi keadaan tidak normal hanya pada satu fasa maka fasa tersebut bisa 

melakukan reclose tanpa mempengaruhi PMT fasa yang lain seperti terlihat pada 

gambar 2-5. 

 

Gambar 2-5 PMT Single Pole[6] 
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Gambar 2-6 Pemutus Tenaga 

(Sumber: Gardu Induk 150kV Ungaran, 6 Maret 2018) 

2.2.2.2 Pemisah (PMS)   

Sakelar pemisah adalah suatu peralatan sistem tenaga listrik yang 

berfungsi sebagai saklar pemisah rangkaian listrik dalam kondisi bertegangan atau 

tidak berteganan tanpa arus beban. Penempatan PMS terpasang di antara sumber 

tenaga listrik dan PMT (PMSBus) serta diantara PMT dan beban 

(PMSLine/Kabel) dilengkapi dengan PMS Tanah (EarthingSwitch). Untuk tujuan 

tertentu PMSLine/Kabel dilengkapi dengan PMS Tanah. Umumnya antara 

PMSLine/Kabel dan PMS Tanah terdapat alat yang disebut interlock[7]. Pemisah 

peralatan berfungsi untuk memisahkan peralatan lain atau instalasi lain yang 

bertegangan. Pemisah tanah berfungsi untuk mengamankan dari arus tegangan 

yang timbul dari penghantar atau kabel lainnya. Hal ini perlu untuk keamanan 

bagi orang-orang yang bekerja pada peralatan instalasi. 
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Gambar 2-7 Single Line Penempatan PMS[7] 

Dengan melihat gambar 2-7, maka dapat terlihat peranan pemisah dalam 

pemeliharaan sistem tenaga listrik. Jika akan dilakukan pemeliharaan pada CB1 

maka DS1 dan DS2 harus dibuka agar CB1 bebas dari tegangan tinggi dan terpisah 

dari jaringan. Selain membuka DS1 dan DS2 terminal jaringan harus di tanahkan 

dengan menggunakan pemisah tanah. Pemisah pada gardu induk dapat dilihat 

pada gambar 2-8. 

 

Gambar 2-8 Pemisah 

    (Sumber: Gardu Induk 150kV Ungaran, 6 Maret 2018) 
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Tugas Akhir ini, membahas tentang gardu induk 150 kV dengan 

konfigurasi double busbar pada sistem transmisi. Gardu induk 150 kV merupakan 

gardu induk yang mendapat daya dari saluran transmisi ekstra tinggi yang sudah 

diturunkan dari 500 kV menjadi 150 kV yang kemudian dari 150 kV diturunkan 

menjadi tegangan menengah 20 kV yang kemudian disalurkan ke sistem 

distribusi. 

 

2.2.3 Busbar Ganda 

Gardu induk dengan double busbar adalah gardu induk yang mempunyai 

dua/double busbar[4] seperti pada gambar 2-9. Sistem double busbar merupakan 

sistem yang banyak digunakan di gardu induk, dikarenakan sistem ini sangat 

efektif untuk mengurangi pemadaman beban pada saat dilakukan perubahan 

sistem.  

 

Gambar 2-9 Single Line Gardu Induk Double Busbar[4] 

Apabila salah satu rel tidak bekerja, transformator masih bisa tetap 

bekerja. Untuk mengubungkan antara rel I dengan rel II maka dilengkapi dengan 

bay kopel. Biasanya rangkaian pertama dihubungkan dengan rel I dan rangkaian 

http://4.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/ScqZGKO74II/AAAAAAAAAsM/rH9hpo9MSj8/s1600-h/Sistem+Busbar+Ganda.png
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kedua dihubungkan dengan rel II, sehingga beban kedua rangkaian tersebut 

seimbang.   

 

2.2.4 Sistem Proteksi  

Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dilakukan 

kepada peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatau sistem tenaga 

misalnya generator, transformator jaringan dan lain-lain, terhadap kondisi 

abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara 

lain: hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi sistem rendah, 

asinkron dan lain-lain[4]. Sistem proteksi berperan penting dalam hal keandalan 

dan keberlangsungan penyaluran tenaga listrik ke konsumen. Sistem proteksi 

merupakan pengaturan dari beberapa perangkat proteksi yang saling bekerja untuk 

melakukan fungsi proteksi tertentu, sehingga dapat mengamankan peralatan 

tenaga listrik apabila terjadi keadaan tidak normal.  

Maksud dan tujuan sistem proteksi adalah sebagai berikut: 

1) Mendeteksi adanya keadaan tidak normal kemudian mengamankan peralatan 

listrik atau mengurangi kerusakan peralatan akibat keadaan tidak normal 

tersebut. 

2) Melokalisir daerah yang mengalami keadaan tidak normal secepat mungkin 

sehingga dapat dibatasi perluasan ketidaknormalan sistem dan bagian sistem 

lainnya tetap dapat beroprasi. 

3) Menjaga keandalan dalam memberikan pelayanan listrik kepada konsumen. 

4) Mengamankan manusia dari bahaya tenaga listrik. 
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2.2.4.1  Perangkat Sistem Proteksi 

  Sistem proteksi tenaga listrik terdiri dari seperangkat peralatan yang 

merupakan satu kesatuan sistem dan masing-masing mempunyai bagian penting 

dan fungsinya, berikut perangkat – perangkat sistem proteksi tenaga listrik: 

 

Gambar 2-10 Rangkaian Perangkat Sistem Proteksi[8] 

Peralatan utama dari perangkat sistem proteksi seperti terlihat pada 

gambar 2-10 terdiri dari PMT, Relai proteksi, dan CT/PT. Ketiga peralatan 

tersebut saling terhubung satu sama lain membentuk suatu kesatuan sistem 

proteksi melalui suatu pengawatan. Dalam sistem proteksi, CT/PT berperan untuk 

mentransformasikan besaran arus atau tegangan dari bernilai tinggi kenilai yang 

rendah agar dapat digunakan sebagai besaran sensor pada relai proteksi dan lampu 

indikator. Besaran arus atau tegangan dari sisi sekunder transformator menjadi 

masukan relai. Kemudian relai bekerja sebagai alat pembanding dan pengukur. 

Relai mendapat masukan dari CT dan PT kemudian membandingkan nilainya 

dengan nilai setting kerja relai. Setiap relai mempunyai setting pemanding 

berbeda – beda tergantung peralatan apa yang akan diproteksi. Apabila besaran 

tidak setimbang, melebihi atau kurang dari besar settingnya, maka kumparan relai 
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akan bekerja dengan menarik kontak secara cepat sesuai waktu settingnya untuk 

memberikan perintah pada triping coil untuk membuka PMT. Sistem proteksi 

mendapat sumber tenaga yang menyuplai daya dari power supply sehingga relai 

tersebut dapat mengolah informasi yang diterima dan memberikan perintah ke 

PMT untuk membuka.  

2.2.4.2  Persyaratan Sistem Proteksi 

Dalam perencanaan sistem proteksi, maka untuk mendapatkan suatu 

sistem proteksi yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan sabagai berikut : 

1) Sensitif 

 Relai proteksi mendeteksi apabila terdapat gangguan yang terjadi di daerah 

pengamanannya dan harus cukup sensitif untuk mendeteksi gangguan tersebut 

dengan rangsangan minimum dan bila perlu hanya mentripkan pemutus tenaga 

(PMT) untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu, sedangkan bagian 

sistem yang sehat dalam hal ini tidak boleh terbuka. Sehingga relai proteksi harus 

peka terhadap gangguan sekecil mungkin yang terjadi di daerah pengamannya.  

2) Selektif 

Selektivitas dari relai proteksi adalah suatu kualitas kecermatan pemilihan 

dalam mengadakan pengamanan, bagian yang terbuka dari suatu sistem oleh 

karena terjadinya gangguan harus sekecil mungkin, sehingga daerah yang terputus 

menjadi lebih kecil. Relai proteksi harus mampu menentukan daerah kerjanya 

secara cepat dan tepat agar hanya bagian yang terganggu yang dibuka.  

3) Cepat 
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Semakin cepat relai proteksi bekerja, tidak hanya dapat memperkecil 

kemungkinan akibat gangguan, tetapi dapat memperkecil kemungkinan 

meluasnya akibat yang ditimbulkan oleh gangguan. Sistem proteksi harus mampu 

memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan peralatan/sistem yang 

diproteksi sesuai settingnya. 

4) Andal 

Dalam keadaan normal atau sistem yang tidak pernah terganggu relai 

proteksi tidak bekerja selama berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun, tetapi relai 

proteksi bila diperlukan harus dan pasti dapat bekerja. Jadi relai proteksi harus 

tetap bisa bekerja sebagaimana mestinya meskipun sudah lama tidak bekerja 

karena tidak ada nya gangguan. Untuk menjaga keandalan relai proteksi tersebut 

maka dilakukan pemeliharaan relai proteksi secara rutin. 

5) Ekonomis 

Dengan biaya yang sekecil-kecilnya diharapkan relai proteksi mempunyai 

kemampuan pengaman yang sebesar-besarnya. Meskipun dengan biaya yang 

kecil, relai proteksi harus tetap memenuhi persyaratan sensitivitas, selektivitas, 

cepat dan andal. 

2.2.5 Proteksi Transformator 

2.2.5.1  Gangguan pada Transformator 

Gangguan yang terjadi pada transformator dibedakan menjadi gangguan 

dalam (internal faults) dan gangguan luar (external faults)[8]. Gangguan ini dapat 

terjadi pada tiap-tiap fasa, sehingga pada pembuatan Tugas Akhir ini dibuat 



27 

 

simulasi pada satu fasa saja. Berikut adalah penjelasan mengenai gangguan yang 

terjadi di transformator:  

1) Gangguan Dalam (Internal Faults) 

Gangguan dalam adalah gangguan yang terjadi di daerah proteksi 

transformator yang dibatasi oleh CT. Gangguan dalam bisa terjadi di dalam 

maupun di luar transformator[8]. Penyebab terjadinya gangguan dalam: 

a. Kegagalan isolasi pada belitan, lempengan inti, atau baut pengikat inti atau 

penurunan nilai isolasi minyak yang dapat disebabkan oleh kualitas minyak 

buruk, tercemar uap air, dan adanya dekomposisi karena overheating, oksidasi 

akibat sambungan listrik yang buruk. 

b. Kebocoran minyak. 

c. Ketidaktahanan terhadap arus gangguan (electrical dan mechanical 

stresses). 

d. Gangguan pada tap changer. 

e. Gangguan pada sistem pendingin. 

f. Gangguan pada bushing[8]. 

2) Gangguan Luar (External Faults) 

Gangguan luar adalah gangguan yang terjadi di luar daerah proteksi 

transformator[8]. Jika gangguan ini terjadi maka akan berdampak terhadap 

ketahanan kumparan primer maupun sekunder/tersier transformator. Contoh 

gangguan luar seperti: 

a. Hubung singkat pada jaringan sekunder atau tersier (penyulang)   
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Pada gangguan hubung singkat pada jaringan sekunder atau tersier arus 

gangguan yang ditimbulkan sangat besar sehingga bisa mudah terdeteksi. 

Gangguan luar hubung singkat bisa terjadi di bus, hubung singkat di feeder, dan 

gangguan hubung singkat di sistem yang merupakan sumber bagi transformator 

daya tersebut. 

b. Pembebanan lebih (overload) 

Apabila transformator beroperasi dengan beban yang lebih besar 

dibandingkan beban normalnya maka transformator dapat mengalami pemanasan 

lebih. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan usia isolasi 

menjadi berkurang. Keadaan beban lebih tidak sama dengan keadaan arus lebih. 

Pada keadaan beban lebih, nilai arus kira-kira 10% di atas nilai arus nominal dan 

dapat diputuskan setelah berlangsung beberapa puluh menit[8]. Sedangkan pada 

keadaan arus lebih, nilai arus bisa mencapai beberapa kali arus nominal dan harus 

secepat mungkin diputuskan. 

c. Tegangan lebih (overvoltage) akibat surja hubung atau surja petir. 

d. Under atau overfrequency  akibat gangguan sistem. 

e. External system short circuit. 

2.2.5.2  Sistem Proteksi Transformator 

Sistem proteksi transformator terdiri dari proteksi utama dan proteksi 

cadangan. Pola proteksi pada transformator seperti terlihat pada gambar 2-11. 
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Gambar 2-11 Pola Proteksi Transformator TT[10] 

1) Proteksi Utama 

 Proteksi utama adalah proteksi yang harus pertama kali bekerja untuk 

membebaskan/mengisolasi gangguan atau menghilangkan kondisi tidak normal 

pada transformator[4]. Proteksi utama terdiri dari proteksi elektrik dan proteksi 

mekanik. Proteksi mekanik untuk mendeteksi gangguan berupa pemburukan pada 

komponen dan media isolasi transformator serta kegagalan media pendinginnya. 

Untuk mendeteksi gangguan tersebut, transformator dilengkapi oleh relai 

Bucholz, relai Jasen, relai tekanan lebih, relai suhu minyak, relai suhu belitan. 

Proteksi elektrik adalah proteksi yang mengambil parameter pengukuran arus dan 

tegangan pada transformator. Gangguan yang terjadi akibat hubung singkat pada 

sambungan atau kumparan transformator akan mengakibatkan ketidakseimbangan 

arus dan tegangan, proteksi elektris akan bekerja sebagai main protection dan 

mengisolasi gangguan tersebut. Oleh karena itu, transformator dilengkapi oleh 

relai Differensial dan relai Gangguan ke Tanah Terbatas (REF). 

2) Proteksi Cadangan 
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Proteksi cadangan adalah proteksi yang akan bekerja apabila proteksi utama 

pada sistem tenaga listrik tidak dapat mengisolasi/gagal bekerja ketika terdapat 

gangguan[4]. Proteksi cadangan dibedakan menjadi 2, proteksi cadangan lokal dan 

proteksi cadangan jauh. Apabila gangguan ini tidak segera diisolasi akan 

menyebabkan beban berlebih pada transformator sehingga dapat menyebabkan 

pemanasan lebih (overheating) dan kegagalan (failure) fungsi transfromator, 

karena gangguan luar tidak dapat diisolasi oleh relai utama maka transformator 

dilengkapi OCR / GFR sebagai relai cadangan yang bekerja dengan waktu tunda 

sehingga relai ini harus dikoordinasikan. 

 

2.2.6 Over Current Relay 

OCR merupakan relai yang bekerja dengan input analog arus, dimana 

relai akan bekerja apabila mendeteksi gangguan diatas settingnya khususnya 

untuk gangguan fasa-fasa[4]. Relai arus lebih atau yang yang sering disebut OCR 

merupakan salah satu jenis relai proteksi yang digunakan untuk mengamankan 

sistem dari keadaan arus lebih akibat gangguan atau akibat keadaan tidak normal 

lainnya. Relai arus lebih yang terpasang pada transformator adalah jenis relai 

tidak berarah, sehingga relai ini bisa bekerja pada gangguan dalam dan luar. OCR 

pada transformator dipasang pada kedua sisi transformator.  

2.2.6.1 Jenis OCR 

1) Relai Arus Lebih Seketika (Instanstaneous Over Current Relay) 

Relai bekerja dengan jangka waktu mulai saat relai arusnya pick up (kerja) 

sampai selesainya kerja relai sangat singkat (20-100 ms) dengan arus gangguan 
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yang sangat besar[4]. Relai arus lebih dengan karakteristik waktu kerja seketika 

bekerja tanpa penundaan waktu. 

2) Relai arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu (Definite time over 

current relay) 

Relai arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu bekerja dengan jangka 

waktu tertentu mulai saat aru pick up sampai selesai relai bekerja sesuai dengan 

pengaturan waktu pada relai[4]. Relai ini bekerja berdasarkan waktu tunda yang 

telah ditentukan sebelumnya dan tidak tergantung pada perbedaan besarnya arus. 

3) Relai arus lebih dengan karakteristik waktu terbalik (Inverse time over 

current relay) 

Relai yang bekerja dengan waktu kerja berbanding terbalik terhadap 

besarnya arus yang terukur oleh relai[4]. Semakin besar arus yang terbaca oleh 

relai maka semakin cepat relai tersebut untuk bekerja. Karakteristik inverse terdiri 

dari beberapa jenis dan perbandingan grafiknya dapat dilihat pada gambar 2-12. 

i. Long Time Inverse 

ii. Standard Inverse 

iii. Very Inverse 

iv. Extremely Inverse 
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Gambar 2-12 Perbandingan Beberapa Karakteristik Relai Inverse 

(Sumber: PT. PLN (Persero) Udiklat Relai Arus Lebih) 

4) Inverse Definite Time Relay 

Relai ini mempunyai karakteristik kerja berdasarkan kombinasi antara relai 

invers dan relai definite[4]. Relai ini akan bekerja secara definite bila arus 

gangguannya besar dan bekerja secara inverse jika arus gangguannya kecil. 

2.2.6.2 Prinsip Kerja OCR 

Relai arus lebih bekerja dengan membaca input berupa besaran arus 

kemudian membandingankan dengan nilai setting, apabila nilai arus yang terbaca 

oleh relai melebihi nilai setting, maka relai akan mengirim perintah trip (buka) 

kepada Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker (CB) setelah tunda waktu 

yang diterapkan sesuai dengan setting pada relai. 
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Gambar 2-13 Pengawatan Prinsip Kerja OCR 

(Sumber: Materi Diklat Proteksi PLN(Persero)) 

Pada gambar 2-13 Ir merupakan arus dari transformator arus sisi 

sekunder yang dibaca oleh relay. Ib merupakan arus normal pada penghantar yang 

melalui sisi primer transformator. Pada saat kondisi normal, besarnya Ir sangat 

kecil, jauh lebih kecil dari nilai setting OCR, sehingga OCR tidak bekerja. Pada 

saat terjadi gangguan arus lebih, nilai Ib melonjak sangat besar, sehingga 

menyebabkan Ir juga ikut melonjak. Jika nilai Ir melebihi setting pada OCR, maka 

OCR akan memberi perintah kepada PMT untuk trip, guna memisahkan jaringan. 

2.2.6.3 Setting Kinerja OCR 

1) Arus Setting OCR 

Untuk penyetelan relai OCR, harus menghitung dahulu arus setting pada sisi 

primer dan sekunder transformator  tenaga, dengan menggunakan rumus : 

Iset (primer) = (110% - 120%) × I nominal transformator/CCC....Persamaan (2-1) 



34 

 

Iset : Seting Arus OCR (Ampere) 

In : Arus Nominal CT (Ampere) 

CCC : Kemampuan hantar arus kawat penghantar (Ampere) 

Dipilih nilai terkecil anatara CCC atau In[4] 

Untuk nilai setting pada sisi sekunder, maka harus dihitung dengan 

menggunakan rasio transformator arus (CT) yang terpasang. 

Iset (sekunder) = Iset (primer) : Rasio CT..................................Persamaan (2-2)[4] 

2) Setting Waktu  

T (SI) = 
𝐾

(𝐼ℎ𝑠/𝐼𝑠)𝛼 × tms 

Karena seting yang dimasukkan pada relai adalah seting TMS maka waktu kerja 

yang diinginkan pada saat terjadinya gangguan fasa-fasa harus ditentukan 

(umumnya waktu kerja relai proteksi back-up transformator adalah 0,7-1 detik 

pada saat terjadinya gangguan fasa-fasa). 

TMS = 
(𝐼ℎ𝑠/𝐼𝑠)𝛼−1

𝐾 
 × T (SI).....................................................Persamaan (2-3) 

Dimana, 

TMS : Time Multiple Seting. 

I : Arus Hubung singkat Fasa-Fasa di lokal Bus (A). 

Is : Seting Arus OCR (A). 

T(SI) : Waktu kerja yang diinginkan pada Gangguan Hubung Singkat Fasa-

Fasa[4]  
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Besarnya K dan α untuk setiap karakteristik inverse berbeda – beda, seperti 

terlihat pada tabel 2-1 di bawah ini: 

Tabel 2-1 K Dan A Karakteristik Inverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Peralatan Simulasi 

2.2.7.1 Transformator 

Transformator adalah seperangkat peralatan statis yang berdasarkan prinsip 

induksi elektromagnetik, mentransformasikan tegangan dan arus bolak balik 

antara dua belitan atau lebih pada frekuensi yang sama besar dan biasanya pada 

arus dan tegangan yang berbeda. (SPLN 8-1 : 1991)[4]. Transformator adalah alat 

yang digunakan untuk memindahkan energi listrik arus bolak balik dari satu 

rangkaian ke rangkaian yang lain dengan prinsip kopel magnetik. Tegangan yang 

dihasilkan dapat lebih besar atau lebih kecil dengan frekuensi sama[8]. Dari 

beberapa pengertian transformator tersebut, maka transformator merupakan 

sebuah peralatan yang terdiri dari belitan primer, belitan sekunder dan inti besi 

Karakteristik K Α 

Standard Inverse 0.14 0.02 

Very Inverse 13.50 1.00 

Extremely Inverse 80.00 2.00 

Long Time Inverse 120.00 1.00 
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yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah dan 

memindahkan tegangan listrik tanpa merubah frekuensi. Belitan primer 

merupakan bagian transformator yang terhubung dengan rangkaian sumber energi 

(catu daya) sebagai inputan. Belitan sekunder merupakan bagian transformator 

yang terhubung dengan rangkaian beban. Inti besi merupakan  bagian 

transformator yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengalirkan 

keseluruhan fluks magnet yang dihasilkan oleh beliatan primer agar masuk ke 

belitan sekunder sehingga bisa disalurkan ke beban. Gambar 2-14 merupakan 

gambar konstruksi transformator. 

 

Gambar 2-14 Konstruksi Transformator[14] 

Dimana :  

V1 = Tegangan primer (Volt) 

N1 = Jumlah belitan primer  

V2 = Tegangan sekunder (Volt) 

N2 = Jumlah belitan sekunder 

E1 = Gaya gerak listrik pada belitan primer (Volt) 

E2 = Gaya gerak listrik pada belitan sekunder (Volt) 

I0 = Arus beban nol  

 = fluks magnetik pada inti (Weber) 
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  Prinsip kerja transformator adalah menggunakan Hukum Induksi 

Faraday, apabila ada arus bolak-balik yang mengalir pada suatu belitan yang 

mengelilingi inti besi, maka pada inti besi tersebut akan timbul medan 

elektromagnet. Dengan adanya medan elektromagnet tersebut, maka inti besi akan 

terinduksi dan pada ujung belitan sekuner akan timbul beda potensial. Beda 

potensial menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik (GGL). Nilai besar GGL dari 

sebuah transformator berbanding lurus dengan besar perubahan fluks pada saat 

terjadi induksi. Apabila sisi primer transformator dihubungkan dengan sumber 

tegangan bolak-balik, sementara sisi sekunder transformator dalam keadaan tidak 

berbeban, maka di sisi primer akan mengalir arus yang disebut arus beban nol (I0). 

Arus beban nol akan membangkitkan fluks bolak-balik pada inti besi 

transformator. Fluks bolak-balik tersebut dilingkupi oleh belitan primer dan 

belitan sekunder, sehingga pada kedua kumparan timbul gaya gerak listrik yang 

besarnya: 

E1 = 4,44.N1.f1...............................................................................Persamaan (2-4) 

E2 = 4,44.N2.f2. ............................................................................Persamaan (2-5) 

Sehingga 

𝐸1

𝐸2  
=

𝑁1

𝑁2 
 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, maka perbandingan 

transformasi menjadi: 

𝑎 =
𝐸1

𝐸2  
=

𝑉1

𝑉2  
=

𝑁1

𝑁2 
 ...........................................................................Persamaan (2-6) 
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Ketika kumparan sekunder dihubungkan dengan beban L, maka pada belitan 

sekunder akan mengalir arus I2 sebesar I2 = V2/L. Pada transfomator keadaan 

berbeban berlaku hubungan: 

𝐼2

𝐼1 
=

𝑁1

𝑁2 
 ............................................................................................Persamaan (2-7) 

Transformator yang terdapat di Gardu Induk dapat dibedakan atas : 

a. Transformator Tenaga 

Adalah transformator yang digunakan untuk mengubah dan memindahkan 

daya listrik yang biasanya disertai penyaluran energi listrik yang besar[10]. 

Penggunaan transformator tenaga pada gardu induk sistem transmisi adalah 

sebagai transformator step down yang menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 

20 kV/22 kV dan menurunkan tegangan dari 500 kV menjadi 150 kV. 

Bagian – bagian transformator tenaga terlihat pada gambar 2-15 dan gambar 2-16 

merupakan gambar transformator yang ada di gardu induk. 

 

Gambar 2-15 Bagian–Bagian Tranfsormator Tenaga[10] 

Keterangan : 

1. Mounting flange 

2. Tangki transformator  

3. Core 
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4. Konservator 

5. Sirip radiator (Radiator Fin)  

6. Windings 

7. LV Bushing   

8. HV Bushing  

 9. Terminal Connecting  

 10. Carriage 

 11. Baut pada core 

 12. Header  

 13. Termometer 

14. Relay buchholz 

15. Breather  

 

 Gambar 2-16 Transformator Tenaga 

(Sumber: Gardu Induk 150kV Krapyak, 14 Maret 2018) 

b. Transformator Arus (CT) 

Transformator arus (Current Transformator – CT) yaitu peralatan yang 

digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik 

di sisi primer (TET, TT dan TM) yang berskala besar dengan melakukan 
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transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara 

akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi[11]. Rangkaian 

transformator arus adalah seperti pada gambar 2-17 berikut: 

 

Gambar 2-17 Rangkaian Pada CT[11] 

Prinsip kerjanya apabila pada kumparan primer mengalir arus I1, maka pada 

kumparan primer timbul gaya gerak magnet sebesar N1I1. Gaya gerak magnet ini 

memproduksi fluks pada inti. Fluks ini membangkitkan gaya gerak listrik pada 

kumparan sekunder (E2). Jika terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada 

kumparan sekunder mengalir arus I2. Arus ini menimbulkan gaya gerak magnet 

N2I2, pada kumparan sekunder. Gambar 2-18 menunjukan Transformator Arus 

yang ada di gardu induk. 

 

Gambar 2-18 Transformator Arus 

(Sumber: Gardu Induk 150kV Ungaran, 6 Maret 2018) 
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c)  Transformator Tegangan (PT) 

Transformator tegangan adalah transformator satu fasa step down yang 

mentransformasi tegangan sstem ke suatu tegangan rendah yang besarannya 

sesuai untuk lampu indikator, alat ukur, relai dan alat sinkronisasi[12]. 

Transformator tegangan adalah peralatan yang bekerja dengan cara 

mentransformasikan tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem 

yang lebih rendah sesuai kebutuhan peralatan.  

 

Gambar 2-19 Prinsip Kerja Transformator Tegangan[12] 

Transformator tegangan memiliki prinsip yang sama dengan transformator 

tenaga tetapi rancangan transformator tegangan berbeda seperti terlihat pada 

gambar 2-19, yaitu: 

a. Kapasitasnya kecil, karena hanya digunakan untuk keperluan proteksi, alat 

ukur dan peralatan indikasi dengan daya kecil 

b. Tingkat ketelitian tinggi 

Gambar 2-20 merupakan gambar transformator tegangan yang ada pada gardu 

induk. 
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Gambar 2-20 Transformator Tegangan 

(Sumber: Gardu Induk 150kV Ungaran, 6 Maret 2018) 

2.2.7.2 Rectifier  

Dioda adalah suatu bahan semikonduktor yang tersusun atas ‘pn 

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

satu arah saja[14]. Dioda terdiri dari dua kutub, yaitu kutub positif (anoda) dan 

kutub negatif (katoda). Dioda hanya akan menghantarkan arus searah saja, dari 

kutub anoda ke kutub katoda. Hal ini dikarenakan struktur dioda yang terbuat dari 

sambungan semikonduktor P dan N seperti terlihat pada gambar 2-21.  

 

Gambar 2-21 Dioda Penyearah[14] 

Rangkaian penyearah adalah suatu rangkaian yang mengubah tegangan 

bolak – balik (AC) menjadi tegangan searah (DC)[14]. Komponen yang digunakan 

rectifier untuk menyearahkan gelombang adalah dioda yang dikonfigurasikan 
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forward bias, karena dioda memiliki karakteristik yang melewatkan arus listrik 

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

Rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan jembatan 

(bridge) dapat dilihat pada gambar 2-22. 

 

    : Penyearah setengah gelombang siklus negatif 

   : Penyearah setengah gelombang siklus positif 

Gambar 2-22 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh[14] 

Rangkaian penyearah terdiri dari dioda bridge, yaitu empat buah dioda 

yang dirangkai membentuk sebuah jembatan . Dioda bridge digunakan sebagai 

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

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

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

dioda D4 diberi bias mundur sehingga keduanya tidak menghantarkan arus. 
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Gambar 2-23 Bentuk Gelombang Output[14] 

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

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

gelombang output setengah siklus. Selanjutnya, untuk setengah siklus negatif (T/2 

dan T), maka D2 dan D4 konduksi dan menghasilkan gelombang. Gelombang yang 

terjadi adalah positif dikarenakan titik A nol dan titik B positif. Faktor ripple pada 

penyearah gelombang penuh lebih kecil daripada penyearah setengah gelombang. 

Makin kecil faktor ripple maka semakin baik tegangan DC yang dihasilkan 

(tegangan DC semakin datar).  

Gelombang yang dihasilkan oleh penyearah dioda masih dalam DC 

denyut dan masih terdapat ripple, maka perlu ditambahkan kapasitor sebagai 

penghilang ripple. 

2.2.7.3 Filter  

Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam 

medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari 

muatan listrik. Rangkaian filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk 

mengurangi faktor ripple yang terjadi pada suatu rangkaian penyearah[14]. 

Penggunaan rangkaian filter ini bertujuan untuk mendapatkan tegangan DC yang 
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rata (low ripple) dan mendekati DC murni. Komponen yang digunakan pada 

rangkaian filter ini adalah kapasitor. Rangkaian filter menggunakan kapasitor 

dapat dilihat pada gambar 2-24. 

Kapasitor memiliki kemampuan untuk pengisian (chargering) dan 

pengosongan (discharging) seperti terlihat pada gambar 2-25. Kemampuan ini 

yang membuat kapasitor bisa berungsi untuk mengurangi ripple pada arus listrik. 

Ketika gelombang mengalami penurunan nilai, maka kapistor akan melakukan 

discharge sehingga bentuk gelombang mengalami kestabilan/lurus. Semakin besar 

nilai kapasitansi suatu kapasitor maka itu semakin baik hasilnya.  

 

Gambar 2-24 Rangkaian Filter menggunakan Kapasitor[14] 

 

 

Gambar 2-25 Gelombang Output Filter[14] 

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

lahaan namun akan kembali lagi ke puncak oleh pulsa berikutnya karena kapasitor 
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melakukan pengosongan. Hasilnya adalah gelombang DC dengan sedikit riak 

gelombang. 

2.2.7.4 Voltage Regulator 

Regulator merupakan komponen yang berfungsi sebagai filter tegangan 

agar sesuai yang diinginkan[15]. Regulator berfungsi untuk mengatur kestabilan 

arus yang mengalir ke rangkaian elektronika. Regulator memiliki seri yang 

berbeda – beda. Seri LM78XX merupakan seri regulator dengan tiga terminal 

yang menghasilkan tegangan output tetap XX Volt. Susunan kaki IC Regulator 

yang digunakan pada catu daya terlihat pada gambar 2-26 dan gambar 2-27. 

 

Gambar 2-26 Susunan Kaki Ic Regulator 78xx 

(Sumber: Datasheet Regulator 78XX) 

 

 

Gambar 2-27 Rangkaian IC Voltage Regulator 

(Sumber: teknikelektronika.com) 

Regulator tegangan ini menggunakan prinsip dioda zener yang bekerja 

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

sisi exsklusif pada daerah breakdownnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

https://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2014/10/Rangkaian-IC-Fixed-Voltage-Regulator.jpg?x22079
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stabilizer atau pembatas tegangan. Kurva karakteristik dioda zener juga sama 

seperti dioda pada umumnya, namun pada daerah breakdown dimana pada saat 

bias mundur mencapai tegangan breakdown maka arus dioda naik dengan cepat. 

Daerah breakdown inilah yang menjadi referensi untuk penerapan dari dioda 

zener. Sedangkan pada dioda biasa daerah breakdown merupakan daerah kritis 

yang harus dihindari dan tidak diperbolehkan pemberian tegangan mundur sampai 

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

suatu dioda zener dapat dikontrol dengan memvariasi konsentrasi doping. 

Konsentrasi doping yang tinggi, akan meningkatkan jumlah pengotoran sehingga 

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

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

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

dari ¼ hingga 50 W. Rangkaian dioda zener terlihat pada gambar 2-28. 

 

Gambar 2-28 Rangkaian Dioda Zener[14] 

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

hanya memerlukan sebuah diode zener terhubung seri dengan resistor RS . 
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Perhatikan bahwa diode zener dipasang dalam posisi reverse bias. Dengan cara 

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

mencapai tegangan breakdown dioda zener. Penyearah berupa rangkaian diode 

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

resistor ini berfungsi sebagai resistor seri untuk regulator tegangan (dioda zener). 

Diode zener yang dipasang dapat dengan sembarang dioda zener dengan tegangan 

breakdown misal dioda zener 9 volt. 

Tegangan output transformer harus lebih tinggi dari tegangan breakdown 

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

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

dari dioda tersebut. Rangkaian regulator tegangan ini kemudian dikemas dalam 

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

pasaran antara lain IC regulator keluarga 78xx dan LM317.[16] 

Jenis / Tipe IC regulator tegangan 

1) Fixed voltage  regulator (78xx/79xx series) 

IC Regulator jenis ini merupakan regulator yang tegangan keluaran-nya 

telah ditentukan sehingga tidak banyak komponen tambahan untuk merangkai 

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

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

keluaran yang diatur oleh IC tersebut, misalnya : 

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

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

7812 / 7912 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +12VDC / -12VDC. 
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7824 / 7924 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +24VDC / -24VDC 

Dalam penggunaan IC 78XX atau 79XX terdapat beberapa karakteristik 

yang harus diperhatikan diantara nya Regulation Voltage, Maximum Current, 

Minimum Input Voltage seperti pada tabel 2-2. 

Tabel 2-2 Karakteristik 78xx 

Type 

Number 

Regulation 

Voltage 

Maximum 

Current 

Minimum Input 

Voltage 

Max Input 

Voltage 

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

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

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

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

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

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

7805 +5V 1A +7V 20V 

7806 +6V 1A +8V 21V 

7808 +8V 1A +10.5V 25V 

7812 +12V 1A +14.5V 27V 

7815 +15V 1A +17.5V 30V 

7824 +24V 1A +26V 38V 

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

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

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

 

2) Adjustable voltage regulator (LM317 series) 

Adjustable Voltage Regulator IC merupakan jenis regulator tegangan 

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

regulator tegangan variabel. Jenis IC yang sering digunakan sebagai Adjustable 

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

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

dengan 37V.[16] 

Pada power supply penggunaan regulator adalah untuk memberikan 

stabilitas output pada suatu power supply. Output tegangan DC dari penyearah 

tanpa regulator mempunyai kecenderungan berubah harganya saat dioperasikan. 

Adanya perubahan pada masukan AC dan variasi beban merupakan penyebab 

utama terjadinya ketidakstabilan pada power supply. Pada sebagian peralatan 

elektronika, terjadinya perubahan catu daya akan berakibat cukup serius. Untuk 

mendapatkan pencatu daya yang stabil diperlukan regulator tegangan. Regulator 

tegangan untuk suatu power supply paling sederhana adalah menggunakan dioda 

zener. Rangkaian dasar penggunaan dioda zener sebagai regulator tegangan dapat 

dilihat pada gambar rangkaian dibawah.[15] 

Berdasarkan datasheet, IC LM7812 dan IC LM7805 hanya mampu 

dilewati arus keluaran sebesar 1 Ampere maka perlu ditambahkan transistor 

eksternal untuk mwningkatkan kapasitasnya. Dengan penambahan transistor 
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eksternal maka sebagian besar arus akan dilewatkan pada transistor eksternal. 

Transistor yang digunakan adalah transistor npn TIP 3055 yang berfungsi sebagai 

penguat arus. TIP 3055 yang memiliki kapasitas arus mencapai 15 Ampere. 

 

2.2.7.5 Switch 

Switch merupakan alat yang dapat atau memiliki fungsi untuk 

menghubungkan atau memutuskan aliran listrik (arus listrik) pada jaringan arus 

listrik kuat maupun jaringan arus listrik lemah[16]. Switch merupakan komponen 

yang dapat memutus atau menyambungkan aliran listrik ada suatu jaringan listrik. 

Macam – macam switch : 

1) Push Button adalah tipe switch atau saklar yang menghubungan aliran listrik 

sesaat sata jikaditekan dan setelah dilepas, maka kembalik ke posisi off. 

2) Selector Switch menyediakan beberapa posisi on dan off. Terdapat beberapa 

posisi dengan berbagai tipe geser maupun putar. 

gambar 2-29 merupakan gambar saklar dan simbolnya. 

 

Gambar 2-29 Saklar dan Simbol Saklar 

(Sumber: teknikelektronika.com, diakses 5 Juni 2018) 
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2.2.7.6 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil 

RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input/output[16]. 

Mikrokontroler merupakan salah satu bagian mendasar dari komputer yang 

mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Program merupakan 

bagian terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi. Melalui program 

tersebut, instruksi dapat dibaca dan diproses untuk kemudian menghasilkan output 

sesuai dengan yang di inginkan.  

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[17]. Mikrokontroler 

tersebut berupa chip  atau IC yang dapat diprogram menggunakan komputer.  

Arduino Mega2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan ATmega2560. 

Arduino Mega2560 memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin dapat 

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

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

header ICSP, dan tombol reset. Board ini menggunakan daya yang terhubung ke 

komputer dengan kabel USB atau daya eksteral dengan adaptor AC-DC atau 

baterai[17]. Pinout Arduino Mega 2560 seperti ditunjukkan pada gambar 2-30. 
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Gambar 2-30 Pinout Diagram Arduino Mega 2560 

(Sumber: https://arduino-info.wikispaces.com/MegaQuickRef,  diakses 14 Mei 

2018) 

Papan 2560 Mega dapat diprogram dengan Arduino Software (IDE). 

ATmega2560 pada Mega 2560 sudah diprogram dengan bootloader yang 

memungkinkan untuk mengunggah kode baru ke dalamnya tanpa menggunakan 

programmer perangkat keras eksternal. Mega 2560 berkomunikasi menggunakan 

protokol STK500 asli (referensi, file header C), juga dapat mem-bypass 

bootloader dan memprogram mikrokontroler melalui header ICSP (In-Circuit 

Serial Programming) menggunakan Arduino ISP atau yang serupa. Kode sumber 

firmware ATmega16U2 (atau 8U2 dalam rev1 dan rev2 boards) tersedia di 

repositori Arduino. ATmega16U2 / 8U2 dimuat dengan bootloader DFU, yang 

dapat diaktifkan oleh: 

1) Pada papan Rev1: menghubungkan jumper solder di bagian belakang papan  

dan kemudian mengatur ulang 8U2. 

https://arduino-info.wikispaces.com/MegaQuickRef
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2) Pada papan Rev2 atau yang lebih baru: ada resistor yang menarik garis 8U2 / 

16U2 HWB ke tanah, membuatnya lebih mudah untuk dimasukkan ke mode 

DFU. Kemudian gunakan perangkat lunak FLIP Atmel (Windows) atau 

programmer DFU (Mac OS X dan Linux) untuk memuat firmware baru atau 

dapat menggunakan header ISP dengan programmer eksternal (menimpa 

bootloader DFU). 

Tabel 2-3 merupakan tabel yang berisi spesifikasi Arduino Mega 2560 

Tabel 2-3 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Microcontroller ATmega2560  

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 

(recommended) 

7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM 

output) 

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by 

bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 101.52 mm 

Width 53.3 mm 

Weight 37 g 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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Mega 2560 dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Daya eksternal (non-USB) dapat 

berasal dari adaptor AC-ke-DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan 

mencolokkan colokan positif-tengah 2.1mm ke colokan listrik board. Dari baterai 

dapat dimasukkan ke header GND dan Vin pin konektor POWER. Mikrokontroler 

ini dapat beroperasi dengan tegangan eksternal 6 hingga 20 volt. Jika disediakan 

tegangan kurang dari 7V, pin 5V dapat memasok kurang dari lima volt dan 

menyebabkan ketidakstabilan. Jika menggunakan lebih dari 12 V, pengatur 

tegangan dapat menjadi terlalu panas dan merusak papan. Kisaran yang 

disarankan adalah 7 hingga 12 volt. Pin daya adalah sebagai berikut: 

1) Vin. Tegangan input ke papan ketika menggunakan sumber daya eksternal 

(dibandingkan dengan 5 volt dari koneksi USB atau sumber daya teregulasi 

lainnya). Pin ini dapat digunakan untuk mensuplai tegangan atau jika 

memasok tegangan melalui colokan listrik, akses melalui pin ini. 

2) 5V. Pin ini menghasilkan 5V yang diatur dari regulator di papan. Papan dapat 

dipasok dengan daya baik dari colokan listrik DC (7 - 12V), konektor USB 

(5V), atau pin VIN papan (7-12V). Memasok tegangan melalui pin 5V atau 

3.3V melewati regulator, dan dapat merusak papan Anda. 

3) 3V3. Suplai 3,3 volt yang dihasilkan oleh regulator on-board. Daya tarik arus 

maksimum adalah 50 mA. 

4) GND. Pin tanah. 

5) IOREF. Pin ini di papan menyediakan referensi tegangan yang dioperasikan 

oleh mikrokontroler. Perisai yang dikonfigurasi dengan benar dapat membaca 
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tegangan pin IOREF dan memilih sumber daya yang sesuai atau 

mengaktifkan penerjemah tegangan pada output untuk bekerja dengan 5V 

atau 3.3V[18]. 

2.2.7.7 IC ULN 2803 Driver Relay 

 IC ULN2803 adalah sebuah IC berupa rangkaian transistor Darlington 

dengan tegangan tinggi. Secara fisik ULN2803 adalah konfigurasi IC 18-pin dan 

berisi delapan transistor Darlington npn. Pins 1-8 menerima sinyal tingkat rendah, 

pin 9 sebagai ground, pin 10 adalah COM, pin 11-18 adalah output [19]. Rangkaian 

Driver Relay merupakan rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan relay. 

Rangkaian Driver Relay digunakan sebagai penghubung antara mikrokontroler 

dengan relay. Penggunaan driver relay ini dikarenakan tegangan output 

mikrokontroler sebesar 5V, sedangkan untuk mengaktifkan relay dibutuhkan 

tegangan 12V. Gambar 2-31 menunjukkan pin IC ULN 2803. 

 

Gambar 2-31 Pin IC ULN 2803 

(Sumber: Datasheet IC ULN2803) 
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Sinyal TTL beroperasi dalam selang 0-5V, dengan segala sesuatu antara 

0,0 dan 0,8V dianggap “rendah” (OFF),  dan 2,2-5V dianggap “tinggi” (ON). Di 

sisi output ULN2803 umumnya berada pada selang nilai 50V/500mA sehingga 

dapat mengoperasikan beban kecil secara langsung, aray sering digunakan untuk 

menyalakan koil dari satu atau lebih relay, yang pada gilirannya memungkinkan 

tegangan/arus yang kebih tinggi untuk dikendalikan oleh sinyal tingkat rendah. 

Transistor Darlington yang ada dalam IC ULN 2803 merupakan 

penggabungan dari dua buah transistor bipolar. Transistor Darlington memiliki 

penguatan yang tinggi karena hasil penguatan transistor yang petama akan 

dikuatkan lagi oleh transistor kedua seperti terlihat pada gambar 2-32. 

 

Gambar 2-32 Transistor Darlington dalam IC ULN 2803 

(Sumber: Datasheet IC ULN2803) 

Pada transistor Darlington, ketika transistor satu dan transistor dua belum 

mendapat tegaangan, maka kedua transistor tersebut tidak aktif karena tidak 

adanya arus yag mengalir ke basis. Pin output yang terhubung dengan coil negatif 

relay akan mengalirkan arus yang diakibatkan oleh tegangan balik coil menuju ke 

pin COM sehingga beban berada pada kondisi floating. Apabila transistor 

Darlington mendapat input tegangan 5 Volt, maka arus yang mengalir akan 
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dibatasi oleh resistor 2,7k sehingga transistor satu aktif. Pada sisi emiter 

transistor akan mengalir arus kombinasi dari arus basis dan arus emiter yang 

kemudian arus ini akan menjadi masukan pada basis transistor kedua, sehingga 

pada transistor kedua akan mengalir arus yang lebih besar daripada arus yang 

mengalir pada transistor satu. Arus pada transistor dua ini akan membuat relay 

tersambung dengan ground. Maka pada coil relay akan menjadi elektromagnet 

untuk menarik relay sehingga terjadi perubahan posisi dari normally close 

menjadi normally open.  

2.2.7.8 Relay 12 VDC 

Dalam sebuah relai, terdapat sebuah armatur besi yang apabila terdapat 

arus nominal yang mengalir, akan menarik pegas sehingga berpindah posisi dari 

Normally Close ke Normally Open, atau sebaliknya seperti terlihat pada gambar 

2-33. Ketika coil mendapat energi listrik (energized), akan timbul gaya 

elektromagnet yang akan menarik armature yang berpegas, dan contact akan 

menutup. 

 

Gambar 2-33 Bagian-Bagian Relay dan Simbolnya 

(Sumber: http://too-payz.blogspot.co.id/2011/10/relay-i-relayelektromekanis.html, 

diakses 23 Mei 2018) 
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Berdasarkan jumlah pole (kontak) dan jumlah throw (kondisi kontak) 

maka relay dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu :  

1) Single Pole Single Throw (SPST) 

2) Single Pole Double Throw (SPDT) 

3) Double Pole Single Throw (DPST) 

4) Double Pole Double Throw (DPDT) 

Dalam rancangan alat 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 2-34 Relay DPDT Menggerakkan 2 Beban[20] 

Pada gambar 2-34 yaitu gambar relay DPDT dimana switch DPDT 

digunakan untuk memilih antara 2 beban yang berbeda dan memilii indikasi 

visual dari beban yang terhubung. Pada gambar sebelah kiri, ketika tidak ada 

tegangan diterapkan pada kumparan kipas dan LED yang dihidupkan. Pada 

gambar sebelah kanan, menerapkan teganan pada koil sehingga relay mengalihkan 

kontaknya maka bola lampu dan LED menyala[20]. 
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2.2.7.9 Buzzer 

Buzzer adalah suatu alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi 

sinyal suara. Pada umumnya buzzer digunakan untuk alarm, karena 

penggunaannya cukup mudah yaitu dengan memberikan tegangan input maka 

buzzer akan mengeluarkan bunyi. Frekuensi suara yang di keluarkan oleh buzzer 

yaout antara 1-5 KHz[21].  Simbol buzzer seperti terlihat pada gambar 3-35. 

 

Gambar 3-35 Simbol Buzzer 

Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker, 

jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan 

kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, 

kumpan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan 

polaritas magnetnya,karena kumparan dipasangpada diafragma maka setiap 

grakan kumparan dapat menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga 

membuat udara  bergetar yang akan menimbulkan suara. Buzzer bisa digunakan 

sebagai indikator pertanda proses tertentu. 

2.2.7.10 Sensor Arus ACS712 

ACS712 merupakan seri sensor arus yang bekerja berdasarkan efek 

medan (Hall Effect)[22]. Besar medan magnet yang muncul akan dideteksi lalu 

diproses menjadi tegangan, tegangan yang dihasilkan sensor adalah tegangan DC 
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dan langsung diinputkan ke arduino. Berikut konfigurasi pin ACS712 terlihat 

pada gambar 2-36: 

 

Gambar 2-36 Konfigurasi Pin ACS712 

(Sumber: Datasheet ACS712) 

Spesifikasi sensor arus ACS712 :  

1) Rendah noise jalur sinyal analog 

2) Bandwith perangkatkan diatur melalui pin FILTER baru 

3) 5 mikrodetik output dalam menanggapi langkah masukan 

4) Bandwith 80 kHz 

5) Total error saat output 1,5% pada Ta=25oC 

6) Resistansi internal konduktor 1,2 miliOhm 

7) Tegangan isolasi minimum 2,1 kVRMS dari pin 1-4 ke pin 5-8 

8) Tegangan input 5 V 

9) Sensitivitas output 66 sampai 185 mV/A. Artinya setiap sensor merasakan 

kenaikan tegangan 185 mV/A, maka mengindikasikan arus 1 A.  

10) Tegangan output sebanding dengan arus AC maupun DC yang masuk 

11) Keluaran tegangan offset sangat stabil 
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12) Histerisis magnetik hampir nol 

Layaknya amperemeter pada umumnya, sensor ACS712 juga dipasang 

secara seri dengan beban. Sensor ini bisa digunakan untuk mengukur arus AC 

maupun DC. Terdapat keadaan dimana saat tidak ada arus yang melewati 

ACS712, maka keluaran sensor adalah (0,5xVcc) sebesar 2,5 V. Dan saat arus 

mengalir dari IP+ ke IP-, maka keluaran akan >25 V. Sedangkan ketika arus listrik 

mengalir terbalik dari IP- ke IP+, maka keluaran akan <25 V (Datasheet ACS712). 

Aliran arus listrik phase pada beban dilewatkan ke kaki 1, 2 dan  kaki 3, 4 

tersambung langsung pada beban, arus yang melewati beban akan menciptakan 

medan magnet (hall effect). Besaran medan magnet itulah yang kemudian 

menginduksi bagian dynamic offset cancellation dan setelah itu sinyal tegangan 

akan dikuatkan dan disaring oleh amplifier dan filter pada ACS712 sebelum 

dikeluarkan melalui V out pada  kaki 7. Berikut tabel fungsi pin pada tabel 2-4: 

Tabel 2-4 Pin Out Diagram ACS712 

Pin Sensor Fungsi 

IP + Terminal yang mendeteksi arus, terdapat sekring di dalamnya 

IP - Terminal yang mendeteksi arus, terdapat sekring di dalamnya 

GND Terminal sinyal ground 

FILTER Terminal untuk kapasitor eksternal sebagai penentu bandwith 

Vout Output sinyal analog 

Vcc Terminal sebagai sumber tegangan sensor 
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2.2.7.11 Debouncer  

Saat switch mekanik (atau push button) bekerja, antar terminalnya tidak 

langsung tersambung dengan sempurna. Tekanan, getaran, kotoran, minyak, karat, 

usia dan faktor lain menyebabkan kontak logamnya memantul-mantul tersambung 

dan tidak, sebelum mencapai kondisi barunya[23]. Hal ini dapat menyebabkan 

kesalahan data pada saat switch digunakan sebagai masukan mikrokontroler, 

karena dianggap ada data masuk berkali-kali. Rangkaian debouncer adalah saklar 

penghubung antara push button dan mikrokontroler yang berperan sebagai gate 

untuk menghubungkan sinyal yang diberikan oleh push button kepada 

mikrokontroler melalui rangkaian smitth trigger atau IC 7414LS[24].  

  

Gambar 2-37 Rangkaian RC Debouncer dan Outputnya[24] 

Rangkaian Debouncer terdiri dari dua bagian utama yaitu IC 7414LS dan 

RC seperti terlihat pada gambar 2-37. Rangkaian RC adalah rangkaian yang 

terdiri dari kapasitor-kapasitor dan resistor-resistor. Pada rangkaian debouncer, 

konfigurasi RC berfungsi sebagai alat pengubah gelomang masukan yang berasal 

dari penekanan push button menjadi gelombang pulsa dengan mengintegrasikan 

gelombang inputnya. Gambar 2-38 menunjuukan pin dan rangkaian dari IC 

7414LS. 
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Gambar 2-38 Pin dan Rangkaian IC 7414LS 

(Sumber: Datasheet IC 7414LS) 

Di dalam IC 74LS14 terdapat 6 buah rangkaian Hex Schmitt dengan 

gerang NOT. Berdasarkan datasheet, IC 7414LS dapat beroperasi jika diberikan 

sumber tegangan 4,75 sampai 5,5 Volt. IC 7414LS terdiri dari 14 pin, pin 1-3-5-9-

11-13 merupakan input, pin 2-4-6-8-10-12 merupakan output, pin 14 merupakan 

Vcc, dan pin 7 merupakan ground. Tegangan ambang (threshold) atas pada 

pemicu schmiit dalam IC 7414LS adalah Vt+ sebesar 1,6 Volt sedangkan 

tegangan ambang bawahnya adalah Vt- sebesar 0,8 Volt. Thershold membuat 

sinyal masukan ke IC akan berbentuk gelombang pulsa. Gerbang NOT atau 

pembalik berguna jika tegangan masukannya mencapai tegangan ambang atas  

(Vt+) maka keluarannya akan berlogika 0, sedangkan saat tegangan masukannya 

kurang dari tegangan ambang bawahnya (Vt-) maka keluaran yang dihasilkan 

berlogika 1. 


