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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Setelah melakukan telaah beberapa referensi yang ada, ditemukan beberapa 

literature yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang penulis lakukan. 

Charger adalah piranti untuk mengisi energi ke baterai/aki dengan arus 

listrik yang melaluinya. Arus listrik yang dimasukkan tergantung teknologi dan 

kapasitas baterai/aki yang diisi ulang. Sumber tenaga yang dialirkan berupa 

sumber DC, karena memiliki kelebihan yaitu energinya dapat disimpan.  

Charger dibedakan menjadi 2, yaitu charger manual dan otomatis. Charger 

manual dalam mengisi baterai/aki dilakukan secara manual dengan 

menyambungkan power supply ke baterai, untuk pemutusan dilakukan manual 

pula dengan memperhatikan waktu pengisian yang disesuaikan dengan spesifikasi 

baterai. Sedangkan charger otomatis dalam mengisi baterai dilakukan secara 

otomatis, dimana rangkaian charger akan memutus aliran listrik ke baterai ketika 

baterai bermuatan penuh dan menghubungkan listrik ke baterai ketika kondisi 

drop.
[4]

 

Metode charging batrai pada instalasi sistem DC PLN terbagi menjadi 3, 

yaitu : Floating Charge, Equalizing Charge, dan Boosting Charge. 

Floating Charge adalah pengisian baterai untuk menjaga baterai dalam 

keadaan full charge dan baterai tidak mengeluarkan/menerima arus listrik saat 
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tersambung ke charger dan beban. Di gardu induk umumnya menggunakan 

sistem ini. Bila sumber suplai DC utama hilang, beban langsung disuplai baterai. 

Equalizing Charge adalah jenis pengisian baterai dengan tujuan 

menyamakan/meratakan tegangan karena adanya perbedaan tegangan tiap sel. 

Boosting Charge adalah jenis pengisian cepat untuk initial charge atau 

pengisian kembali baterai setelah mengalami pengosongan yang besar.
[2]

 

Rancang Bangun Charger Baterai Otomatis pada Sistem Monitoring 

Sumber DC di Gardu Induk Berbasis ARDUINO MEGA 2560 oleh Mifthakul Azis 

mendesain rangkaian pengisi baterai otomatis menggunakan komparator dengan 

relay sebagai driver charging dan discharging. Komparator berfungsi 

menentukan perintah charging dan discharging pada charger otomatis. Dimana 

komparator akan membandingkan tegangan input rectifier pada masukkan 

inverting dengan tegangan baterai pada masukan non-inverting. Jika tegangan 

rectifier pada input inverting lebih besar dari non-inverting maka output 

komparator akan ter-trigger dengan logika high dan otomatis charger aktif. 

Sebaliknya jika output komparator berlogika low maka otomatis charger cut-off. 

Keluaran komparator berupa output digital akan memerintah relay penentu 

charging atau discharging tergantung keluaran komparator. 

Sebelum ke baterai arus dan tegangan diregulasi dulu oleh regulator arus 

dan tegangan berupa IC (Integrated Circuit) LM 338, agar arus dan tegangan 

sesuai dengan metode charging yang digunakan, yaitu metode boosting (0,7 A) 

dan topping (0,35 A) tergantung presentase tegangan baterai yang dideteksi sensor 
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tegangan. Lalu informasi tentang arus pengisian charger ditampilkan di LCD 

16x2.
[3]

 

Kelemahan pertama dari Rancang Bangun ini adalah sistem otomatisasi 

yang dilakukan tidak sesuai sistem pada PLN, yaitu otomatisasi pada bagian 

charger baterai dimana PLN tidak mengaplikasikannya karena dianggap rawan 

terkena gangguan. Kedua, penggunaan komparator sebagai driver untuk proses 

charge atau discharge juga kurang efektif karena jika komparator mengalamai 

masalah maka kerja sistem charging keseluruhan akan error, yang otomatis 

baterai juga tidak akan terisi yang menyebabkan supply DC akan terhenti. Ketiga, 

penggunaan IC LM 338 sebagai regulator arus dan tegangan juga kurang cukup, 

karena fitur dari IC jenis ini yang relatif terbatas. Keempat, metode pengisian 

baterai yang digunakan adalah boosting dan topping, dimana metode tersebut 

tidak seusai dengan PLN, yang menggunakan metode boosting, equalizing dan 

floating. Terakhir, informasi yang dimonitoring hanya arus pengisian charger saja 

yang dirasa kurang jika untuk memonitoring sistem suplai DC gardu induk. 

Rancang Bangun Pengisi Baterai Otomatis pada Sistem Circuit Breaker di 

STT-PLN mendesain rangkaian pengisi baterai menggunakan SCR (Silicon 

Control Rectifier) untuk rangkaian baterai secara seri/paralel. Saat memulai 

charging, SCR harus mati, karena itu dibutuhkan switch START/RESET berupa 

saklar NC (Normaly Closed).  

Agar dapat berkerja, kaki (gate) dari SCR ini memerlukan tegangan positif 

sebagai trigger/pemicu. Saat SCR aktif maka seterusnya akan aktif walau 

tegangan pemicu dilepas. Untuk mengembalikan ke posisi mati, arus maju pada 
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anoda dan katoda harus diturunkan sampai berada di posisi Holding Current dari 

SCR yang mendekati nol. Sifat SCR hampir sama dengan dioda namun SCR tidak 

akan mengalirkan arus sebelum gate diberi input, setelah gate diberi input SCR 

akan tetap aktif meski input ke gate diputus, karena itu digunakan switch 

START/RESET untuk mematikan SCR.
 [6] 

Kelemahan sistem SCR ini membutuhkan switch START/RESET yang 

dioperasikan manual. Selain itu SCR menghasilkan thermal yang menyebabkan 

komponen lain terkena radiasi panas karena arus yang melewatinya. 

Rancang Bangun Battery Charger ON/OFF Regulator Sebagai Sumber 

Listrik Pompa Air. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa metode pengisian baterai 

menggunakan constant voltage. Constant voltage yaitu mengatur tegangan 

pengisian baterai secara konstan sampai batas penuh baterai, yang membutuhkan 

waktu 10-15 jam.
[7]

 

Kelemahan dari penggunaan metode constant voltage disini pengisian 

baterai membutuhkan waktu lama. Kelemahan kedua adalah tidak diketahui 

kondisi atau liftetime baterai saat pengecesan. Kelemahan ketiga semakin lama 

pengisian atau over charged, baterai/aki akan menurunan kualitasnya dalam 

menyimpan energi listrik, hal ini menyebabkan baterai/aki tidak mampu 

mengubah listrik dari charger menjadi muatan yang akan disimpannya, serta juga 

menyebabkan gas oksigen dan hidrogen terbuang dari baterai/aki ketika sudah 

mencapai titik jenuh. 

Rancang Bangun Sistem Manajemen Pengisian Aki Otomatis Dua Kanal 

Sumber Berbasis Arduino Uno R3. Modul  mikrokontroler pada rancangan ini  
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berfungsi  sebagai  kontrol  utama. Pin analog digunakan untuk membaca sensor 

tegangan yang digunakan untuk mengetahui kondisi aki. Modul  antar muka 

menunjukan semua proses berjalannya alat ini.
[8]

 

Kelemahan dari penggunaan Arduino Uno R3 pada Rancang Bangun di atas 

adalah jumlah pin yang terbatas, memori kecil, serta fasilitas yang kurang 

memadai. Dimana pada Arduino Uno R3 memiliki 14 buah pin, 6 diantaranya 

PWM, memori flash sebesar 32 kB, dan banyak fasilitas yang tidak dimiliki oleh 

Arduino Uno R3 ini dibanding Board Arduino lain. 

Rancang Bangun Alat Pendeteksi Terputusnya Aliran Listrik pada 

Jaringan Tegangan Menengah Satu Fasa Menggunakan Arduino Mega 2560 

dengan Memanfaatkan Aplikasi Web oleh Reza Muhammad Ghani dimana 

memanfaatkan Arduino Mega 2560 untuk pemantauan JTM satu fasa serta pusat 

pengendali input, output, komunikasi data, dan menjalankan sistem menyeluruh. 

Arduino Mega 2560 mempunyai pin input dan output yang banyak serta kapasitas 

pengolahan sinyal besar. Arduino Mega 2560 dapat terhubung dengan Ethernet 

Shield yang bisa mengirim data ke internet.  

Terputusnya JTM satu fasa dapat dipantau dari aplikasi web. Aplikasi web 

menyajikan data yang telah diolah Arduino kepada pengguna. Sehingga 

pemantauan dapat dilakukan dengan mudah dan dipantau dari mana saja secara 

real time.
[9]

 

Kelemahan pada rancang bangun ini adalah penggunaan sistem monitoring 

dalam menampilkan informasi-informasi yang ada adalah ber-basis website, 

dimana monitoring dengan website memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 
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sistemnya tergolong rumit karena memerlukan adanya CPU, RAM, ROM, serta 

software pemrograman tertentu. Kedua, biaya dalam instalasi sistem mahal, dan 

terakhir sensor tidak terhubung langsung pada panel-panel meter, sehingga 

menyebabkan sensor akan kurang sensitif terhadap gangguan. 

Beberapa sumber yang dijelaskan di atas digunakan untuk membangun 

Rancang Bangun dan Monitoring Baterai Sebagai Sumber DC Cadangan dengan 

Metode Charging Otomatis Menggunakan Rangkaian Sensor Tegangan dan 

Regulator Arus berbasis Arduino Mega 2560, yang kemudian akan dimonitoring 

melalui LCD 20x4 dan aplikasi VTScada. 

Dimana metode charging otomatis sendiri adalah suatu proses charging 

baterai dengan metode charging yang ditentukan otomatis berdasar presentase 

voltage baterai dengan bantuan sensor tegangan dan regulator arus. 

Sensor tegangan berfungsi membaca presentase voltage baterai, dimana jika 

presentase voltage < 75 % akan menggunakan metode boosting tetapi jika 

presentase voltage  > 75 % akan menggunakan metode floating. 
[3]

 

Sedangkan regulator arus berupa IC LM317 berfungsi membatasi arus 

charging baterai sebesar 0,7 A ketika menggunakan metode boosting charge dan 

0,35 A ketika menggunakan metode floating charge.
[3]

 

Lalu yang berfungsi sebagai saklar untuk memindahkan metode charging 

adalah relay, yang mendapat perintah kerja dari Arduino Mega 2560 melalui 

driver relay. 
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Metode charging otomatis ini berfungsi untuk menjaga baterai/aki tetap 

handal dalam menyimpan listrik, dengan adanya metode Floating Charge pada 

salah satu metode charging baterai
 [4]

 

Arduino Mega 2560 berfungsi mengolah data input yang akan menghasilkan 

data output untuk kemudian ditampilkan melalui monitor / output  lain. Arduino 

Mega 2560 memiliki input analog yang dapat diubah ke bentuk digital yang 

dinamakan pin analog. Bahasa pemrograman yang digunakan Arduino Mega 2560 

adalah bahasa C. Untuk software pemrograman bisa menggunakan aplikasi 

Arduino software (IDE). 

Keunggulan dari Arduino ini memiliki jumlah pin yang paling banyak 

dibanding Arduino lain, memiliki memori paling besar diantara Arduino lain. 

Dimana Arduino Mega 2560 memiliki 54 buah pin, 6 diantaranya PWM, memori 

flash sebesar 256kB dan memiliki banyak fasilitas yang tidak dimiliki oleh 

Arduino lain.
 [10]

 

Untuk sistem monitoring menggunakan LCD 20x4 yang mempunyai 

kelebihan, seperti sistem pengaturan yang mudah, dan harga terjangkau. 

Monitoring yang ditampilkan berupa besar tegangan baterai 1 dan 2, dan status 

berapa kali ATS bekerja. Lalu untuk monitoring jarak jauh dibantu dengan 

aplikasi VTScada yang dilengkapi dengan HMI (Human Machine Interface). 

VTScada digunakan untuk menampilkan monitoring berupa besar tegangan 

rectifier serta besar tegangan dan arus pada beban, dimana status supply DC 

tersebut bisa diakses dari kantor pusat PLN.
[5]
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Dengan demikian, dari beberapa literatur di atas, penulis melakukan 

perancangan alat Rancang Bangun dan Monitoring Charger Baterai dengan 

Metode Charging Otomatis Menggunakan Rangkaian Sensor Tegangan dan 

Regulator Arus berbasis Arduino Mega 2560.  

 

2.2   LANDASAN TEORI 

2.2.1 Accumulator / Aki 

Jenis aki yang banyak digunakan adalah jenis asam (lead acid) dan basa 

(alkali). Sehingga di bawah akan dibahas kedua jenis baterai tersebut.
[11]

 

2.2.1.1 Jenis – jenis Aki 

1. Aki Asam (Lead Acid Storage Accumulator) 

Aki dengan bahan elektrolit berupa larutan asam belerang 

(H2S04). Elektroda-elektrodanya terdiri dari plat timah peroksida 

(PbO2) sebagai kutub positif dan timah murni (Pb sebagai kutub 

negatif.  

Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut
[11]

: 

 Tegangan nominal per sel 2 Volt. 

 Ukuran aki asam per selnya lebih besar dibanding aki alkali. 

 Nilai berat jenis elektrolit sebanding dengan kapasitas aki. 

 Suhu elektrolit sangat mempengaruhi terhadap nilai  berat  jenis 

elektrolit, semakin tinggi suhu elektrolit semakin rendah berat 

jenisnya dan sebaliknya. 

 

2. Aki Alkali (Alkaline Storage Accumulator) 

Aki alkali bahan elektrolitnya adalah larutan alkali (Potassium 

Hydroxide) yang terdiri dari nickel iron (Ni-Fe) dan nickel cadmium 
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(Ni-Cd), tetapi yang banyak digunakan di unit pembangkit adalah aki 

alkali-cadmium (Ni-Cd). Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 Tegangan nominal per sel 1,2 volt. 

 Nilai berat jenis elektrolit tidak sebanding dengan kapasitas akii. 

 Umur aki tergantung pada operasi dan pemeliharaan,  biasanya 

dapat mencapai 15–20 tahun, dengan syarat suhu aki tidak lebih 

dari 20
o
 C. 

 

2.2.1.2 Prinsip Kerja Aki 

A. SIKLUS PEMAKAIAN AKI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Pemakaian Aki
[12] 

 

Pada gambar 2.1 baterai posisi penuh terhubung ke beban, 

dimana reaksi kimia antara asam sulfat dan plat aki akan 

menghasilkan listrik. Pada reaksi ini plat aki mulai dilapisi sulfat 

timbal/sulfation yang menyebabkan tegangan aki menurun. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sulfation Menutupi Keseluruhan Plat Aki
[12]

 

Plat Aki 

Plat Aki 

H2SO4 

H2SO4 
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Pada gambar 2.2 tegangan aki sepenuhnya habis, dimana plat 

aki hampir sepenuhnya ditutupi sulfation, merupakan bahan lembut 

yang dapat dikonversi kembali menjadi asam sulfat dengan cara 

dihubungkan ke charger. dimana jika tidak dicharge, sulfation akan 

menjadi kristal keras yang tidak dapat dikonversi oleh tegangan 

charger. 

 

B. SIKLUS PENGISIAN AKI 
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  Gambar 2.3 Siklus Aki
[12]

 

A. Proses Charging Aki untuk Menghilangkan Sulfation
 

B. Kondisi Aki Setelah Diisi Ulang 

Pada gambar 2.3 A, aki pada posisi habis dihubungkan ke 

charger, untuk menghilangkan sulfation pada plat aki. 

Sedangkan pada Gambar 2.3 B, aki telah diisi ulang, sehingga 

dapat dipakai lagi.  Terlihat beberapa sulfation tetap ada di plat, 

dimana agar plat aki bersih sepenuhnya maka tegangan output 

charger harus di naikkan.
 [12]
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2.2.2 Charger  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bentuk Fisik Charger
[13] 

 

Baterai charger adalah piranti untuk mengisi energi atau daya ke baterai, isi 

ulang/charging dilakukan dengan cara memasukkan arus listrik melalui rangkaian 

charger. Arus listrik yang dimasukkan disesuaikan pada teknologi dan kapasitas 

baterai yang akan diisi ulang. Contohnya, arus yang diterapkan pada baterai 

mobil 12 V berbeda dengan arus untuk baterai ponsel. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan rangkaian regulator arus dan 

tegangan pada rangkaian charger tersebut, bertujuan agar arus dan tegangan yang 

keluar dari rangkaian charger dapat disesuaikan dengan kapasitas baterai yang 

diisi.
[13]

 

Salah satu contoh rangkaian charger yang banyak dijumpai adalah 

rangkaian charger aki/baterai, dimana rangkaian ini memiliki komponen dan 

rangkaian yang sederhana serta biaya pembuatan yang terjangkau. Sebenarnya 

cara kerja charger aki/baterai adalah mengubah arus listrik AC menjadi DC, 

sehingga tegangan tersebut bisa digunakan untuk mengisi aki/baterai.
 
 

Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa fungsi charger adalah mengubah 

arus listrik AC menjadi DC. Oleh karena itu dalam komponen charger ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peranti
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Baterai
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterai_isi_ulang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterai_isi_ulang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Baterai_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Baterai_mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel
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membutuhkan transformator dan juga penyearah. Fungsi dari transformator 

adalah menurunkan tegangan serta arus yang dari sumber PLN.
 [14] 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Wiring Rangkaian Charger
[14] 

 

Skema di atas adalah gambar rangkaian charger dengan sistem yang 

sederhana. Di skema tersebut terdapat trafo dan dioda yang memiliki fungsi dan 

tugasnya sendiri. 

Dioda digunakan untuk menyearahkan tegangan dari trafo yang bertugas 

mengubah daya tegangan sesuai kebutuhan. Biasanya untuk menyesuaikan / 

memilih besaran tegangan, terdapat saklar untuk memilih besaran tegangan 

tersebut. 

Skema di atas menggunakan trafo CT 10 A untuk melakukan charging. 

Sementara jika trafo yang digunakan non CT, lebih baik menggunakan tegangan 

sekitar 15 V agar aliran listrik bisa sampai ke aki/baterai yang akan di charge. 

Namun tentunya sesuaikan dahulu dengan jenis aki/baterai yang ingin diisi. 

Karena prinsip dari proses pengisian adalah adanya perbedaan tegangan listrik di 

antara keduanya. Dan biasanya charger  memiliki daya tegangan lebih besar di 

banding aki/baterai. Jika besaran aki/baterai 12 V sementara charger juga 

memiliki nilai tegangan sama, tentu saja proses pengisian tidak akan berhasil.
[14] 

http://otomotrip.com/gambar-rangkaian-sederhana-charger-aki-mobil-dan-motor.html
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2.2.3 Catu Daya 

Catu daya adalah alat yang dapat mencatu daya listrik ke unit lain, yang 

mengubah tegangan AC menjadi DC dan menjaga agar tegangan output konstan 

pada batas tertentu. Catu daya memilki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan 

arus DC yang stabil, yaitu:
[15]

 

a. Transformator 

b. Penyearah (Rectifier) 

c. Penyaring (Filter) 

d. Regulator yang berfungsi sebagai penstabil tegangan. 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Diagram Blok Catu Daya
[15] 

 

2.2.3.1 Transformator 

Transformator adalah komponen kelistrikan yang memiliki kegunaan 

untuk mengkonversi tergangan AC yang tinggi menjadi tegangan AC lebih 

rendah. Komponen utama penyusun transformator adalah kumparan kawat 

berisolasi (kawat email berdiameter tertentu) dan inti besi. Transformator 

terbagi menjadi dua bagian kumparan, yaitu kumparan primer dan 

kumparan sekunder. 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.
[16]

 Gambar 2.7 di bawah adalah bentuk fisik dari transformator 

step down. 

OUTPUT INPUT 
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Gambar 2.7 Transformator Step Down
[16]

 

 

Jika kumparan primer transformator dihubungkan ke sumber daya 

listrik bolak-balik, transformator akan mengalirkan arus pada kumparan 

primer dan menghasilkan fluks magnet yang berubah-ubah sesuai frekuensi 

yang masuk ke transformator. Fluks magnet yang berubah diperkuat oleh 

adanya inti besi ke kumparan sekunder. Sehingga pada ujung-ujung 

kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Efek induksi ini dinamakan 

induktansi timbal-balik (mutual inductance). 
[16]

 

Kumparan primer transformator dihubungkan dengan sumber 

tegangan bolak-balik (AC). Tegangan primer V1 akan mengalirkan arus 

primer (Io) yang berbentuk sinusoide. Dengan menganggap belitan N1 

reaktif murni,  maka Io  akan tertinggal 90
0
 dari V1 seperti yang ditunjukkan 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

E1 

i0 

V1 

Φ 

Gambar 2.8 Diagram Fasor Transformator
[16]
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Arus primer (Io) yang mengalir pada belitan N1 akan menimbulkan fluks 

magnet (Φ). Fluks ini mempunyai sudut fasa yang sama terhadap arus primer. 

Besarnya fluks dapat dicari melalui persamaan berikut:
 
 

Φ  = Φmaks sin ωt ....................................................................................... 2.1 

Fluks yang berbentuk sinusoida ini akan menghasilkan tegangan induks E1 

E1 = - N 1 .  d Φ / dt ...................................................................................... 2.2 

E1  = -N1. d(Φmaks sin ωt)/dt ....................................................................... 2.3 

     = -N1.ω.Фmaks.cosωt  (tertinggal 90º dari Ф) ........................................ 2.4 

Besarnya tegangan induksi efektifnya adalah  

E1 =  N1.2  ƒФmaks / 2 ............................................................................ 2.5 

              = 4.44n1. ƒФmaks.................................................................................... 2.6 

Pada rangkaian skunder, fluks (Ф) bersama tadi menimbulkan 

E2     = - N2. d Φ / dtE2 = - N2. ω.Фmaks.cosωt ........................................... 2.7  

          =  4.44 N2. ƒФmaks ............................................................................. 2.8 

E1/E2 = N1/N2 ........................................................................................................................................... 2.9 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor,
 
 

E1 / E2  =  V1 / V2   =   N1 / N2  =  a ........................................................... 2.10 

I2 / I1 = V1 / V2  =  N1 / N2  =  a .................................................................. 2.11 

 

E2 
N2 

E1 
N1 

i0 

V1 

Φ 

Gambar 2.9 Skema Transformator
[16]

 



26 

 

Keterangan 

E1 = Gaya gerak listrik di sisi primer (Volt) 

E2 = Gaya gerak listrik di sisi sekunder (Volt) 

V1 = Tegangan di sisi primer (Volt) 

V2 = Tegangan di sisi sekunder (Volt) 

N1 = Jumlah lilitan sisi primer 

N2 = Jumlah lilitan sisi sekunder 

I1 = Arus di sisi primer (Ampere) 

I2 = Arus di sisi sekunder (Ampere) 

a  = Perbandingan transformasi 

Tegangan induksi E1 mempunyai besar yang sama tetapi berlawanan 

arah dengan tegangan sumber V1
[16]

. 

Konstruksi transformator secara umum terdiri dari
[16]

: 

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

silikon yang diklem jadi satu.  

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

konsentris maupun spiral.  

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

Jenis transformator berdasarkan letak kumparan:  

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

ditunjukkan gambar 2.10 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Transformator Jenis Inti
[16] 
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2)   Shell type (jenis cangkang) yakni inti mengelilingi belitan yang 

ditunjukkan gambar 2.11   

 

 

 

Gambar 2.11 Transformator Jenis Cangkang
[16] 

 

2.2.3.2 Rectifier 

Bagian dari rangkaian Catu Daya / Power Supply yang berfungsi 

mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Rectifier menggunakan dioda 

sebagai komponen utamanya, karena dioda memiliki karakteristik yang 

hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari 

arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus Bolak-balik (AC), maka 

dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan 

setengah gelombangnya lagi diblokir. Struktur dioda ditunjukkan pada 

gambar 2.12 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Struktur Dioda
[17]
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Jenis-jenis Rectifier 

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 gelombng positif ke negatif terus menerus. 

Gambar 2.13 menunjukkan bahwa rangkaian penyearah setengah 

gelombang menggunakan satu buah dioda. Resistor dipasang sebagai 

tahanan beban rangkaian. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Penyearah Setengah Gelombang
[17] 

 

Gambar 2.14 menunjukkan bentuk gelombang input dan output dari 

Half Wave Rectifier. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Gelombang Input dan Output
[17] 
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2. Penyearah Gelombang Penuh (Full Wave Rectifier) 

Penyearah gelombang penuh dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Penyearah gelombang penuh dengan 2 buah dioda 

Penyearah dengan menggunakan 2 buah dioda memerlukan 

transformator yang mempunyai terminal CT (Center Tap). 

Prinsip kerja rangkaian bisa dijelaskan sebagai berikut: 

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

(-) seperti gambar 2.15, dioda D1 dalam kondisi dipanjar 

maju (On) karena kaki anoda mendapat tegangan + 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).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Dioda 1 dalam Posisi ON pada Trafo CT
[17] 

 

 Saat titik A mendapatkan tegangan negatif (-) dan B positif 

(+) seperti pada gambar 2.16 dioda D2 dalam kondisi 

dipanjar maju (On) karena kaki anoda mendapat tegangan 

positif dan D1 dalam kondisi dipanjar mundur (Off). Karena 
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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 2.16 Dioda 2 dalam Posisi ON
[17] 

 

Dioda akan bekerja secara bergantian sehingga tegangan 

pada output akan selalu ada seperti pada gambar 2.17  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Gelombang Input dan Output
[17] 

 

b. Penyearah gelombang penuh dengan 4 buah dioda 

Penyearah gelombang penuh dengan 4 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. 
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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: 

 Saat titik A mendapatkan tegangan positif (+) dan B negatif 

(-) seperti pada gambar 2.18, dioda D1 & D3 dalam kondisi 

dipanjar maju (On) karena kaki anoda mendapat tegangan 

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

Karena dioda D1 & D3 dalam kondisi On, maka Arus akan 

mengalir dari titik A(+) – D1 – R - D3 dan kembali ketitik 

B(-). Tegangan yang timbul pada R merupakan tegangan 

output (Vout). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Dioda 1 dan Dioda 3 dalam Posisi ON
[17] 

 

 Ketika titik A mendapatkan tegangan negatif (-) dan B positif 

(+) seperti pada gambar 2.19, dioda D2 & D4 dalam kondisi 

dipanjar maju (On) karena kaki anoda mendapat tegangan 

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

(Off). Karena dioda D2 & D4 dalam kondisi On, maka arus 

akan mengalir dari titik B(+) – D2 – R- D4 dan kembali 
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ketitik A (-). Tegangan yang timbul pada R merupakan 

tegangan output (Vout). 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Dioda 2 dan Dioda 4 dalam Posisi ON
[17] 

 

Bentuk gelombang input dan output-nya seperti gambar 2.20 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Gelombang Input dan Output
[17] 

 

2.2.3.3   Filter 

Filter atau penyaring terdiri dari kapasitor untuk memperkecil 

tegangan riak yang tidak dikehendaki.
[18]

 

Simbol dan bentuk fisik kapasitor ditunjukkan gambar 2.21 

  

              

C

  

 

Gambar 2.21 Simbol dan Bentuk Fisik Kapasitor
[18] 

(b) (a) 
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Prinsip kerja dari penyaring adalah supaya tegangan yang dihasilkan 

penyearah gelombang AC lebih rata dan menjadi tegangan DC, maka 

dipasang filter kapasitor di bagian output rangkaian penyearah.
[18]

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Rangkaian Penyearah Gelombang dan Hasil Outputnya
[18] 

 

Fungsi kapasitor pada rangkaian di atas untuk menekan riple yang 

terjadi pada penyearahan gelombang AC. Setelah dipasang filter kapasitor 

maka output rangkaian penyearah gelombang penuh ini menjadi tegangan 

DC (Direct Current) yang dapat diformulasikan sebagai berikut:
[18]

 

Vdc  =  
      

 
 .......................................................................................... 2.12 

Dan untuk nilai riple tegangan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut: 

VRiple  =   
      

  
 ........................................................................................ 2.13 
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2.2.3.4 Regulator 

Regulator berfungsi 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
[19]

. 

Susunan kaki IC regulator yang digunakan pada catu daya dapat dilihat pada 

gambar 2.23 

 

Gambar 2.23 Susunan Kaki IC Regulator 78XX
[19] 

 

Seri 78XX memiliki beberapa keunggulan dibandingkan regulator 

tegangan lainnya, yaitu
[20]

: 

 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. 
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Regulator tegangan ini menggunakan prinsip dioda zener yang bekerja 

pada daerah breakdown. Sehingga menghasilkan tegangan output yang sama 

dengan tegangan zener atau Vout = Vz .
[20]

 

 

2.2.4   Sensor Tegangan 

Sensor tegangan berfungsi membaca nilai tegangan suatu rangkaian. 

Arduino dapat membaca nilai tegangan dengan memanfaatkan pin analog. Jika 

range tegangan yang dibaca diantara 0-5V bisa langsung menggunakan pin 

analog, sedangkan jika range tegangan yang dibaca > 5V harus menggunakan 

rangkaian tambahan yakni pembagi tegangan karena pin Arduino bekerja pada 

max 5V.
[21]

 

Data yang diterima Arduino berupa nilai ADC, untuk mengkonversi 

menjadi nilai tegangan menggunakan rumus: 

V = ADC / 1023 x 5 V ........................................................................................ 2.14 

Dimana : 

ADC : Nilai ADC yang  terbaca 

1023 : Nilai ADC maksimal (10 bit) 

5V    : Tegangan referensi ADC arduino (default) 

Jika tegangan yang diukur > 5V maka dapat dilakukan coding atau 

perbandingan tegangan pada Arduino agar tegangan yang di baca sesuai dengan 

keinginan. 
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Gambar 2.24 Rangkaian Pembagi Tegangan
[21]

 

 

Prinsip kerjanya adalah membuat perbandingan antara tegangan asli dengan 

tegangan yang terbaca oleh Arduino. Untuk membuat rangkaian pembagi 

tegangan kita harus menentukan beberapa parameter yaitu: 

 Tegangan maksimal yang diukur (Vi) = 24 Volt 

 Tegangan maksimal ADC (Vo) = 4 Volt (atur max 5 Volt) 

 R1 = 1000 Ω (bebas menyesuaikan) 

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan ketika Arduino membaca tegangan 

sebesar 4 V itu artinya tegangan sebenarnya adalah 24 V atau Vi : Vo = 6 : 1.
[21] 

Berikut cara menentukan nilai R2: 

R2 = Vo/Vi x (R1+R2) .............................................................................. 2.15 

R2 = 4/24 x (1000+R2) 

R2 = 200 Ω 

Berikut contoh sederhana source code sensor tegangan:
[21]

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

float vin; 

float vout; 

float adc; 

#define pin_sensorT A0 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

void setup() { 

pinMode (pin_sensorT, INPUT); 

} 

  

void loop() { 

adc = analogRead(pin_sensorT); 

vin = adc/1023 * 5; 

vout = vin*6; 

} 

 

 

2.2.5   Sensor Arus 

ACS712 merupakan suatu IC terpaket yang mana berguna sebagai sensor 

arus menggantikan transformator arus yang relatif besar dalam hal ukuran. 

Pada prinsipnya ACS712 sama dengan sensor efek hall lainnya yaitu 

dengan memanfaatkan medan magnetik di sekitar arus kemudian dikonversi 

menjadi tegangan yang linierdengan perubahan arus. Nilai variabel dari sensor ini 

merupakan input untuk mikrokontroler yang kemudian diolah. Keluaran dari 

sensor ini masih berupa sinyal tegangan AC, agar dapat diolah oleh 

mikrokontroler maka sinyal tegangan AC ini di searahkan oleh rangkaian 

penyearah. Gambar 2.25 merupakan gambar fisik sensor arus.
[22]

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Fisik ACS 712
[22]

 



38 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Rangkaian Sensor Arus
[22] 

 

Sedangkan spesifikasi dari sensor arus di atas dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut.
[22] 

Tabel 2.1 Spesifikasi Sensor Arus 

Karakteristik Simbol Rating Maksimal 

Tegangan Supply Vcc 8 V 

Ouput Tegangan Vout 8 V 

Toleransi Arus 

Lebih 
Ip 100 A 

Sensitivitas  
Tipe 5   T = 185 mV/A 

Tipe 20 T = 100 mV/A 

Tipe 30 T = 66 mV/A 

 

Efek Hall adalah fenomena terdefleksinya aliran muata pada keping logam 

yang diletakkan dalam medan magnet. Defleksi aliran muatan menyebabkan 

timbulnya beda potensial diantara sisi keping yang disebut potensial Hall.
[22] 

 

2.2.6 Arduino Mega 2560 

Arduino adalah papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya 

terdapat komponen utama berupa chip mikrokontroler jenis AVR dari perusahaan 

ATmel. 
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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 Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin 

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

pin sebagai UART (port serial hardware), selain itu Arduino Mega 2560 juga 

memiliki sebuah osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack power, header ISCP, 

dan tombol reset.
[10] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Arduino Mega 2560
[10] 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 
[10] 

Mikrokontroler Atmega 2560 

Tegangan Operasi 5 V 

Input Voltage (Disarankan) & (Limit) 7 – 12 V & 6 – 20 V 

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

Arus DC pin I/0 dan pin 3,3 V 40 dan 50 mA 

Flash Memory 256 Kb (8 Kb untuk bootloader) 

SRAM dan EEPROM 8 KB dan 4 Kb 

Clock Speed 16 MHz 
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2.2.6.1 Sumber Supply  

Arduino Mega 2560 dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau 

dengan catu daya eksternal. Sumber daya eksternal (non-USB) berasal dari 

rectifier atau baterai. Arduino Mega 2560 beroperasi dengan input voltage 

limit sebesar 6 s/d 20 V. Jika tegangan kurang dari 7 V, maka pin 5 V akan 

menghasilkan tegangan <5V ini akan membuat papan menjadi tidak stabil. 

Sedangkan jika sumber tegangan menggunakan >12V, regulator tegangan 

akan panas dan bisa merusak Arduino Mega 2560. Jadi rentang sumber 

tegangan yang dianjurkan adalah 7 s/d 12V. Pin tegangan yang tersedia 

pada papan Arduino Mega 2560 adalah sebagai berikut: 

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

eksternal.  

2. 5V, Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator sebesar 5 

V, dari pin ini tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator 

yang tersedia (built-in) pada Arduino Mega 2560.  

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

dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada Arduino (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.
[10]
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2.2.6.2 Memori 

Arduino Mega 2560 berkapasitas flash memory sebesar 256 kB untuk 

menyimpan  kode (dimana 8 kB digunakan untuk boot loader), 8 kB SRAM 

dan 4 kB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan 

EEPROM)
[10]

. 

 

2.2.6.3 Input dan Output 

Arduino Mega 2560 memiliki 54 pin digital yang dapat digunakan 

sebagai input/output, dengan 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.  

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 
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kompatibel dengan Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino 

Diecimila.  

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

Mega 2560. 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 Mega 2560 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, selain itu juga memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan 

tertinggi atau terendah mereka menggunakan pin AREF dan fungsi analog 

Reference()
[10]

. 

Ada beberapa pin lain juga yang tersedia, yaitu : 

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. 
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2.2.6.4 Komunikasi 

Arduino Mega 2560 memiliki fasilitas untuk komunikasi dengan 

komputer,  Arduino lain, bahkan mikrokontroler lain. Arduino Mega 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)
 [10]

. 

 

2.2.6.5 Program 

Arduino Mega 2560 dapat diprogram dengan software Arduino IDE 

yang berfungsi sebagai sarana komunikasi Arduino dengan komputer. 

Berikut cara menggunakan Software Arduino IDE
[23]

: 
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1. Jalankan Arduino IDE yang sudah terinstal pada komputer atau laptop 

seperti yang ditunjukkan Gambar 2.28 

 

Gambar 2.28 Aplikasi Arduino IDE
[23] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Tampilan Utama Aplikasi Arduino IDE
[23] 

 

2. Pilih menu Tools  Board. 

Karena Arduino yang digunakan adalah Arduino Mega 2560, maka 

pilih board yang bernama “Arduino Mega or Mega 2560” seperti 

pada Gambar 2.30 
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Gambar 2.30 Memilih Board yang Digunakan
[23] 

 

3. Tulis sketch yang dikehendaki atau dapat memilih menu File  

Examples  Basics, kemudian pilih library yang hendak dijalankan 

seperti pada Gambar 2.31 

 

Gambar 2.31 Contoh Program Led Berkedip
[23]

 

Sehingga akan tampil sketch yang sudah dipilih seperti Gambar 2.32 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Sketch Led Berkedip
[23] 
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4. Klik tombol Upload pada toolbar untuk mengirim sketch atau 

program tersebut pada Arduino seperti pada Gambar 2.33 

 

 

Gambar 2.33 Tombol Upload
[23]

 

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

tampilan seperti pada Gambar 2.34 

 

Gambar 2.34 Program Berhasil Dikirim
[23] 

 

Sebaliknya, jika terjadi kesalahan pada program dan pengiriman data 

gagal, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.35 

 

Gambar 2.35 Program Gagal Dikirim
[23] 
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Apabila program gagal dikirim, yang harus dilakukan adalah meneliti 

kembali program yang ditulis karena kemungkinan ada kesalahan 

dalam penulisan ataupun proses inisialisasi. 

 

2.2.7 Driver Relay IC ULN 2003 

Rangkaian driver relay berfungsi menggerakkan relay karena daya dari 

mikrokontroler yang tidak mencukupi.  

IC ULN2003 adalah IC berupa rangkaian transistor Darlington dengan 

tegangan tinggi. Hal ini memungkinkan untuk membuat sinyal TTL dengan beban 

tegangan tinggi. Chip mengambil sinyal tingkat rendah ( TLL, CMOS, PMOS, 

NMOS yang beroperasi pada tegangan dan arus rendah ) dan bertindak sebagai 

relay, menyalakan / mematikan tingkat sinyal yang lebih tinggi di sisi yang 

berlawanan. 

Sebuah sinyal TTL beroperasi antara 0 - 5V, dengan segala sesuatu antara 

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

Di sisi output ULN 2003 umumnya berada pada selang nilai 50 V / 500 mA. 

ULN2003 memiliki konfigurasi IC 16 pin dan mencakup 7 transistor. Pin 

1 - 7 menerima sinyal tingkat rendah, pin 8 didasarkan (untuk referensi tingkat 

sinyal rendah). Pin 9 adalah umum pada sisi yang tinggi dan umumnya akan 

dihubungkan ke positif dari tegangan yang diambil ke kumparan relay. Pin 10 - 16 

adalah output (pin 1 drive pin 16, pin 2 drive pin 15,dll)
 [24]

. 
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Gambar 2.36 Logic Diagram ULN2003
[24] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Skematik Transistor Darlington ULN 2003
[24] 

 

Prinsip kerja transistor Darlington sebagai saklar sama seperti transistor 

tunggal yang berfungsi sebagai saklar yaitu ketika transistor dalam kondisi 

saturasi dimana terdapat arus yang mengalir ke pin basis transistor sehingga 

memicu transistor dapat menghantarkan arus kolektor. Penggunaan transistor 

Darlington bertujuan untuk meningkatkan penguatan arus basis sehingga dapat 

menghantarkan arus yang lebih besar
[24]

.  

 

 

INPUT 
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OUTPUT 

COLECTOR 

EMITOR 

COM 

2,7 kΩ 

7,2 kΩ 3 kΩ 
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Gambar 2.38 Transistor Darlington
[24] 

 

2.2.8 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang berdasar pada prinsip elektromagnetik 

untuk menggerakkan kontak saklar. Kontak saklar akan menghubungkan beban 

relay ke sumber lain yang biasanya menggunakan arus atau tegangan yang lebih 

besar dari pada arus atau tegangan untuk input coil. 

Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5V dan 1 

mA mampu menggerakan armature relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik 220 V / 2 A
.[25] 

 

Gambar 2.39 Bentuk fisik Relay
[25]
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Pada dasarnya, Di sebuah Relai sederhana terdiri dari 4 komponen dasar yaitu: 

1. Electromagnet (Coil); 

2. Armature; 

3. Switch Contact Point (Saklar); 

4. Spring. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40 Komponen Dasar Relay
[25] 

  

Berdasarkan gambar 2.40 di atas, inti besi yang dililit oleh kumparan (coil) 

berfungsi mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan diberikan arus listrik 

searah, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armature 

untuk berpindah dari posisi (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar 

yang menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi di mana armature 

tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung.
[24]

 

Dalam relay kita mengenal istilah Pole dan Throw. Pole adalah banyaknya 

kontak (Contact) yang dimiliki oleh sebuah relay. Sedangkan Throw 

merupakan.Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak.
[26]

 

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

relay dapat digolongkan menjadi : 
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1. Single Pole Single Throw (SPST) :Relay golongan ini memiliki 4 

Terminal, 2 untuk Saklar dan 2 lagi untuk Coil. 

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

Terminal, 3 untuk Saklar dan 2 lagi untuk Coil; 

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

Terminal, diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang untuk Saklar 

dan 2 lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 Saklar yang 

dikendalikan oleh 1 Coil; 

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

sebanyak 8 Terminal, 6 Terminal yang merupakan 2 pasang Relay SPDT 

yang dikendalikan oleh 1 Coil. Sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.41 Jenis Relay Pole dan Throw
[26]

 

 

Beberapa fungsi Relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan 

Elektronika diantaranya adalah :
 [26]

 

1. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika (Logic Function). 

2. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu (Time Delay 

Function). 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan 

bantuan dari signal tegangan rendah. 

4. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat. 

 

http://www.produksielektronik.com/2013/09/pengertian-jenis-gerbang-logika-dasar-beserta-simbolnya-logic-gate/
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2.2.9   LCD (Liquid Crystal Display) 20x4 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah alat yang digunakan sebagai tampilan. 

LCD menggunakan kristal cair sebagai penampil utama, selain itu LCD dapat 

digunakan menampilkan karakter/simbol
[27]

. Gambar 2.39 merupakan gambar 

LCD 20x4 dan gambar 2.42 menunjukkan pin-pin pada LCD 20x4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.42 LCD 20x4
[27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.43 Pin-pin pada LCD 20x4
[27] 
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2.2.9.1 Karakteristik LCD 

1. 20 Karakter dan 4 Baris tampilan kristal cair (LCD) dari dot 

matrik. 

2.  ROM pembangkit karakter untuk 192 tipe karakter (5x7 dot 

matrik). 

3. Terdapat 192 macam karakter . 

4. Memiliki kemampuan Penulisan dengan 8 bit maupun dengan 4 

bit. 

5. Dibangun dengan osilator local. 

6. Satu sumber tegangan 5 Volt. 

7. Mempunyai 2 jenis RAM, yaitu RAM pembangkit karakter dan 

RAM data tampilan. 

8. RAM pembangkit karakter untuk 8 tipe karakter program tulis 

dengan bentuk 5 x7 dot matrik. 

9. RAM data tampilan dengan bentuk 80 x 8 matrik titik 

(maksimum 80 karakter). 

10. Mempunyai pembangkit clock internal. 

11. Otomatis reset saat tegangan dihidupkan. 

12. Bekerja pada suhu 0
o
C sampai 55

o
C. 

Modul LCD memerlukan rangkaian pengatur kontras yang terdiri dari 

Variabel Resistor yang difungsikan sebagai pembagi tegangan 5 V. Agar 

LCD dapat diprogram oleh arduino, pin-pin LCD harus dihubungkan sesuai 

dengan fungsinya.  IDE telah menyediakan library yang dapat langsung 

digunakan untuk mengakses LCD dengan catatan pin-pin telah terhubung 

sesuai.
[27] 
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2.2.9.2 Spesifikasi Pin LCD 20x4 

LCD mempunyai banyak tipe. Konfigurasi atau spesifikasi pin yang 

dimilikinya pun berbeda-beda, yaitu sesuai dengan tipenya masing-masing. 

Berikut adalah spesifikasi pin LCD 20x4 yang ditunjukkan pada tabel 2.3
[28]

 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi LCD 20x4
[28] 

No Simbol Level Fungsi 

1 Vss - 0 Volt 

2 Vcc - 5 + 10% Volt 

3 Vee - Penggerak LCD 

4 RS H/L 
H = Memasukkan Data 

L = Memasukkan Ins 

5 R/W H/L 
H = Baca 

L = Tulis 

6 E  Enable Signal 

7 DB0 H/L 

Data Bus 

8 DB1 H/L 

9 DB2 H/L 

10 DB3 H/L 

11 DB4 H/L 

12 DB5 H/L 

13 DB6 H/L 

14 DB7 H/L 

15 V+BL  
Kecerahan LCC 

16 V-BL  

 

Katerangan lebih rinci mengenai fungsi dari masing-masing pin pada LCD 

20x4 adalah sebagai berikut
[28]

: 

 Pin 1 (VSS) 

Pin ini berhubungan dengan tegangan 0 Volt atau biasa disebut ground. 
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 Pin 2 (VCC) 

Pin ini berhubungan dengan tegangan 5+10% Volt yang merupakan 

tegangan untuk sumber daya. 

 Pin 3 (Vee) 

Berfungsi sebagai kontrol posisi atau penggerak posisi dari pada LCD 

yang bersangkutan. 

 Pin 4 (RS) 

Berfungsi sebagai indikator yang menentukan jenis data yang masuk, 

apakah register data atau register perintah. Logika 0 (low) menunjukkan 

bahwa register kontrol yang masuk adalah perintah. Sedangkan logika 1 

(high) menunjukkan data. 

 Pin 5 (RW) 

Berfungsi sebagai instruksi pada LCD. Logika 0 (low) menunjukkan 

bahwa yang masuk adalah register perintah atau LCD sedang pada mode 

penulisan. Sedangkan logika 1 (high) menunjukkan register data atau 

LCD sedang pada mode pembacaan. 

 Pin 6 (E) 

Pin ini digunakan untuk mengaktifkan LCD pada proses penulisan data 

ke register perintah dan register data LCD. 

 Pin 7 – 14 (DB0 – DB7) 

Pin 7 – 14 merupakan pin data, yaitu jalur untuk memberikan data 

karakter yang ingin ditampilkan menggunakan LCD. Pada delapan pin 

data ini kita dapat menentukan jumlah aliran data, yaitu sebanyak 4 bit 

ataupun 8 bit yang dialirkan saat proses penulisan maupun pembacaan 

data. 

 Pin 15 (V(+) BL) 

Pin Anoda berfungsi untuk tegangan positif dari backlight LCD yaitu 

sekitar 4,5 - 5 Volt (hanya terdapat pada LCD yang memiliki backlight). 

 Pin 16 (V(-) BL) 

Pin Katoda berfungsi sebagai tegangan negatif backlight LCD sebesar 0 

Volt (hanya terdapat pada LCD yag memiliki backlight).  
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2.2.10 Dioda 

Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang bersifat semikonduktor. 

Dioda hanya memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah (kondisi bias 

maju) dan menghambat arus dari arah sebaliknya (kondisi bias mundur). Dioda 

sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang mutlak, melainkan 

mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linier 

(nonlinier). Alasannya karena adanya potensial penghalang (potential barier), 

sehingga saat tegangan dioda lebih kecil dari tegangan penghambat tersebut, maka 

arus dioda akan kecil. Namun ketika tergangan dioda melebihi potensial 

penghambatnya , maka arus pada dioda akan naik dengan cepat.
[29]

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Lambang dan Polaritas Dioda
[29] 

 

2.2.11 Kapasitor 

Kapasitor adalah komponen elektronika yang mampumenyimpan elektron-

elektron selama waktu tidak tertentu. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam 

menyimpan muatan listrik, dimana kapasitor dapat menyimpan muatan listrik 

tanpa diikuti terjadinya perubahan kimia di dalamnya, besarnya kapasitansi dari 

sebuah kapasitor dinyatakan dalam satuan farad.
[30] 

 

http://elektronika-dasar.web.id/komponen-elektronika/
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Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan 

oleh bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara 

vakum, keramik, gelas, elektrolit dan lain-lain
.[31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.45 Konstruksi Kapasitor
[31] 

 

Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan positif 

akan mengumpul pada salah satu kaki (elektroda) metalnya dan pada saat yang 

sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan 

positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutup negatif dan sebaliknya muatan 

negatif tidak bisa menuju ke ujung kutup positif, karena terpisah oleh bahan 

dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini “tersimpan” selama tidak ada 

konduksi pada ujung-ujung kakinya. Kemampuan untuk menyimpan muatan 

listrik pada kapasitor disebuat dengan kapasitansi atau kapasitas. 

Kapasitansi didefenisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk 

dapat menampung muatan elektron. Coulombs pada abad 18 menghitung bahwa 1 

coulomb =  6.25 x  1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat 

bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan 

tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulombs.
[31]

 

 Dengan rumus dapat ditulis sebagai berikut ;
[32] 
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Q = CV ................................................................................................................ 2.16 

Dimana : 

Q = muatan elektron dalam C (coulombs) 

C = nilai kapasitansi dalam F (farads) 

V = besar tegangan dalam V (volt) 

Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung dengan 

mengetahui luas area plat metal (A), jarak (t) antara kedua plat metal (tebal 

dielektrik) dan konstanta (k) bahan dielektrik. Dengan rumusan dapat ditulis 

sebagai berikut : [32] 

C = (8.85 x 10
-12

) (k.A/t) ..................................................................................... 2.17 

Berikut adalah tabel contoh konstanta (k) dari beberapa bahan dielektrik 

yang disederhanakan : 

Tabel 2.4 Konstanta Bahan Dielektrik
[32]

: 

Udara Vakum K = 1 

Aluminium Oksida K = 8 

Keramik K = 100 - 1000 

Gelas K = 8 

Polyethylene K = 3 

 

Prinsip Pembentukan Kapasitor :  

 Jika dua buah plat atau lebih yang berhadapan dan dibatasi oleh isolasi, 

kemudian plat tersebut dialiri listrik maka akan terbentuk kondensator 

(isolasi yang menjadi batas kedua plat tersebut dinamakan dielektrikum). 

 Bahan dielektrikum yang digunakan berbeda-beda sehingga penamaan 

kapasitor berdasarkan bahan dielektrikum. Luas plat yang berhadapan bahan 

dielektrikum dan jarak kedua plat mempengaruhi nilai kapasitansinya. 
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 Pada suatu rangkaian yang tidak terjadi kapasitor liar. Sifat yang demikian 

itu disebutkan kapasitansi parasitic. Penyebabnya adalah adanya 

komponen-komponen yang berdekatan pada jalur penghantar listrik yang 

berdekatan dan gulungan-gulungan kawat yang berdekatan. 

 

Gambar 2.46 Rangkaian Kapasitor
[31] 

2.2.12 Transistor 

Transistor memiliki 3 buah kaki sambungan/terminal. Transistor daya 

rendah dibuat dengan kemasan dari bahan plastik atau logam. Di mana kemasan  

transistor  yang  terbuat dari plastik memiliki salah satu sisi permukaaan yang 

berbentuk datar, sedangkan yang terbuat dari logam memiliki sebuah tonjolan 

(tag) pada pinggiran bawah nya (rim). Fitur–fitur ini dimaksudkan untuk 

membantu pemakai mengidentifikasikan kaki – kaki terminal. Terminal – terminal 

nya diberi label c, b, dan e yang merukan singkatan dari kolektor, basis dan 

emitor. Ada 2 jenis transistor yang paling sering digunakan, yaitu (BJT) dan 

(FET).Berikut ulasan 2 jenis transistor tersebut:
 [33]

 

1. BJT (Bipolar junction Transistor) 

Transistor jenis ini merupakan transistor yang mempunyai 2 dioda,  

terminal positif dan negatif nya berdempet sehingga ada 3 terminal. 

Perubahan arus listrik dalam jumlah kecil pada terminal basis dapat 

menghasilkan perubahan arus listrik dalam jumlah besar pada terminal 
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kolektor. Prinsip inilah yang mendasari penggunaan transistor sebagai 

penguat elektronik. 

2. FET (Field Effect Transistor) 

Transistor FET dibagi menjadi 2 macam, yaitu Junction FET (JFET) dan 

Insulated Gate FET (IGFET) atau juga dikenal dengan sebutan metal oxide 

silikon FET (MOSFET). Berbeda dengan MOSFET terminal gate dalam  

JFET membentuk sebuah dioda dengan kanal (materi semiconductor antara 

source dengan drain). Dari sebuah fungsi, hal ini membuat N-chanel JFET 

menjadi sebuah versi solid state dari tabung vakum yang juga membentuk 

sebuah dioda antara drain dan source. 

Transistor memiliki beberapa kegunaan atau fungsi dalam suatu rangkaian, 

tergantung penerapan transistor pada rangkaian tersebut : 

1 Transistor Sebagai Penguat 

Pada gambar ilustrasi transistor NPN berikut ini,c junction base-emiter 

diberi bias positif sedangkan base-colector mendapat bias negatif (reverse 

bias).
[34]

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.47 Arus Elektron Transistor NPN
[34]
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Karena base-emiter mendapat bias positif maka seperti pada dioda, 

elektron mengalir dari emiter menuju base. Kolektor pada rangkaian ini 

lebih positif sebab mendapat tegangan positif. Karena kolektor ini lebih 

positif, aliran elektron bergerak menuju kutup ini. Misalnya tidak ada 

kolektor, aliran elektron seluruhnya akan menuju base seperti pada dioda. 

Tetapi karena lebar base yang sangat tipis, hanya sebagian elektron yang 

dapat bergabung dengan hole yang ada pada base. Sebagian besar akan 

menembus lapisan base menuju kolektor. 

Jika misalnya tegangan base-emitor dibalik (reverse bias), maka tidak 

akan terjadi aliran elektron dari emitor menuju kolektor. Jika pelan-pelan 

'keran' base diberi bias maju (forward bias), elektron mengalir menuju 

kolektor dan besarnya sebanding dengan arus bias base yang diberikan. 

Dengan kata lain, arus base mengatur banyaknya elektron yang mengalir 

dari emiter menuju kolektor. Ini yang dinamakan efek penguatan transistor,  

karena arus base yang kecil menghasilkan arus emiter-kolektor yang lebih 

besar. Istilah amplifier (penguatan) menjadi salah kaprah, karena dengan 

penjelasan di atas sebenarnya yang terjadi bukan penguatan, melainkan arus 

yang lebih kecil mengontrol aliran arus yang lebih besar. Juga dapat 

dijelaskan bahwa base mengatur membuka dan menutup aliran arus emiter-

kolektor (switch on/off).
[34] 
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2 Transistor Sebagai Switching 

Di samping sebagai penguat, transistor juga sering digunakan sebagai 

switching untuk mengontrol suatu beban dengan arus kecil, medium, atau 

arus besar dengan aplikasi-aplikasi industri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.48 Transistor sebagai Switching
[34]

 

 

Pada penggunaan transistor sebagai switching tegangan 0 Volt pada Vbe 

transistor jenis NPN berarti mengaktifkan transistor tersebut sebagai saklar 

dengan  keadaan terbuka, sedangkan memberi tegangan ≥ 0,7 Volt untuk 

transistor silikon dan ≥ 0,3 Volt untuk transistor germanium pada Vbe 

transistor akan memfungsikan transistor itu sebagai saklar dengan keadaan 

tertutup. Sedangkan pada transistor jenis PNP tegangan nol justru akan 

membuat transistor tersebut bekerja sebagai saklar dalam keadaan tertutup. 

Pada keadaan transistor sebagai saklar tertutup maka arus Ic dari transistor 

itu akan mengalir melalui Rc melalui ground, sedangkan pada keadaan 

transistor sebagai saklar terbuka maka arus Ic akan tertahan sampai Rc 

saja.[34] 

 

 

INPUT 
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COLECTOR 
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2.2.13 Resistor 

Tahanan/resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin 

dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor digunakan 

sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik, dan merupakan 

salah satu komponen yang paling sering digunakan. Karakteristik utama dari suatu 

resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Karakteristik 

lain termasuk koefisien suhu, derau listrik (noise), dan induktansi.
[35] 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2.49  (a) Resistor Konvensional; (b) Resistor Modern
[35] 

 

2.2.14 ATS (Automatic Transfer Switch) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.50 Bentuk Fisik ATS (Automatic Transfer Switch)
[36]
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ATS adalah singkatan Automatic Transfer Switch, yang berfungsi 

memindahkan koneksi antara sumber tegangan listrik satu dengan yang lain secara 

otomatis. ATS (Automatic Transfer Switch) sering disamakan dengan COS 

(Change Over Switch) hanya saja pebedaannya ATS dioperasikan otomatis 

sedangkan COS dioperasikan manual. 

Dari penjelasan singkat di atas diketahui fungsi dari ATS adalah untuk 

menghubungkan daya listrik yang bersumber dari rectifier atau baterai terhadap 

beban. 

Ketika rectifier berfungsi normal, Auto Transfer Switch bertugas 

menyalurkan sumber daya listrik yang dari rectifier ke baban. 

Apabila terjadi gangguan sumber daya listrik yang disuplai rectifier, Auto 

Transfer Switch bertugas untuk memindahkan sambungan dari sebelumnya yang 

tersambung dengan rectifier secara otomatis ke sisi baterai sehingga listrik tetap 

bisa menyuplai beban. 

Dan bila rectifier berfungsi normal kembali, Auto Transfer Switch akan 

mengembalikan jalurnya dengan memindahkan switch kembali ke sisi utama 

untuk menyuplai beban.
 [36]
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2.2.15 Ethernet Shield 

Ethernet Shield memungkinkan arduino terhubung ke jaringan komputer.  

Perangkat Ethernet Shield ditunjukkan pada gambar 2.51.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.51 Ethernet Shield
[37] 

Ethernet shield berbasis chip ethernet Wiznet W5100. Ethernet library 

digunakan dalam menulis program, agar arduino board dapat terhubung ke 

jaringan dengan menggunakan ethernet shield. Pada ethernet shield terdapat slot 

micro-SD, yang digunakan untuk menyimpan file yang bisa diakses melalui 

jaringan. Onboard micro-SD card reader diakses menggunakan SD library. 

Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD card mengunakan bus SPI 

(Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur library SPI.h dan Ethernet.h.  

Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada Arduino Uno dan pin 

50, 51, dan 52 pada Mega. Pin digital 10 untuk memilih W5100 dan pin digital 4 

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

untuk input/output umum, ketika menggunakan ethernet shield. Karena W5100 

dan SD card berbagi bus SPI, hanya satu yang dapat aktif pada satu waktu.  

Jika digunakan kedua perangkat dalam program, hal ini akan diatasi oleh 

library yang sesuai. Jika tidak menggunakan salah satu perangkat dalam program, 
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kiranya perlu secara eksplisit mendeselect-nya. Untuk melakukan hal ini pada SD 

card, set pin 4 sebagai output dan menuliskan logika tinggi padanya, sedangkan 

untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10. 

Untuk menghubungkan ethernet shield dengan jaringan, dibutuhkan 

beberapa pengaturan dasar. Yaitu ethernet shield harus diberi alamat MAC 

(Media Access Control) dan 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.
 [37]

 

 

2.2.16 VTScada 11.2 

VTScada merupakan software SCADA yang diproduksi oleh Trihedral 

Engineering yang awalnya bernama WEB. WEB sistem operasi yang berbasis 

HMI memiliki bahasa scripting untuk tags, page, dan yang berhubungan dengan 

SCADA dibuat melalui penulisan kode. Kemudian tahun 1995, WEB berganti 

nama menjadi VTS (Visual Tag System) karena program tersbut mengalami 

perkembangan dalam hal GUI (Graphic User Interface) yang membuat lebih 

mudah dalam penggunaannya. Pada 2001, nama VTScada ditambahkan untuk 

aplikasi SCADA dalam hal pengolahan air dan limbah. VTScada didesain secara 

detail dalam komunikasi sistem telemetri, dan juga mengalami penambahan fitur 

yang lebih bermanfaat. Pada 2014, Trihedral Engineering mengeluarkan versi 11, 
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dan produk VTS dan VTScada digabung menjadi satu produk yang sekarang 

dikenal dengan nama VTScada.
 [38]

 

Untuk menginstal software VTScada diperlukan hardware PC (Personal 

Computer) yang memiliki spesifikasi berikut
[38]

 : 

VTScada 11.2 digunakan sebagai server dari workstation : 

 32 atau 64-bit sistem operasi Windows 

 2 Ghz prosesor  dual-core  

 Membutuhkan penyimpanan file 20 GB   

 Memliki RAM 8 GB atau lebih  

Sedangkan untuk laptop, tablet PC, dan panel PC bukan sebagai server 

dari workstation
[38]

 : 

 32 atau 64-bit sistem operasi Windows 

 2 Ghz prosesor  dual-core  

 Membutuhkan penyimpanan file 20 GB   

 Memliki RAM 4 GB atau lebih  

Dalam menggunakan software VTScada terdapat komponen komponen 

yang biasa digunakan yaitu : 

 VTScada Application Manager 

Pada gambar 2.52, terdapat tampilan VAM / VTScada Application 

Manager merupakan halaman pertama yang tampil saat membuka software 

VTScada. Pada VAM terdapat VTScada Tools dan Application Tools. 
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Gambar 2.52 Tampilan VTScada Application Manager 
[38] 

 

VTScada merupakan aplikasi virtual scada, VTScada digunakan untuk keperluan 

industri, softaware ini menyediakan layar anatarmuka yang dapat mengontrol 

peralatan lewat komputer. Termasuk mengoperasikan katup pipa dan motor atau 

menampilkan suhu level ketinggian air melalui layar. VTScada berkomunikasi 

lewat RTU (Remote Telemetry Unit) dan Programmable Logic Control (PLC) 

untuk mengontrol perangkat keras dan informasi. VTScada dibuat dengan ribuan 

Input/Output dalam 1 server (maksimal 50I/O untuk versi light).
 [38]

 


