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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa referensi yang ada, ada 

beberapa yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang penulis lakukan.  

Tugas Akhir Sistem Monitor Tegangan Baterai Keypoint GPRS KPK10-14 

Melalui SCADA APD Jateng dan DIY[1] membahas tentang tegangan baterai 

keypoint yang dapat dimonitor dengan menggunakan SCADA. Terdapat empat 

buah kondisi yaitu Overvoltage, Normal High, Normal Low, dan Low yang dapat 

dipantau melalui SCADA sehingga pemantauan dapat dilakukan secara efektif, 

efisien, dan mudah. Ratusan titik keypoint dapat dipantau melalui satu Komputer 

saja sehingga dapat mempermudah pekerjaan. 

Tugas Akhir Alat Pendeteksi Padamnya Jaringan Tegangan Menengah Satu 

Fasa Dengan Arduino Mega 2560 Berbasis Web Server[2] menggunakan Arduino 

Mega 2560 sebagai pusat kendali alat pendeteksi terputusnya aliran listrik pada 

jaringan tegangan menengah satu fasa dengan memanfaatkan aplikasi web. Alat ini 

dapat mendeteksi terputusnya aliran listrik jaringan tegangan menengah secara 

realtime yang dapat dipantau dimana saja melalui website. Arduino Mega 2560 

sebagai pusat kendali dari beberapa input yaitu sensor optocoupler dan keypad. 

Optocoupler digunakan untuk mendeteksi aliran listrik 220VAC. Keypad 

digunakan untuk memasukkan username, password, dan ID alat. Serta output yang 

dihasilkan dikirim ke database server dan ditampilkan pada LCD. 
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.Perbedaan Tugas Akhir yang akan dikerjakan penulis dengan referensi diatas 

adalah penulis menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat kendali dari alat 

simulasi event dan alarm SCADA untuk mendeteksi dan mengirimkan status 

berupa AC faulty, DC faulty dan RTU Faulty bersamaan dengan alarm yang 

berbunyi yang disebabkan hilangnya sumber tegangan pada sumber 220 VAC dan 

baterai sebagai sumber cadangan yang dapat dipantau secara langsung dengan 

menggunakan komputer atau HMI.  

 

2.2 SCADA 

SCADA  kependekan  dari  Supervisory  Control  and  Data  Acquisition 

merupakan  sebuah  sistem  yang  mengawasi  dan  mengendalikan  peralatan  proses 

yang tersebar secara geografis. Alasan  digunakannya  SCADA  adalah  karena  

adanya  kebutuhan  untuk melakukan  pengawasan  langsung  dari  penyaluran  

tenaga  listrik,  yaitu  dengan melakukan pengumpulan informasi keadaan peralatan 

atau perangkat di lapangan dan  mengambil  tindakan  atas  informasi  tersebut  

secara  remote  atau  jarak  jauh secara real time dan terpusat[16]. 

2.2.1 Fungsi Dasar SCADA 

a. Telemetering (TM)  

Mengirimkan  informasi  berupa  pengukuran  dari  besaran-besaran  

listrik pada  suatu  saat  tertentu,  seperti  :  tegangan,  arus,  frekuensi.  

Pemantauan  yang dilakukan oleh dispatcher diantaranya menampilkan daya 

nyata dalam MW,  daya reaktif  dalam  Mvar,  tegangan  dalam  KV,  dan  arus  

dalam  A.  Dengan  demikian dispatcher  dapat  memantau  keseluruhan   

informasi  yang  dibutuhkan  secara terpusat.  
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b. Telesignalling (TS)  

Mengirimkan  sinyal  yang  menyatakan  status  suatu  peralatan  atau 

perangkat. Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus  tegangan, 

pemisah,ada  tidaknya  alarm,  dan  sinyal-sinyal  lainnya.  Telesinyal  dapat  

berupa  kondisi suatu peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari 

sejumlah kondisi. Telesinyal dapat dinyatakan secara tunggal (single 

indication) atau ganda (double indication).  Status  peralatan  dinyatakan  

dengan  cara  indikasi  ganda.  Indikasi tunggal untuk menyatakan alarm. 

c. Telecontrol (TC)  

Perintah  untuk  membuka  atau  menutup  peralatan  sistem  tenaga  

listrik dapat dilakukan oleh dispatcher secara remote, yaitu hanya dengan 

menekan salah satu tombol perintah buka/tutup yang ada di dispatcher. 

2.2.2 Fungsi Utama SCADA  

Untuk  dapat  menjalankan  tugasnya,  dispatcher  dibantu  oleh  sistem 

SCADA  yang  terintegrasi  yang  berada  di  dalam  suatu  ruangan  khusus  yang 

disebut Control Center. Ruangan tersebut adalah ruangan dimana ditempatkannya 

perangkat-perangkat  komputer  yang  disebut  Master  Station.  Sedangkan  fungsi 

utama dari sistem SCADA adalah sebagai berikut: 

a. Akuisisi Data  

Informasi  pengukuran  dari  sistem  tenaga  listrik  seperti  tegangan,  daya 

aktif, dan frekuensi disimpan dan diproses secara  real time, sehingga setiap ada  

perubahan nilai dari pengukuran dapat langsung dikirim ke master station. 
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b. Konversi Data 

Data pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, 

dan frekuensi yang diperoleh  tranducerawalnya berupa data analog untuk 

kemudian data tersebut dikirim oleh tranduser ke RTU. Oleh RTU data yang 

awalnya berupa data analog diubah menjadi data digital. Sehingga data yang 

dikirimkan ke  master station berupa data digital.  

c. Pemrosesan Data  

Setiap data yang dikirim oleh RTU akan diolah di master station, 

sehingga data  tersebut  bisa  langsung  ditampilkan  ke  layar  monitor  dan  

dispatcher  bisa membaca data-data tersebut.  

d. Supervisory Data 

Dispatcher  dapat  mengawasi  dan  mengontrol  peralatan  sistem  

tenagalistrik.  Supervisory  control selau  menggunakan  operasi  dua  tahap  

untuk meyakinkan keamanan operasi, yaitu pilihan dan tahap eksekusi. 

e. Pemrosesan Event dan Alarm  

Event adalah setiap kejadian dari kerja suatu peralatan listrik yang dicatat 

oleh SCADA. Misalnya, kondisi  normally close(N/C) dan kondisi  normally 

open(N/O).  Sedangkan  alarm  adalah  indikasi  yang  menunjukkan  adanya  

perubahan status  di  SCADA.  Semua  status  dan  alarm  pada  telesinyal  harus  

diproses  untuk mendeteksi  setiap  perubahan  status  lebih  lanjut  untuk  event 

yang  terjadi secara spontan atau setelah permintaan remote control yang dikirim 

dari control center.  
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f. Tagging (Penandaan)  

Tagging adalah indikator pemberi tanda, seperti tanda masuk atau keluar. 

Tagging sangat bermanfaat untuk dispatcher di control center. Tagging 

digunakan untuk menghindari beroperasinya peralatan yang diberi tanda khusus, 

juga untuk memberi peringatan pada kondisi yang diberi tanda khusus.  

g. Post Mortem Review  

Melakukan rekonstruksi bagian dari sistem yang dipantau setiap saat 

yang akan  digunakan  untuk  menganalisa  setelah  kejadian.  Untuk  melakukan  

hal  ini, control  center  mencatat  terus  menerus  dan  otomatis  pada  bagian  

yang  telah didefinisikan dari data yang diperoleh. Post mortem review 

mencakup dua fungsi, yaitu pencatatan dan pemeriksaan.  

 

2.2.3 Bagian-Bagian SCADA 

Sistem SCADA tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari 

berbagai macam infrastruktur, yaitu:  

a. Remote Terminal Unit (RTU)  

Remote Terminal Unit (RTU) atau  Outstation Terminal Unit (OTU) atau 

Unit Terminal Jarak Jauh adalah suatu peralatan  remote station berupa  

processor yang  berfungsi  menerima,  mengolah,  dan  meneruskan  informasi  

dari  master station ke  sistem  yang  diatur  dan  sebaliknya,  juga  kemampuan  

load  sheddingyang dilengkapi database, nama penyulang, identifikasi, beban.  

RTU terdiri dari beberapa modul yang ditempatkan pada suatu  

backplane dalam  rak/cubicle. Modul-modul  yang  dimaksud  adalah  modul  

power  supply, modul  CPU,  modul  communication,  modul  digital  input (DI),  
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modul  digital output (DO),  dan  modul  analog  input (AI).  Berdasarkan  

penggunaannya, RTU dengan  kapasitas  I/O  kecil  dipasang  pada  jaringan  

Saluran  Udara  Tegangan Menengah (SUTM) 20kV. Sedangkan RTU dengan 

kapasitas I/O sedang sampai besar dipasang di GI.  

RTU  secara  umum  adalah  perangkat  komputer  yang  dipasang  di  

remote station atau  dilokasi  jaringan  yang  dipantau  oleh  control  center.  RTU  

ini merupakan  rangkaian  proses  yang  bertugas  sebagai  tangan,  mata,  dan  

alat pendengar  sistem  pengendalian  dengan  tugas  pokok  mengumpulkan  

data-data tentang  status  peralatan,  data-data  pengukuran  dan  melakukan  

fungsi  remote control. Adapun fungsi utama dari RTU adalah sebagai berikut:  

1. Mendeteksi perubahan posisi saklar (open/close/invalid). 

2. Mengetahui besaran tegangan, arus, dan frekuensi di gardu induk.  

3. Menerima  perintah  remote  control dari  pusat  kontrol  untuk  membuka  

dan menutup relai.  

4. Mengirim  data  dan  informasi  ke  pusat  kontrol  yang  terdiri  dari  status  

saklar, hasil eksekusi, dan nilai tegangan, arus, dan frekuensi.  

b. Telekomunikasi  

Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh antara RTU dengan 

master station yang merupakan media untuk saling bertukar informasi. 

Komunikasi  data  digunakan  untuk  sistem  SCADA.  Komunikasi  data 

menggunakan  media  komputer  yang  diteruskan  menjadi  transmisi  elektronik. 

Beberapa jenis media komunikasi yang digunakan pada PT. PLN diantaranya:  

 



13 

 

1. Radio Data  

Komunikasi  menggunakan  media  ini  perlahan  mulai  ditinggalkan  

karena termasuk teknologi lama. Keunggulan dari media ini adalah mampu 

menjangkau daerah pelosok yang tidak memungkinkan penanaman kabel 

bawah tanah sepertifiber optik. Kelemahan yang paling mencolok dari media 

komunikasi ini adalah sangat bergantung pada kondisi cuaca karena transmisi 

radio menggunakan udara sebagai jalur transmisinya.  

2. Fiber Optik  

Media  komunikasi  jenis  ini  digunakan  di  daerah  perkotaan  dan  

efektif digunakan  untuk  komunikasi  jarak  jauh  karena  kecepatan  transfer  

data  yang unggul bila dibandingkan dengan media radio data dan kabel pilot. 

Pada PT. PLN Area  Pengatur  Distribusi  (APD)  Jatim  menggunakan  

jaringan  fiber  optik  milik ICON+ yang merupakan anak perusahaan dari 

PT. PLN. 

c. Master Station 

Mengumpulkan  data  dari  semua  RTU  di  lapangan  dan  menyediakan 

kepada operator tampilan dari informasi dan fungsi kontrol di lapangan.  Master 

Station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang ada di  control  

center.  Desain  untuk  sebuah  master  station  tidak  akan  sama,  secara garis 

besar desain dari sebuah master station terdiri atas: 

1. SCADA Server 

2. Workstation  

3. Historical Data  
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4. Projection Mimic, dahulu mesih menggunakan Mimic Board 

5. Peripheral pendukung, seperti printer  

6. Voice Recorder  

7. Global Positioning System, untuk referensi waktu  

8. Dispatcher Training Simulator  

9. Aplikasi SCADA dan energy management system  

10. Uninterruptable Power Supply(UPS), untuk menjaga ketersediaan daya listrik  

11. Automatic  transfer  switch (ATS)  dan  static  tranfer  switch (STS)  untuk 

mengendalikan aliran daya listrik menuju master station 

 

2.3 Peralatan Proteksi Jaringan Tegangan Menengah 

Peralatan proteksi berfungsi untuk mencegah dan membatasi kerusakan pada 

jaringan dan peralatanya serta untuk keselamatan umum yang disebabkan oleh 

gangguan[4]. Selain itu peralatan proteksi juga berfungsi untuk menjaga keandalan 

jaringan distribusi tenaga listrik dengan cara memisahkan  daerah yang normal 

dengan daerah yang terganggu (padam). Salah satu gangguan yang sering terjadi 

adalah gangguan hubung singkat pada jaringan tegangan menengah. Untuk itu 

diperlukan peralatan proteksi seperti recloser dan Load Break Switch (LBS) yang 

merupakan keypoint pada sistem proteksi jaringan tegangan menengah yang 

mampu mengisolasi jaringan terganggu dengan jaringan normal[5].  

Pada umumnya peralatan keypoint jaringan tegangan menengah mempunyai 

perangkat-perangkat yang hampir sama, terdiri dari dua buah unit yaitu Pemutus 

Tenaga (PMT) dan control box. Bahkan untuk merek Schneider Nulec ADVC 

memiliki  control  box yang sama,  yang membedakan  hanyalah bentuk  PMT dan 
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setting nya saja. Gambar 2.1 menunjukkan bentuk PMT pada keypoint dan gambar 

2.2 menunjukkan bentuk control box pada keypoint 

 (a) (b) 

 

 Gambar 2.1 Bentuk PMT pada Keypoint[13] 

(a) PMT Recloser 

(b) PMT LBS 

(Sumber : www.schneider-electric.com, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, selain PMT, keypoint juga memiliki 

control box yang berfungsi sebagai pengatur dari kerja PMT yang dikoneksikan 

dengan menggunakan control cable.  Dimana peralatan control ini dapat membaca, 

menampilkan informasi dan menggerakan PMT sesuai dengan setting-nya. 

 Control box terdiri dari peralatan switchgear yang berfungsi memonitor dan 

menyediakan komunikasi serta fungsi proteksi. Control Box disuplai dengan 

tegangan 220 VAC, dengan tegangan tersebut nantinya akan diturunkan menjadi 

24 VDC melalui power supply agar control box dapat bekerja. Sumber tegangan 24 

VDC juga bisa langsung didapat dari baterai yang berfungsi sebagai sumber 

tegangan cadangan pada control box yang hanya berfungsi jika suplai sumber 

tegangan 220 VAC mengalami gangguan (lost contact). 
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.Gambar 2.2 Control Box Keypoint[13] 

(Sumber : www.schneider-electric.com, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

2.4 Mikrokontroller Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler 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. 

Arduino itu sendiri 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. 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) 
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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.[2] 

Gambar 2.3 adalah tampilan board Arduino Mega 2560. Dan tabel 2.1 menunjukkan 

spesifikasi dari Arduino Mega 2560. 

  

Gambar 2.3 Arduino Mega 2560[6] 

(Sumber: www.arduino.cc, diakses tanggal 29 Mei 2018) 

 

 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 [6] 

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 
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Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

 

 

2.4.1 Catu Daya 

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 Atmega 2560 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. 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[16]: 

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. 

(Sumber: www.arduino.cc, diakses tanggal 29 Mei 2018) 
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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 

mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage translator) pada output untuk 

bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 

2.4.2 Memori 

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)[1]. 

2.4.3 Input dan Output 

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 

Serial 17 (RX) dan 16 (TX), pin Serial 15 (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.  
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2. Eksternal Interupsi, berupa pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

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

Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang 

rendah, meningkat atau menurun, atau perubah nilai.  

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

ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga 

terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino 

Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.  

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

ATmega2560. LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai 

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()[16]. 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 



21 

 

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. 

2.4.4 Komunikasi 

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. 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) [2]. 

2.4.5 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[2]: 
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1) Jalankan Arduino IDE dengan menjalankan aplikasi Arduino yang sudah 

terinstal pada komputer atau laptop seperti yang ditunjukkan Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Aplikasi Arduino IDE 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 
 

Walaupun tampak seperti program Windows pada umumnya, namun sebenarnya 

program ini adalah sebuah program Java. Jika ditemukan sebuah pesan 

kesalahan, kemungkinan besar pada komputer atau laptop belum terinstal Java 

Runtime Environment (JRE) atau Java Development Kit (JDK). Gambar 2.5 

merupakan tampilan utama dari Aplikasi Arduino IDE. 
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Gambar 2.5 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

2) Pilih menu Tools → Board. Karena Arduino yang digunakan dalam project 

tugas akhir adalah Arduino Mega 2560, maka pilih board yang bernama 

“Arduino Mega or Mega 2560” seperti pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Memilih Board yang Digunakan 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 
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3) Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File → Examples → 

Basics, kemudian pilih library yang hendak dijalankan seperti pada Gambar 

2.7. 

 

Gambar 2.7 Contoh Program Led Berkedip 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

Sehingga akan tampil sketch yang sudah dipilih seperti Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Sketch Led Berkedip 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 
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4) Klik tombol Upload pada toolbar untuk mengirim sketch atau program tersebut 

pada Arduino seperti pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Tombol Upload 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

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

pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Program Berhasil Dikirim 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

 

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

maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Program Gagal Dikirim 

(Sumber: capture pada tanggal 29 Mei 2018) 
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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. 

 

2.5 Catu Daya 

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

mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dan menjaga agar tegangan output 

konstan dalam batas-batas tertentu[7]. Catu daya memilki 4 bagian utama agar dapat 

menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian tersebut diantaranya[2]: 

a. Transformator 

b. Penyearah (Rectifier) 

c. Penyaring (Filter) 

d. Regulator yang berfungsi sebagai penstabil tegangan. 

Diagram blok catu daya ditunjukkan pada gambar 2.12: 

   

        

                

 

Gambar 2.12 Diagram Blok Catu Daya 

 (Sumber: Microsoft Word Shape dibuat 29 Mei 2018) 

 

2.5.1 Transformator 

Transformator merupakan peralatan listrik yang berfungsi untuk 

menyalurkan daya/tenaga dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. 

Transformator menggunakan prinsip hukum induksi faraday dan hukum lorentz 

OUTPUT INPUT 
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dalam menyalurkan daya, dimana arus bolak balik yang mengalir mengelilingi 

suatu inti besi maka inti besi itu akan berubah menjadi magnet. [11] 

Pada dasarnya sebuah transformator terdiri dari sebuah kumparan primer 

dan sebuah kumparan sekunder yang digulung pada sebuah inti besi lunak. Arus 

bolak-balik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah-

ubah dalam inti besi. Medan magnet ini menginduksi GGL (Gaya Gerak Listrik) 

bolak-balik dalam kumparan sekunder[7].  

 
Gambar 2.13 Rangkaian Transformator 

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

cara-menghitung-efisiensi-trafo/ Diakses pada 29 Mei 2018) 

 

 

Sisi belitan X1 dan X2 adalah sisi tegangan rendah dan sisi belitan H1H2 

adalah sisi tegangan tinggi. Bila salah satu sisi, baik sisi tegangan tinggi (TT), 

maupun sisi tegangan rendah (TR), dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-

balik, maka sisi tersebut disebut dengan sisi primer, sedangkan sisi yang lain yang 

dihubungkan dengan beban disebut sisi sekunder.  

Sisi belitan X1 dan X2 dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 

sebesar V1 = Vp, maka fluks bolak-balik akan dibangkitkan pada inti sebesar ɸmm 

atau sebesar ɸmw. 
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Fluks sebesar ɸmm = ɸmw akan melingkar dan menghubungkan belitan kawat 

primer dengan belitan kawat sekunder serta menghasilkan tegangan induksi 

(EMF=GGL) baik pada belitan primer sebesar E1=Ep, maupun pada belitan 

sekunder sebesar E2=Es, yang akan mengikuti persamaan berikut: 

Untuk Belitan Primer 

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

Atau……………. (2–1) 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑤 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Untuk Belitan Sekunder 

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

Atau……………. (2–2) 

𝐸1 = 𝐸𝑝 = 4,44 × 𝑓 × 𝑁𝑝 ×  𝜙𝑚𝑤 𝑣𝑜𝑙𝑡 

Dengan, E1=Ep = EMF(GGL) atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada     

   belitan pada belitan primer 

  E2=Es = EMF(GGL) atau tegangan induksi yang dibangkitkan pada      

   belitan pada belitan sekunder 

 N1=Np   = Banyaknya belitan pada sisi primer 

 N2=Ns   = Banyaknya belitan pada sisi sekunder 

 ɸmm       = Fluks maksimum dalam besaran Maxwell 

 ɸmw       = Fluks maksimum dalam besaran Weber 

 f            = Frekuensi arus dan tegangan sistem  

 V1=Vp   = Tegangan sumber yang masuk primer 

 V2=Vs   = Tegangan sekunder ke beban 
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Fluks maksimum dalam besaran Maxwell dan fluks maksium dalam besaran 

weber, hubungannya akan mengikuti persamaan berikut:  

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

dengan, Bm = Kerapatan fluks maksimum 

   A  = Luas penampang dari inti dlam m2 

Untuk trafo ideal, maka berlaku persamaan berikut. 

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

 Dari persamaan (2-1) dan persamaan (2-2) didapatkan perbandingan EMF 

pada primer dan sekunder sama dengan perbandingan banyaknya lilitan primer dan 

sekunder, merupakan perbandingan (ratio) transformasi dari transformator dan 

dinyatakan oleh persamaan berikut: 

𝐸1

𝐸2
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

Berdasarkan persamaan (2-4) maka trafo ideal berlaku perbandingan 

transformasi berikut,  

𝐸1

𝐸2
=

𝑉1

𝑉2
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 

Jika rugi-rugi trafo tidak diperhitungkan dan efisiensi dianggap 100% maka: 

𝐸1 × 𝐼1 × 𝑃𝐹1 = 𝐸2 × 𝐼2 × 𝑃𝐹2 

Secara praktis factor daya primer (𝑃𝐹1) sama dengan faktor daya sekunder 

(𝑃𝐹2) sehingga:  

𝐸1 × 𝐼1 = 𝐸2 × 𝐼2 

Atau  

𝐸1

𝐸2
=

𝐼2

𝐼1
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑎 
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a  =   perbandingan lilitan transformator (turn ratio) 

Apabila,  a < 1, maka transformator berfungsi untuk menaikkan tegangan 

(step up). Apabila, a  >  1, maka transformator berfungsi untuk menurunkan 

tegangan (step down). 

Transformator yang digunakan untuk DC Power supply adalah Transformer 

jenis Step-down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan 

kebutuhan komponen Elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor (DC Power 

Supply). Transformator bekerja berdasarkan prinsip Induksi elektromagnetik yang 

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

Sekunder. Lilitan Primer merupakan Input dari pada Transformator sedangkan 

Output-nya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, 

Output dari Transformator masih berbentuk arus bolak-balik (arus AC) yang harus 

diproses selanjutnya[8]. Gambar 2.14 menunjukkan transformator step down 5 

Ampere. 

 

Gambar 2.14 Transformator step down 

Sumber: IMG_1474.JPG (difoto tanggal 29 Mei 2018) 
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2.5.2 Dioda 

Dioda merupakan komponen elektronika yang berbahan semikonduktor. 

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[8]. Struktur dioda ditunjukkan pada gambar 

2.15. 

 

Gambar 2.15 Struktur dioda 

(Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

Pada  daerah  sambungan,  dua  jenis  semi konduktor  yang  berlawanan ini  

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

dapat ditembus dengan  tegangan + sebesar 0.7 volt yang dinamakan sebagai break 

down voltage, yaitu  tegangan minimum dimana dioda akan bersifat sebagai 

konduktor atau penghantar arus  listrik. Dioda bersifat menghantarkan  arus  listrik  

hanya  pada  satu  arah  saja,  yaitu jika kutub  anoda  kita  hubungkan  pada  

tegangan  (+)  dan  kutub  katoda  kita hubungkan dengan tegangan (-) maka akan 

mengalir arus listrik dari anoda ke  katoda.  Jika  polaritasnya  kita  balik  (bias  

mundur)  maka  arus  yang mengalir hampir nol atau dioda akan bersifat sebagai 

isolator[2]. 
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Dioda  bagi  rangkaian  catu  daya  adalah  komponen  yang  penting karena  

berfungsi  untuk  menyearahkan  tegangan  yang  keluar  dari transformator. 

2.5.2.1 Penyearah Setengah Gelombang (Half Wave Rectifier) 

Dioda berfungsi menyearahkan atau merubah tengangan AC menjadi DC. 

Tegangan AC yang merupakan gelombang sinus bolak-balik akan berganti dari 

gelombang positif ke negatif terus menerus. Gambar 2.16 menunjukkan bahwa 

rangkaian penyearah setengah gelombang menggunakan satu buah dioda. Resistor 

dipasang sebagai tahan beban rangkaian.  

 

 

Gambar 2.16 Penyearah Setengah Gelombang 

(Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

 

Gambar 2.17 menunjukkan bentuk gelombang input dan output dari Half Wave 

Rectifier. 

 

Gambar 2.17 Gelombang Input dan Output 
 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

V in 

V out 

220 VAC                   18 VAC 
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Prinsip kerja rangkaian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Ketika titik A mendapatkan tegangan positif (+) dan B negatif (-), dioda dalam 

kondisi dipanjar maju karena kaki anoda mendapat tegangan positif. Karena 

dioda dalam kondisi On, maka arus akan mengalir dari titik A – Dioda – R dan 

kembali ketitik B-. Tegangan yang timbul pada R merupakan tegangan output 

(Vout). 

• Saat titik A mendapatkan tegangan negatif (-) dan B positif (+), dioda dalam 

kondisi dipanjar terbalik karena kaki anoda mendapat tegangan negatif. Karena 

dioda dalam kondisi off, maka tidak ada arus yang mengalir. Kondisi itu 

menyebabkan tegangan pada keluaran/output sama dengan 0/tidak ada. 

2.5.2.2 Penyearah Gelombang Penuh (Full Wave Rectifier) 

Penyearah gelombang penuh dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Penyearah gelombang penuh dengan 2 buah dioda 

Penyearah dengan menggunakan 2 buah dioda memerlukan 

transformator yang mempunyai terminal CT (Center Tap/ titik tengah) yang 

ditunjukkan gambar 2.18. Prinsip kerja rangkaian bisa dijelaskan sebagai 

berikut: 

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

pada gambar 2.18, dioda D1 dalam kondisi dipanjar maju karena kaki 

anoda mendapat tegangan positif dan D2 dalam kondisi dipanjar terbalik 

(off). Karena dioda D1 dalam kondisi On, maka arus akan mengalir dari 

titik A – D1 – R dan kembali ketitik CT. Tegangan yang timbul pada R 

merupakan tegangan output (Vout).  
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Gambar 2.18 Dioda 1 dalam Posisi ON pada Trafo CT 

(Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

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

gambar 2.19, dioda D2 dalam kondisi dipanjar maju  karena kaki anoda 

mendapat tegangan positif dan D2 dalam kondisi dipanjar maju (On). 

Karena dioda D2 dalam kondisi On, maka Arus akan mengalir dari titik B 

– D2 – R dan kembali ketitik CT. Tegangan yang timbul pada R 

merupakan tegangan output (Vout). 

 

 

Gambar 2.19 Dioda 2 dalam Posisi ON 

(Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

Dioda akan bekerja secara bergantian sehingga tegangan pada 

output akan selalu ada seperti pada gambar 2.20.  

220 VAC                   18 VAC 

220 VAC                   18 VAC 
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Gambar 2.20 Gelombang Input dan Output 

 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

2. 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 

Off, begitu pula sebaliknya. Prinsip kerja rangkaian bisa dijelaskan sebagai 

berikut[2]: 

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

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

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

Karena dioda D1 & D3 dalam kondisi On, maka Arus akan mengalir dari titik A 

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

tegangan output (Vout). 

V in 

V out 

V D1 

V D2 
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Gambar 2.21 Dioda 1 dan Dioda 3 dalam Posisi ON 

 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

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

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

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

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

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

merupakan tegangan output (Vout).  

 

 

Gambar 2.22 Dioda 2 dan Dioda 4 dalam Posisi ON 
 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 
 

Bentuk gelombang input dan output-nya seperti gambar 2.23. 

 

220 VAC                   18 VAC 

220 VAC                   18 VAC 
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Gambar 2.23 Gelombang Input dan Output 
 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

2.5.3 Filter 

Filter atau penyaring merupakan bagian yang terdiri dari kapasitor yang 

berfungsi untuk memperkecil tegangan riak yang tidak dikehendaki. Simbol dan 

bentuk fisik kapasitor ditunjukkan gambar 2.24.  

  

Gambar 2.24 Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor 

(a) Simbol Kapasitor 

(b) Bentuk Fisik Kapasitor 
 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

 

Prinsip kerja dari penyaring ini sesuai dengan prinsip pengisian dan 

pengosongan muatan kapasitor. Supaya tegangan yang dihasilkan penyearah 

gelombang AC lebih rata dan menjadi tegangan DC, maka dipasang filter kapasitor  

pada bagian output rangkaian penyearah. 

V in 

V out 

V D1&D3 

V D2&D4 

(b) (a) 

C
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 Gambar 2.25 Rangkaian Penyearah Gelombang 

(a) Gambar Pemasangan Filter pada Rangkaian Penyearah Gelombang 

(b) Bentuk Gelombang Output Hasil Rangkaian Penyearah 
 (Sumber : belajarelektronika.net, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 
 

Fungsi kapasitor pada rangkaian di atas untuk menekan riple yang terjadi 

dari proses penyearahan gelombang AC. Setelah dipasang filter kapasitor maka 

output dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini akan menjadi tegangan DC 

(Direct Current). 

 

2.5.4   Regulator 

Regulator berfungsi untuk mengatur kestabilan arus yang mengalir ke 

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

rangkaian terpadu (Integrated Circuit) seri 78XX yang pada umumnya dikenal 

sebagai LM78XX. LM78XX adalah rangkaian terpadu regulator yang 

menghasilkan tegangan konstan sebesar XX Volt[2]. Susunan kaki IC regulator yang 

digunakan pada catu daya dapat dilihat pada gambar 2.26. 

V ½ 

ripple 

V 

D

(b) 

(a) 

V 

DC 

V 

DC 
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Gambar 2.26 diagram pinout dari regulator tegangan 

(Sumber: Datasheet Regulator 78XX,79XX) 

 

Besarnya tegangan keluaran IC seri 78XX dan 79XX ini dinyatakan dengan dua 

angka terakhir pada serinya. Contoh IC 7812 adalah regulator tegangan positif 

dengan tegangan keluaran 12 volt, sedangkan IC 7912 adalah regulator tegangan 

negatif dengan tegangan keluara -12 volt. 

Regulator tegangan ini menggunakan prinsip diode zener yang bekerja pada 

daerah breakdown. Sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dengan 

tegangan zener atau Vout= Vz. 

Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan beberapa tipe regulator beserta batasan 

tegangannya. 

Tabel 2.2 Tegangan Input IC L7805 dan IC L7812 

(Sumber: Datasheet IC 78XX, diakses tanggal 23 Juli 2018) 

Batasan nilai tegangan masukan IC regulator yang terdapat dalam tabel 

adalah nilai DC, bukan tegangan sekunder dari trafo. Berdasarkan tabel 2.2 diatas, 

Tipe Regulator Vin min Vin maks Vout 

7805 8 V 20 V 5 V 

7808 11,5 V 23 V 8 V 

7812 15,5 V 27 V 12 V 

7824 28 V 38 V 24 V 
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diambil kesimpulan bahwa nilai tegangan output akan tetap konstan meskipun 

tegangan input bervariasi, namun dalam range tertentu. 

Kemampuan memberikan catu daya dari IC regulator tegangan dapat 

ditingkatkan kapasitasnya dengan menambahkan transistor eksternal, bisa 

transistor NPN atau PNP. Transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri 

atas sebuah bahan tipe p dan diapit oleh dua bahan tipe n (transistor NPN) atau 

terdiri atas sebuah bahan tipe n dan diapit oleh dua bahan tipe p (transistor PNP). 

Ketiga terminal transistor disebut Emitor, Basis, dan Collector. 

Dengan penambahan transistor luar, maka sebagian besar dari arus akan 

dilewatkan pada transistor ini, sehingga IC regulator tegangan hanya berfungsi 

sebagai pengontrol tegangan. Jika pemasangan menggunakan transistor pnp maka 

basis terhubung ke input IC regulator seperti ditunjukkan pada gambar 2.27, 

sedangkan jika menggunakan transistor npn maka basis terhubung ke output IC 

regulator seperti ditunjukkan pada gambar 2.28.  

Gambar 2.27 Rangkaian Transistor pnp dengan LM 7812[15] 

Gambar 2.28 Rangkaian Transistor npn dengan LM 7812[15] 
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Gambar 2.29 menunjukkan rangkaian catu daya ±12 V yang dilengkapi 

dengan transistor npn dan pnp.  

Gambar 2.29 Rangkaian Catu Daya ± 12 V[16] 

Seri 78XX memiliki beberapa keunggulan dibandingkan regulator tegangan 

lainnya, yaitu[2]: 

• Seri 78XX tidak memerlukan komponen tambahan untuk meregulasi tegangan, 

membuatnya mudah digunakan, ekonomis dan hemat ruang. 

• Seri 78XX memiliki rangkaian pengaman terhadap pembebanan lebih, panas 

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

keadaan tertentu, kemampuan pembatasan arus piranti 78XX tidak hanya 

melindunginya sendiri, tetapi juga melindungi rangkaian yang ditopangnya. 

 

2.6 Optocoupler  

Optocoupler adalah suatu komponen penghubung atau saklar elektrik 

otomatis yang bekerja berdasarkan picu cahaya optic. Optocoupler adalah suatu 

piranti yang terdiri dari 2 bagian yaitu transmitter dan receiver, yaitu antara bagian 

cahaya degan bagian deteksi sumber cahaya terpisah. Gambar 2.30 menampilkan 

gambar fisik dan konfigurasi pin Optocoupler 4 pin 

D4            D1 

D3             D2 

220 VAC             18 VAC 
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. 

 

Gambar 2.30 Gambar Fisik dan Konfigurasi Pin Optocoupler 
(a) Gambar Fisik Optocoupler 

(b) Konfigurasi Pin Optocoupler 

(Sumber: Datasheet Optocoupler 4N25M) 

 

Optocoupler terdiri dari dua bagian yaitu: 

1. Bagian transmitter 

Bagian ini dibangun dari sebuah LED infra merah. LED infra merah memiliki 

ketahanan yang lebih baik terhadap sinyal tampak. Cahaya yang dipancarkan 

oleh LED infra merah tidak terlihat oleh mata telanjang. 

2. Bagian receiver 

Bagian ini dibangun dengan dasar komponen phototransistor. Phototransistor  

merupakan suatu transistor yang peka terhadap cahaya. Suatu sumber cahaya  

menghasilkan energi panas, begitu pula dengan spektrum infra merah, karena 

spektrum infra merah mempunyai efek panas yang lebih besar dari cahaya 

tampak, maka phototransistor lebih peka untuk menangkap radiasi dari sinar 

infra merah.  

Ditinjau dari kegunaan fisik Optocoupler dapat berbentuk bermacam-

macam. Bila hanya digunakan untuk mengisolasi level tegangan atau data pada sisi 

transmitter dan sisi receiver, maka Optocoupler ini bisasanya dibuat dalam bentuk 

solid (tidak ada ruang antara LED dan Photodioda). Sehingga sinyal listrik yang 

(a) (b) 
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ada pada input dan output akan terisolasi. Dengan kata lain Optocoupler ini di 

gunakan sebagai optosilator jenis IC[2].  

2.6.1 Cara Kerja Optocoupler 

Pada prinsipnya, Optocoupler dengan kombinasi LED-Phototransistor 

adalah Optocoupler yang terdiri dari sebuah komponen LED yang memancarkan 

cahaya infra merah (IR LED) dan sebuah komponen semikonduktor yang peka 

terhadap cahaya (Phototransistor) sebagai bagian yang digunakan untuk 

mendeteksi cahaya infra merah yang dipancarkan oleh IR LED. Untuk lebih jelas 

mengenai Prinsip kerja Optocoupler, silakan lihat gambar 2.31 yang menunjukkan  

Rangkaian penggunaan Optocoupler. 

 

Gambar 2.31 Rangkaian Optocoupler 4N25M 

(Sumber: elitesignal.blogspot.com ) 

 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut, ketika 

diberi tegangan V(DC) arus listrik mengalir melalui IR LED akan menyebabkan IR 

LED memancarkan sinyal cahaya Infra merahnya. Intensitas cahaya tergantung 

pada jumlah arus listrik yang  mengalir pada IR LED tersebut. Kelebihan cahaya 

infra merah adalah pada ketahanannya yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

cahaya yang tampak. Cahaya infra merah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. 

http://elitesignal.blogspot.com/2016/04/cara-kerja-optocoupler.html
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Cahaya infra merah yang dipancarkan tersebut akan dideteksi oleh 

phototransistor dan menyebabkan terjadinya hubungan atau Switch ON pada 

phototransistor. Prinsip kerja phototransistor hampir sama dengan Transistor 

Bipolar biasa, yang membedakan adalah terminal Basis (Base) phototransistor 

merupakan penerima yang peka terhadap cahaya. Jika antara phototransistor dan 

LED terhalang maka phototransistor tersebut akan off sehingga output dari kolektor 

akan berlogika high. Sebaliknya jika antara phototransistor dan LED tidak 

terhalang maka phototransistor tersebut akan on sehingga output kolektor nya akan 

berlogika low. 

 

2.7 ATS (Automatic Transfer Switch)  

ATS merupakan singkatan dari kata Automatic Transfer Switch, jika 

dipahami berdasarkan arti kata tersebut maka ATS adalah sakelar yang bekerja 

otomatis. Namun kerja otomatisnya berdasarkan jika sumber listrik dari PLN 

terputus atau mengalami pemadaman maka sakelar akan berpindah ke sumber 

listrik yang lainnya misalnya adalah baterai. Automatic Transfer switch merupakan 

rangkaian kontrol sakelar baterai dengan PLN yang sudah full automatic. Alat ini 

berguna untuk menghidupkan dan menghubungkan baterai ke beban secara 

otomatis  pada  saat  PLN  padam. Pada  saat  PLN  hidup  kembali,  alat  ini  akan 

memindahkan  sumber daya ke beban dari baterai ke PLN. 

Dalam perkembangan teknologi dunia elektrikal akhirnya merekayasa hal 

tersebut kemudian di jalankan secara otomatis yang di singkat ATS (Auto Transfer 

Switch) yang di fungsikan secara otomatis untuk memindahkan daya sesuai dengan 

kebutuhan tanpa menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya[2]. 
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2.7.1  Relai 

Relai adalah sebuah sakelar yang dikendalikan oleh arus. Relai memiliki 

sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada inti. Terdapat sebuah 

armatur besi yang akan tertarik menuju inti besi apabila arus mengalir melewati 

kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armature 

tertarik menuju inti, kontak jalur bersama akan berubah posisinya dari kontak 

normal-tertutup ke kontak normal-terbuka[9]. Posisi kontak relai saat open dan close 

ditunjukkan pada gambar 2.32. 

 

Gambar 2.32 Posisi Kontak Relai[10] 

(a) Posisi Kontak Open saat Relai Tidak Bekerja 

(b) Posisi Kontak Close saat Relai Bekerja 

(Sumber: Buku Mikrokontroler Belajar AVR Mulai Dari Nol oleh Sumardi, 2013) 

Relai adalah perangkat elektris atau bisa disebut komponen yang berfungsi 

sebagai saklar elektris. Cara kerja relai adalah apabila kita memberi tegangan pada 

kaki 1 dan kaki ground pada kaki 2 maka relai  secara otomatis posisi kaki CO 

(Change Over) pada relai akan berpindah dari kaki NC (Normally Close) ke kaki 

NO (Normally Open). Relai juga dapat disebut komponen elektronika berupa saklar 

elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relai merupakan tuas 

saklar dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid 

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

solenoid sehingga kontak saklar akan menutup[10].  

(b) (a) 
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Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang dan  tuas akan kembali ke 

posisi semula sehingga  kontak saklar kembali terbuka.  Secara sederhana relai 

elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut: 

• Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau membuka) 

kontak saklar 

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

Gambar 2.33 menunjukkan konfigurasi relai. 

Gambar 2.33 Konfigurasi Relai 

(Sumber : elektronika-dasar.web.id, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

Berikut ini penjelasan dari gambar di atas : 

1. Armature 

Merupakan tuas logam yang bisa naik turun. Tuas akan turun jika tertarik 

oleh magnet ferromagnetik (elektromagnetik) dan akan kembali naik jika 

sifat kemagnetan ferromagnetik sudah hilang. 

2. Core 

Merupakan intibesi yang dilititi kumparan. 

3. Spring 

Pegas (atau per) berfungsi sebagai penarik tuas. Ketika sifat kemagnetan 

ferromagnetik hilang, maka spring berfungsi untuk menarik tuas ke atas. 
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4. NC Contact 

NC singkatan dari Normally Close. Kontak yang secara default 

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

5. NO Contact  

NO singkatan dari Normally Open. Kontak yang akan terhubung dengan 

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

6. COM Contact  

Merupakan kontak sumber yang akan terhubung dengan NC atau NO 

7. Electromagnet 

Kabel lilitan yang membelit logam ferromagnetik. Berfungsi sebagai 

magnet buatan yang sifatya sementara. Menjadi logam magnet ketika 

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

diputus.  

Gambar fisik dan rangkaian Relay songle 12 VDC pada gambar  2.34. 

Gambar 2.34 Dimension dan Wiring Diagram Relay 

2.8 Driver Relai 

Relay adalah saklar elektronik yang dapat membuka atau menutup rangkaian 

dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik lain, Relay dapat kita 



48 

 

gunakan untuk switching atau kontrol beban. Relay pada aplikasi kontrol sering 

digunakan sebagai switching input ataupun output pada mikrokontroler. Misalnya 

kita ingin menghidupkan lampu 220 Volt AC dengan mikrokontroler maka kita 

memerlukan relay sebagai komponen tambahan karena keluaran pada 

mikrokontroler hanya 5 volt. Saat ini sudah ada IC (Integrated Circuit) yang dapat 

digunakan sebagai driver relay seperti ULN 2003. 

2.7.1 IC ULN 2003 

IC ULN 2003 adalah sebuah IC dengan ciri memiliki 7 bit input, tegangan 

maksimal 50 Volt dan arus 500 mA. IC ULN2003 mempunyai 16 pin dengan 

rincian pin 1 sampai 7 digunakan untuk menerima sinyal tingkat rendah, pin 8 

sebagai ground , pin 9 sebagai Vcc dan pin 10 sampai 16 merupakan output. IC ini 

termasuk jenis TTL. Didalam IC ini terdapat transistor darlington. Transistor 

darlington merupakan 2 buah transistor yang dirangkai dengan konfigurasi khusus 

untuk mendapatkan penguatan ganda sehingga dapat menghasilkan penguatan arus 

yang besar[12]. 

Fungsi IC ULN 2003 adalah sebagai driver untuk mencatu daya pada relay, 

karena keluaran dari mikrokontroler tidak dapat mencatu daya yang terdapat pada 

relay secara langsung.  IC ULN idealnya cocok untuk komunikasi sirkuit logic low 

– level. Prinsip kerja dari IC ULN 2003 ini yaitu bila diberi tegangan inputan pada 

ic ULN2003 sebesar 12 Volt maka pada bagian output ic ULN2003 akan terhubung 

ke  tegangan – (minus). Berikut  adalah  bentuk  fisik  dan  konfigurasi  pin  IC ULN 

2003 dapat dilihat pada gambar 2.35 dan gambar 2.36 beserta penggunannanya 

sebagai driver relai pada gambar 2.37 
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.Gambar 2.35 Bentuk Fisik IC ULN 2003[12] 

Gambar 2.36 Konfigurasi PIN IC ULN 2003[12] 

 

Gambar 2.37  Rangkaian Driver Relay dengan IC ULN 2003 

(Sumber: Capture pada tanggal 20 Juli 2018) 

Pasangan Darlington didalam IC ULN 2803 ditunjukkan pada gambar 2.38 

berikut. 
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Gambar 2.38 Pasangan Darlington dalam ULN2003[29] 

(Sumber: Datasheet ULN2803, Texas Instrument) 

 

 Gambar 2.38 menunjukkan rangkaian internal dalam setiap pin dalam ULN 

2003, dimana transistor dimanfaatkan sebagai sakelar untuk memacu kerja relay. 

Terlihat bahwa rangkaian Darlington terdiri dari dua buah transistor bipolar yang 

penguatannya lebih tinggi karena arus akan dikuatkan oleh transistor pertama dan 

akan dikuatkan lagi oleh transistor yang kedua untuk mendapatkan arus yang besar 

yang disebut ß atau hFE. 

Ketika input belum mendapat tegangan, maka transistor satu (Q1) dan transistor 

dua (Q2) tidak akan aktif karena tidak adanya arus yang mengalir ke basis. Namun 

ketika input mendapat tegangan 5 Volt, maka arus input akan naik sehingga kedua 

transistor Q1 dan Q2 akan aktif/bekerja. Arus input Q2 merupakan kombinasi dari 

arus input dan arus emiter dari Q1, sehingga Q2 akan mengalirkan arus lebih 

banyak daripada Q1. Arus yang mengalir keluar dari Q2 akan memberikan jalan 

bagi rangkaian yang tersambung pada output ULN2003, misalnya relay, untuk 

tesambung ke ground. Sehingga bisa dikatakan bahwa output dari ULN2003 adalah 

nol atau ground. 

2.9 Charger 

Charger sering juga disebut converter adalah  suatu  rangkaian peralatan 

listrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak balik (Alternating 
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Current, disingkat AC) menjadi arus listrik searah (Direct Current, disingkat DC), 

yang berfungsi untuk pasokan DC power baik ke peralatan-peralatan yang 

menggunakan sumber DC maupun untuk mengisi baterai agar  kapasitasnya  tetap 

terjaga penuh sehingga keandalan unit pembangkit tetap terjamin. Dalam hal ini 

baterai harus selalu tersambung ke rectifier. 

 

2.10 Jenis-Jenis Baterai 

Bahan elektrolit yang banyak dipergunakan pada baterai  adalah  jenis asam 

 (lead acid) dan basa (alkali) [2]:. Untuk itu di bawah ini akan dibahas kedua jenis 

bahan elektrolit tersebut. 

1. Baterai Asam (Lead Acid Storage Battery) 

Baterai asam bahan elektrolitnya adalah larutan asam  belerang (Sulfuric 

Acid = H2S04). Di dalam baterai asam, elektroda- elektrodanya terdiri dari pelat-

pelat timah peroksida PbO2  (Lead Peroxide) sebagai anoda (kutub positif) dan 

timah murni Pb (Lead Sponge) sebagai katoda (kutub negatif) [2]. Gambar 2.39 

merupakan contoh baterai asam. 

Gambar 2.39 Baterai Asam (Lead Acid Battery) [2] 

Sumber: IMG_1476.JPG (difoto tanggal 29 Mei 2018) 
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Ciri-ciri umum (tergantung pabrik pembuat) sebagai berikut[2]: 

• Tegangan nominal per sel 2 Volt. 

• Ukuran baterai per sel lebih besar bila dibandingkan dengan baterai alkali. 

• Nilai berat jenis elektrolit sebanding dengan kapasitas baterai. 

• Nilai standar berat jenis elektrolit tergantung dari pabrik pembuatnya. 

• Umur baterai tergantung pada  operasi  dan  pemeliharaan,  biasanya dapat 

mencapai 10–15 tahun, dengan syarat suhu baterai tidak lebih dari 20o C. 

• Tegangan  pengisian  per  sel  harus  sesuai  dengan  petunjuk  operasi  dan 

 pemeliharaan dari pabrik pembuat. Sebagai contoh adalah: 

- Pengisian awal (Initial Charge): 2,7 volt 

- Pengisian secara Floating: 2,18 volt 

- Pengisian secara Equalizing: 2,25 volt 

- Pengisian secara Boosting: 2,37 volt 

• Tegangan pengosongan per sel (Discharge ): 2,0 – 1,8 Volt 

 

2. Baterai Alkali (Alkaline Storage Battery) 

Baterai alkali bahan elektrolitnya adalah larutan alkali (Potassium 

Hydroxide) yang terdiri dari[2]: 

• Nickel-Iron Alkaline Battery (Ni-Fe battery) 

• Nickel-Cadmium Alkaline Battery (Ni-Cd battery) 

Pada umumnya yang banyak dipergunakan di instalasi unit pembangkit adalah 

baterai alkali-cadmium ( Ni-Cd ). Ciri-ciri umum (tergantung pabrik pembuat) 

sebagai berikut: 
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• Tegangan nominal per sel 1,2 volt. 

• Nilai berat jenis elektrolit tidak sebanding dengan kapasitas baterai. 

• Umur baterai tergantung pada  operasi  dan  pemeliharaan,  biasanya dapat 

mencapai 15–20 tahun, dengan syarat suhu baterai tidak lebih dari 20o C. 

• Tegangan pengisian per sel harus sesuai dengan petunjuk operasi dan 

pemeliharaan dari pabrik pembuat. Sebagai contoh adalah: 

- Pengisian awal (initial charge) = 1,6 – 1,9 volt. 

- Pengisian secara Floating = 1,40 – 1,42 volt. 

- Pengisian secara Equalizing = 1,45 volt. 

- Pengisian secara Boosting = 1,50 – 1,65 volt. 

• Tegangan pengosongan per sel (Discharge) : 1 Volt (reff. Hoppeke & Nife) 

2.9.1 Prinsip Kerja Baterai 

1. Proses discharge pada sel berlangsung menurut skema gambar 2.40. Bila  sel  

dihubungkan dengan beban maka elektron mengalir dari anoda melalui beban 

ke katoda,  kemudian  ion-ion  negatif  mengalir ke anoda dan ion-ion positif 

mengalir ke katoda[2] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40 Proses Discharge 

 (Sumber: www.panelsurya.com, diakses tanggal 29 Mei 2018) 
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2. Pada proses pengisian menurut skema gambar 2.41 dibawah ini adalah bila sel 

dihubungkan dengan power supply maka elektroda positif menjadi anoda dan 

elektroda negatif menjadi katoda [2] 

 

Gambar 2.41 Proses Charge 

(Sumber: www.panelsurya.com, diakses tanggal 29 Mei 2018) 

 

Proses kimia yang terjadi adalah sebagai berikut: 

- Aliran elektron menjadi terbalik, mengalir dari anoda melalui power suplai 

ke katoda. 

- Ion-ion negatif mengalir dari katoda ke anoda 

- Ion-ion positif mengalir dari anoda ke katoda 

Jadi reaksi kimia pada saat pengisian (charging) adalah kebalikan dari saat 

pengosongan (Discharging). 

 

2.10 Ethernet Shield 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke 

jaringan komputer.  Perangkat Ethernet Shield ditunjukkan pada gambar 2.42.  



55 

 

Gambar 2.42 Ethernet Shield 

(Sumber: Datasheet Ethernet Shield) 

 

Ethernet shield berbasiskan chip ethernet Wiznet W5100. Ethernet library 

digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat terhubung ke 

jaringan dengan menggunakan ethernet shield. Arduino board berkomunikasi 

dengan W5100 dan SD card mengunakan bus SPI (Serial Peripheral Interface). 

Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan Ethernet.h. 

Untuk menghubungkannya dengan jaringan, dibutuhkan beberapa pengaturan 

dasar. Yaitu ethernet shield harus diberi alamat MAC (Media Access Control) dan 

alamat IP (Internet Protocol).  Sebuah alamat MAC adalah sebuah identifikasi unik 

secara global untuk perangkat tertentu. Alamat IP yang valid tergantung pada 

konfigurasi jaringan. Hal ini dimungkinkan untuk menggunakan DHCP (Dynamic 

Host Configuration Procotol) untuk secara dinamis menentukan sebuah IP. Selain 

itu juga diperlukan gateway jaringan dan subnet[2]. 

 

2.11 Router 

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah 

jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal 
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sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti 

Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI. 

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router dapat digunakan 

untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, 

yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke 

dalam beberapa subnetwork  untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah 

manajemennya. Router juga kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah 

jaringan yang menggunakan media yang berbeda (seperti halnya router wireless 

yang pada umumnya selain ia dapat menghubungkan komputer dengan 

menggunakan radio, ia juga mendukung penghubungan komputer dengan kabel 

UTP), atau berbeda arsitektur jaringan, seperti halnya dari Ethernet ke Token Ring. 

Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah layanan 

telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital Subscriber 

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

leased line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access server. Sementara itu, 

router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi 

DSL disebut juga dengan DSL router. Router-router jenis tersebut umumnya 

memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan alamat 

sumber dan alamat tujuan paket tersebut, meski beberapa router tidak memilikinya. 

Gambar 2.43 menunjukkan bentuk fisik router. 
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Gambar 2.43 Router 

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

29 Mei 2018) 

 

Ilustrasi mengenai konfigurasi hubungan router dan komputer dapat dilihat pada 

gambar 2.44 dibawah ini: 

Gambar 2.44 Konfigurasi Hubungan Router dan Komputer 

(Sumber: www.ilmujaringan.com, diakses pada tanggal 29 Mei 2018) 

 

Pada gambar diatas terdapat 2 buah network komputer yang terhubung 

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

mempunyai alamat network 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke 

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

dimisalkan sebagai berikut[2]: 

http://www.jakartanotebook.com/huawei-echolife-hg553
http://www.ilmujaringan.com/
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• Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan 

meneruskan data tersebut ke network lain. 

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

meneruskan paket data ke network lain. 

2.12 PHP 

PHP adalah salah satu bahasa Sever-side yang didesain khusus untuk aplikasi 

web. PHP dapat disisipkan diantara bahasa HTML dan karena bahasa Server side, 

maka PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirimkan ke browser adalah 

“hasil jadi” dalam bentuk HTML, dan kode PHP anda tidak akan terlihat. 

PHP dahulunya merupakan proyek pribadi dari Rasmus Lerdof (dengan 

dikeluarkannya PHP versi 1) yang digunakan untuk membuat home pribadinya. 

Versi pertama ini berupa kumpulan script PERL. Untuk versi keduanya, Rasmus 

menulis ulang script - script PERL tersebut menggunakan bahasa C kemudian 

menambahkan fasilitas untuk form HTML dan koneksi MySQL. Adapun PHP 

didapat dari singkatan Personal Home Pages. 

Setelah mengalami perkembangan oleh suatu kelompok open source 

(termasuk Rasmus) maka mulai versi 3 nya, PHP telah menampakan 

keunggulannya sebagai salah satu bahasa server scripting yang handal melalui 

perkembangan yang pesat ini banyak fasilitas yang ditambahkan dan oleh 

kelompok PHP ini disebut sebagai : ”PHP:Hypertext Preprocessor”. Sintak yang 

digunakan berasal dari bahasa C, Java maupun Perl. 

PHP merupakan bahasa script yang digunakan untuk membuat halaman web 

yang dinamis. Dinamis dalam berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat 
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halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang 

diterima client selalu yang terbaru. Semua script PHP dieksekusi pada server 

dimana script tersebut dijalankan. Oleh karena itu, spesifikasi server lebih 

berpengaruh pada eksekusi dari script PHP daripada spesifikasi client. Namun tetap 

diperhatikan bahwa halaman yang dihasilkan tentunya harus dapat dibuka browser 

pada client. Dalam hal ini versi html yang digunakan harus didukung oleh browser 

client. 

PHP termasuk dalam Open Source Product. Jadi dapat dirubah source code 

dan mendistribusikannya secara bebas. PHP juga diedarkan gratis. PHP juga dapat 

berjalan diberbagai webserver misalnya IIS, Apache, dll[19]. 

2.13 MySQL 

MySQL dalam sebuah database websites merupakan sekumpulan data yang 

disusun dengan aturan tertentu sehingga memudahkan kita dalam mengelola dan 

memperoleh informasi darinya[20].  

MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam 

database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah 

konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan 

mudah secara otomastis[19]. 

 


