
53 
 

 
 

ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi [8]. Jika kompleksitas sistem 

rendah atau sedang, sistem dapat menggunakan data XML. [13] 
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memudahkan proses pada plant dapat diakses dan ditampilkan dalam desktop 

browseratau web browser, melalui intranet atau internet. [13 

Fungsi data logging and storage memungkinkan HMI memiliki suatu koleksi data 

berupa sekumpulan file dengan format tertentu, seperti CSV atau format file teks 

lainnya. Setiap file dapat dibedakan berdasarkan waktu logging. Ada dua perlakuan 

diberikan terhadap sekumpulan file yang diperoleh dari proses data logging, yaitu 

ditampilkan secara online real timedan disimpan untuk keperluan Historical 

Trending. Kemudian sesuai jadwal yang ditetapkan, baik secara manual atau 

otomatis, dilakukan konversi format koleksi data HMI ke format DBMS tertentu. 

Konversi ke format DBMS umumnya diperlukan untuk keperluan analisis data 

lebih lanjut yang membutuhkan integritas data dengan sistem lain, seperti dalam 

sistem PAC . Dalam sistem PAC, HMI adalah salah satu dari sejumlah sub sistem 

yang dapat saling bertukar data menggunakan protokol standar, melalui PAC 

sebagai unit pemroses utama. Teknologi XML dan beberapa teknologi internet 

lainnya seperti SOAP, WML dan XSL [6] telah digunakan untuk 

mengimplementasikan produk-produk web-basedHMI [4;5]. Teknologi-teknologi 

tersebut menjadi dasar untuk pertukaran data, manipulasi data dan transmisi data. 

Telah banyak sistem dibangun dengan menggunakan berbagai tools yang telah 

memiliki parser XML. Perihal mana yang terbaik untuk digunakan, apakah XML 

atau DBMS, tentunya itu tergantung kepada sistem yang membutuhkannya. 

Paramater response timeyang sedikit dan throughput penyimpanan data yang besar 

membuat performansi DBMS lebih baik dari pada XML. Oleh karena itu jika 

kompleksitas sistem sangat tinggi, maka DBMS lebih dianjurkan demi mencapai 
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informasilogistik, skema rinci untuk sensor tertentu atau mesin, dan ahli-sistem 

panduan troubleshooting. Sistem HMI biasanya menyajikan informasi kepada 

personil operasi grafis, dalam bentuk diagram meniru. Ini berarti bahwa operator 

dapat melihat representa siskematis dari pabrik yang dikontrol.[12] 

Contoh visualisasi sederhana tentang bentuk interaksi HMI dengan RTU yang 

mengontrol sejumlah filed device, diperlihatkan pada gambar 2.23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Intraksi HMI dan RTU 

Gambar 2.23 Interaksi HMI dan RTU HMI dan RTU saling berkomuniksi dalam 

dua arah. RTU mengendalikan jalannya proses sistem atau plantdengan memantau 

kondisi input, mengendalikan output, dan menerima permintaan data dari HMI 

untuk direspon dengan mengirim balik data yang diperlukan ke HMI. Selain 

mengirim permintaan data ke RTU, HMI juga mengkonfigurasi input output 

plantyang akan dipantau, mengatur jadwal data logging and storage, mengeksekusi, 

mengendalikan dan menghentikan proses pada plant(take action) sewaktu-waktu 

jika diperlukan. Penggunaan protokol komunikasi TCP/IP di antara keduanya, 
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D.Reporting 

Reporting Dengan reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan 

menggunakanreport generator seperti alarm summary reports. Selain itu, reporting 

juga bisadilaporkan dalam suatu database, messaging system, dan web based 

monitoring.Pembuatan laporan yang spesifikdibuat menggunakan report generator 

yang spesifik pula. Laporan dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain melalui 

aktivasi periodik pada selang interfal tertentu misalnya kegiatan harian ataupun 

bulanan dan jugamelalui operator demand.Terdapatbeberapa software HMI yang 

dikeluarkan oleh beberapa vendor antara lain, yaitu:[12] 

a) Wonderware–Intouch 

b) Siemens–WinCC 

c) Schneider– Vijeo Look  

d) Rockwell– RSView 

e) CiTect HMI 

f) Lab View 

HMI memvisualisasikan kejadian, peristiwa, atau pun proses yang sedang terjadi 

diplant secara nyata sehingga dengan HMI operator lebih mudah dalam melakukan 

pekerjaan fisik (Irvine, 2001). [12] 

Biasanya HMI digunakan juga untuk menunjukkan kesalahan mesin, status mesin, 

memudahkan operator untuk memulai dan menghentikan operasi, serta memonitor 

beberapa part pada lantai produksi. HMI adalah biasanya berhubungan dengan 

database sistem SCADA dan program perangkat lunak, untuk menyediakan tren, 

data diagnostik, dan informasi manajemen seperti prosedur pemeliharaan terjadwal, 
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2. Obyek dinamik, yaitu obyek yang memungkinkan operator berinteraksidengan proses, 

peralatan atau database serta memungkinkan operatormelakukan aksi kontrol. 

Contoh : push buttons, lights,charts.[12] 

B.Manajemen Alarm 

Manajemen AlarmSuatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai 

dengan banyak alarm.dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan 

operator. Setiap alarm harus di-acknowledged oleh operator agar dapat dilakukan 

aksi yang sesuai dengan jenis alarm. Oleh karena itu dibutuhkan suatu manajemen 

alarm dengan tujuanmengeleminir alarm yang tidak berarti.Jenis-jenis alarm 

yaitu;[12] 

1.Absolute Alarm 

a) High dab High-High 

b) Low dan Low-Low 

2.Deviation Alarm 

a) Deviation High 

b) Deviation Low 

3.Rote of Change Alarms 

a) Positive Rate of Change 

b) Negative Rate of Change 

C.Trending 

Trending Perubahan dari variable proses kontinyu paling baik jika dipresentasikan 

menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik yang dilaporkan tersebut dapat secara 

summary atau historical.[12] 
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menyediakan input minimal untuk mencapai output yang diharapkan, dan juga 

bahwa mesin harus meminimalkan output yang tidak di inginkan. [12] 

 

 

2.2.5.2. Fungsi dari HMI  

1) Memberikan informasi plant yang up-to-date kepada operator melalui 

graphical userinterface. 

2) Menerjemahkan instruksi operator ke mesin 

3) Engineering Development Station  

4) Memonitor keadaan yang ada di plant 

5) Mengatur nilai pada parameter yang ada di plant 

6) Mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi 

7) Memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi 

sesuatu yang tidak normal 

8) Menampilkan pola data kejadian yang ada di plant baik secara real time 

maupun historical (Trending history atau real time).[12] 

2.2.5.3.  Bagian-bagian dari HMI  

A.Tampilan Statis dan Dinamik  

Tampilan Statis dan Dinamik Pada tampilan HMI terdapat dua macam 

tampilan yaitu Obyek statis dan Obyek dinamik: 

1. Obyek statis, yaitu obyek yang berhubungan langsung denganperalatan 

ataudatabase. Contoh : teks statis, layout unit produksi. 
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konsep HMI yang Moderen pada industri adalah sebagai media komunikasi 

antara operator dengan perancangan yang secara ideal mampu memberikan 

informasi yang diperlukan, agar perencanaan yang dilakukan dengan tingkat 

efisiensi maksimum. HMI merupakan sarana bagi operator untuk mengakses 

sistem otomasidi lapangan yang mencangkup operasional , pengembangan, 

perawatan troubeleshooting. HMI biasa digunakan dalam dunia industri disebut 

juga sebuah tempat dimana interaksi antara manusia dan mesin terjadi. [12] 

Tujuan dari interaksi antara manusia dan mesin pada antarmuka pengguna 

adalah pengoperasian dan kontrol mesin yang efektif, dan umpan balik dari mesin 

yang membantu operator dalam membuat keputusan operasional. Contoh-contoh 

dari konsep luas antarmuka pengguna ini termasuk aspek-aspek interaktif dari 

sistem operasi komputer, alat-alat, kontrol operator mesin berat, dan kontrol 

proses. Pertimbangan desain berlaku ketika membuat antarmuka pengguna yang 

berkaitan atau melibatkan disiplin-disiplin ilmu seperti ergonomi dan psikologi. 

Antarmuka pengguna mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka  

pengguna hadir untuk berbagai sistem, dan menyediakan cara untuk:[12] 

1. Input, memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sebuah sistem. 

2. Output, memungkinkan sistem untuk menunjukan efek dari manipulasi pengguna  

Secara umum, tujuan dari teknik interaksi manusia-mesin adalah untuk 

menghasilkan sebuah antarmuka pengguna yang membuatnya mudah, efisien, dan 

menyenangkan untuk mengoperasikan sebuah mesin dengan cara yang 

menghasilkan  hasil yang diinginkan. Ini biasanya berarti bahwa operator harus 
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a) Pasangkan SD Card yang sudah kita instal tadi   

b) Hubungkan kabel RCA(kalu monitornya menggunakan TV ) mengunakan kabel 

RCA klau mengunakan monitor LCD mengunakan kabel HDMI to VGA, klau 

mengunakan Monotor TV LCD mengunakan kabel HDMI to HDMI 

c) Hubungkan keybord USB dan Mouse USB ke raspberrynya  

d)Hubungkan Adaptor ke raspberrynya (Adaptor bisa menggunakan carger HP 

tetapi jangan sampai melebihi 5V kalau Amper semakin besar lebih baik)  

e) Jika semua sudah terhubung otomatis dilayar akan muncul semacam 

boting  program, tunggu sampai selesai dan berhenti,,nanti di bagian paling 

bawah akan di minta USE ID di ketik saja “pi” dan enter selanjutnya di minta 

lagi PASWORD di ketik aja “raspberry” trus tekan enter  

 f) Selanjutanya akan muncul USE, ketik saja” startx” dan enter  

 g)Setelah di enter maka akan masuk me halaman destop rasberry pi 

 h) Silahkan menjajal rasberry-nya 

 i) Jika mau OFF tingak mencabut Adaptor di raspberrynya aja  

 j) Selesai [11] 

2.2.5. HMI (Human Machine Interface)  

2.2.5.1.  Pengertian HMI (Human Machine Interface)  

HMI (Human Machine Interface) adalah membuat fungsi dari teknologi 

nyata. Dengan membuat desain HMI yang sesuai, akan membuat pekerjaan fisik 

lebih mudah padahampir semua solusi teknis, efektifitas dari HMI adalah dapat 

memprediksi penerimaan user terhadap seluruh solusi yang ada. [12] 



45 
 

 
 

i. Low Level Peripheral : GPIO, UART, dan SPI  

j. Arus : 700 mA (3.5 W) 

k. Tegangan : 5V  

l. Dimensi : 85.60 mm x 53.98 mm  

m. Berat : 45 g  

n. OS: Debian, Raspbian OS, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS, Free 

BSD, Plan9 [11] 

2.2.4.4. Cara Penginstalan Rapsberry PI  

Langkah  langkah menginstal OS Raspberry, adalah:[11] 

1) Download OSnya Situs resmi raspberry pi Pilih Raspbian “wheezy” terus klik 

Direct download yang tulisan merah..selanjutnya download filenya berupa ZIP 

sebesar 470MB sampai selesai  

2) Download Win32DiskImager Filenya berrupa ZIP besarnya sekitar 6 Mb  

3) Selanjutnya kedua file di eXtrak terlebih dahulu,dan file hasil EXtrak di taruh di 

Drive D atau E (jagan di taruh di dalam SD card) 

4) Siapkan SD card yang yang kosong sebaiknya minimal 4 Gb  

5) Buka file Win32DiskImager trus jalankan programnya, 

6) Maka akan membuka halaman baru di mana kita akan di suruh mencari file OS 

yang sudah kita EXtrak, selanjutnya kita pilih file Os yang tadi , di suduk kanan 

atas kita pilih device atau drive SD card yang kita sdh siapkan tadi selanjutnya 

klik write tunggu sampai prosesnya selesai  

7) Setelah prosesnya selesai maka os sudah siap di gunakan  

8) Tahap selanjutnya yaitu memhidupkan raspberry pi  
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b. CPU : 700 MHz ARM 1176JZF-S core  

c. GPU : Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 dan VC-1  

d. Memory : 256 (Share dengan GPU)  

e. USB : 2.0 (1 buah)  

f. Video Output : Composite RCA, HDMI, LCD Panels  

g. Audio Output : 3.5 mm jack dan Â HDMI  

h. On Board Network : None 

i. Low Level Peripheral : GPIO, UART, dan SPI   

j. Arus : 300 mA (1.5 W) 

k. Tegangan : 5V  

l. Dimensi : 85.60 mm x 53.98 mm  

m. Berat : 45 g  

n. OS: Debian, Raspbian OS, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS, Free 

BSD, Plan9 [11] 

2.Model A (US$ 35)  

a. SoC : Broadcom BVM2835  

b. CPU : 700 MHz ARM 1176JZF-S core  

c. GPU : Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 dan VC-1  

d. Memory : 512 (Share dengan GPU)  

e. USB : 2.0 (2 buah)  

f. Video Output : Composite RCA, HDMI, LCD Panels  

g. Audio Output : 3.5 mm jack dan Â HDMI  

h. On Board Network : 10/100 Ethernet (8P8C) 
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memasukkan input, memproses dan menghantarkan data berupa suara. 

Digunakan untuk menghasilkan output suara (speaker, headphone) dan juga 

input suara dengan microfon.  

f. 1 Port SDCARD: Port yang digunakan untuk menghubungkan memori 

SDCARD dengan komputer.  

g. 1 Port RJ 45 (Ethernet LAN Port) : Port LAN atau lan card digunakan untuk 

menghubungkan komputer satu dengan lainnya yang membentuk jaringan 

komputer dalam suatu wilayah. Jaringan LAN biasanya hanya mencakup satu 

gedung rumah, misalnya jaringan LAN di kantor, hotel, bandara, warnet dll.  

h. 8x GPIO UART,SPI BUS :  

i. Konsumsi listrik: 750maH/ 5VDC/ mini usb charge yang di pakai di 

charger  blackberry.[11] 

2.2.4.3. Spesifikasi Rapsberry PI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Board Raspberry Pi[11. 

1.Model A (US$ 25) 

a. SoC : Broadcom BVM2835   
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b. Media Server  

c. Print Server  

d. Download manager  

e. Wifi Internet Radio Player  

f. Reporting Dashboard  

g. Server Hosting website, dll. [11] 

2.2.4.2 .  Hardware yang menunjang Rapsberry PI  

a. Prosesor ARM11 700 MHz: ARM11 adalah keluarga dari  ARM 

architecture 32-bit   RISC  microprocessor  cores . Dan didukung denganRAM 

256MB.   

b. 2 Port USB : Port standart komputer untuk menghubungkannya dengan piranti 

lain. Port ini mempunyai kecepatan tinggi sesuai dengan versinya, bila 

dibandingkan dengan port serial maupun port paralel. Contohnya digunakan 

untuk camera digital, hardisk eksternal, keyboard mouse usb, modem dan 

peralatan tambahan komputer lainnya.  

c. 1 Port HDMI : HDMI (High-Definition Multimedia Interface) adalah port yang 

sering digunakan pada berbagai perangkat audio visual dan mampu mengalirkan 

bandwidth hingga hitungan Gigabyte. Port HDMI bisa digunakan untuk 

mengkoneksikan seluruh sumber audio/video berbentuk digital seperti Blu-ray 

Disc Player, PC, Video game Console, telivisi digital dan smartphone.  

d. 1 Port RCA untuk Video output  

e. 1 Port Audio 3.5mm: Port audio atau soundcard adalah periferal yang terhubung 

ke slot ISA atau PCI pada motherboard, yang memungkinkan komputer untuk 
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GPIO merupakan sederet pin yang terdiri dari 26 pin dengan berbagai 

fungsi diantaranya:[10] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 GPIO PIN[10] 

Selain sebagai input output pada beberapa pin GPIO juga berfungsi sebagai 

komunikasi serial  diantaranya I2C, SPI dan serial komunikasi UART  .[10] 

2.2.4.1.   Cara Kerja Raspberry Pi  

Untuk mengoperasikan Raspberry Pi, pengguna bisa menghubungkan 

komputer ke monitor ataupun ke televisi, lalu mengkoneksikan keyboard dan 

mouse dengan Bluetooth. Kelebihan Raspberry ini bisa digunakan untuk project-

project misalnya:[11]  

a. NAS (Network Attached Storage)  
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Raspberry Pi board mempunyai  input dan output antara lain : 

1. HDMI,  dihubungkan ke LCD  TV yg mempunayi port HDMI atau dgn cable 

converter HDMI to VGA  dapat dihubungkan ke  monitor PC. 

2. Video analog  (RCA port) ,  dihubungkan ke Televisi sebagai alternatif  jika 

anda tdk memilih monitor PC . 

3. Audio output 

4. 2 buah port USB  digunakan untuk keyboard dan mouse 

5. 26 pin I/O digital 

6. CSI port (Camera Serial Interface ) 

7. DSI (Display Serial Interface) 

8. LAN port (network) 

9. SD Card slot untuk  SD Card  memori yg menyimpan sistem operasi berfungsi 

spt hardisk pd PC.[10] 

 Gamabar 2.19 merupakan  Gambar Board rapsberry PI 

 

 

 

 

 Gambar 2.21.  Raspberry Pi board[10] 
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2. Untuk mengendalikan arah putar motor DC berlawanan arah jarum jam dengan 

kecepatan dikendalikan pulsa PWM maka jalur input A selalu diberikan logikan 

TTL 0 (Low) dan jalur input B diberikan pulsa PWM.[9] 

Kecepatan putaran motor DC dikendalikan oleh persentasi ton-duty cycle pulsa 

PWM yang diberikan ke jalur input rangkaian driver motor DC h-bridge transistor 

diatas.[9 

2.2.4. Raspberry pi  

Raspberry pi adalah sebuah mini kit yang bisa di jadikan komputer mini seukuran 

kartu kredit dengan berat hanya 45 gram. Komputer yang diberi nama Raspberry Pi 

ini, berjalan dengan sistem operasi Linux. Komputer ini dikembangkan selama 6 

tahun oleh lembaga non profit  Raspberry Pi Foundation, yang terdiri dari relawan 

dan akademisi teknologi Inggris. [11]  Gamber 2.18 merupakan gambar Blok 

diagram Raspberry Pi 

 

   

 

 

 

Gambar 2.20 blok diagram Raspberry pi[10] 
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Proses mengendalikan motor DC menggunakan rangkaian driver motor DC H-

Bridge diatas dapat diuraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut : 

Driver Motor DC dengan metode logika TTL (0 dan 1) atau High dan Low hanya 

dapat mengendalikan arah putar motor DC dalam 2 arah tanpa pengendalian 

kecepatan putaran (kepatan maksimum). untuk mengendalikan motor DC dalam 2 

arah dengan rangkaian driver motor dc h-bridge diatas konfiguarasi kontrol pada 

jalur input adalah dengan memberikan input berupa logika TTL ke jalur input A 

dan B.[9] 

1. Untuk mengendalikan arah putar searah jarum jam adalah dengan 

memberikan logika TTL 1 (high) pada jalur input A dan logika TTL 0 (low) 

pada jalur input B. 

2. Untuk mengendalikan arah putar berlawanan arah jarum jam adalah dengan 

memberikan logika TTL 1 (high) pada jalur input B dan logika TTL 0 (low) 

pada jalur input A.[9] 

Driver motor DC dengan metode PWM (Pulse Width Modulation) dapat 

mengendalikan arah putaran motor DC dan kecepatan motor DC menggunakan 

pulsa PWM yang diberikan ke jalur input A dan B, dimana konfigurasi sinyal 

kontrol sebagai berikut.[9] 

1. Untuk mengendalikan arah putar motor DC searah jarum jam dengan 

kecepatan dikendalikan pulsa PWM maka jalur input B selalu diberikan 

logikan TTL 0 (Low) dan jalur input A diberikan pulsa PWM. 
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sinyal logika dasar TTL (High) dan (Low). Untuk pengendalian motor DC dengan 

metode PWM maka dengan rangkaian driver motor DC ini kecepatan putaran motor 

DC dapat dikendalikan dengan baik. Apabila menggunakan metode logika TTL 0 

dan 1 maka rangkaian ini hanya dapat mengendalikan arah putaran motor DC saja 

dengan kecepatan putaran motor DC maksimum. Rangkaian driver motor DC 

secara detil dapat dilihat pada gambar berikut.[9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.19 Rangkaian Driver Motor DC H-Bridge [9] 

Rangkaian driver motor DC H-Bridge ini menggunakan rangkaian jembatan 

transistor 4 unit dengan protesi impuls tegangan induksi motor DC berupa dioda 

yang dipasang paralel dengan masing-masing transistor secara reverse bias.[9] 
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bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan dan 

kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat 

ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun 

kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet maka akan terjadi 

saling tarik menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti.[7] 

 Untuk menggerakannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan 

dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub 

utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan 

berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub 

selatan kumparan akan berhadap dengan kutub selatan magnet dan kutub utara 

kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, 

maka akan terjadi tolak menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga 

utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan 

berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan 

dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. 

Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan.[7] 

2.2.3.4    Driver Motor DC H-Bridge Transistor 

Driver motor DC dalam artikel ini adalah driver motor DC tipe H-Bridge 

menggunakan power driver berupa transistor. Rangkaian driver motor DC H-

Bridge transistor ini dapat mengendalikan arah putaran motor DC dalam 2 arah dan 

dapat dikontrol dengan metode PWM (pulse Width Modulation) maupun metode 
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untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah, seperti 

peralatan mesin.[8] 

2) Kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam 

susunan seri dengan dinamo (kecepatan berkurang) atau dengan memasang 

tahanan pada arus medan (kecepatan bertambah).[8] 

2.2.3.3  Prinsip Kerja Motor DC 

 Terdapat dua bagian utama pada sebuah Motor Listrik DC, yaitu Stator dan 

Rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar, bagian yang statis ini terdiri 

dari rangka dan kumparan medan. Sedangkan Rotor adalah bagian yang berputar, 

bagian Rotor ini terdiri dari kumparan Jangkar. Dua bagian utama ini dapat dibagi 

lagi menjadi beberapa komponen penting yaitu diantaranya adalah Yoke (kerangka 

magnet), Poles (kutub motor), Field winding (kumparan medan magnet), 

(kuas/sikat arang) [7]. Gambar 2.16 merupakan primsip kerja Motor DC secara se-

derhana 

 

 

 

Gambar.2.18 Prinsip Kerja Motor DC[7] 

Pada prinsipnya motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk 

bergerak, ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang 
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Ia=arusdinamo 

K = konstanta persamaan 

 

2.2.3.2  Motor DC Tipe Shunt 

Pada motor shunt, gulungan medan (medan shunt) disambungkan secara paralel 

dengan gulungan dinamo (A). Oleh karena itu total arus dalam jalur merupakan 

penjumlahan arus medan dan arus dinamo. [8] 

Gambar 2.15 merupakan gambar karakteristik motor DC Shunt 

 

Gambar 2.17 Karakteristik Motor DC Shunt[8 

Berikut tentang kecepatan motor shunt: 

1) Kecepatan pada prakteknya konstan tidak tergantung pada beban (hingga 

torque tertentu setelah kecepatannya berkurang) dan oleh karena itu cocok 
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medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan 

magnet berganti lokasi.[8] 

4. Commutator.  

 Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya 

adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya.[8] 

Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang tidak 

mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan 

mengatur: 

1. Tegangan dinamo – meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan 

kecepatan. 

2. Arus medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. 

 

Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan dinamo ditunjukkan dalam 

persamaan berikut: 

Gaya Elektromagnetik (E) 

 

Torque (T) : 

 

Dimana: 

E =gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo (volt) 

Φ = flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan 

N = kecepatan dalam RPM (putaran per menit) 

T=torqueelectromagnetik 
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Gambar 2.16 Motor Dc Sedehana[8] 

 

Bagian Atau Komponen Utama Motor DC : 

1. Kutub medan.  

 Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: kutub utara dan kutub 

selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang terbuka diantara kutub-

kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih komplek 

terdapat satu atau lebih elektromagnet. 

2. Inti Kutub. 

 Untuk menghasilkan fluksi magnet. Magnet yang digunakan adalah 

magnet permanen. 

3. Current Elektromagnet atau Dinamo. 

 Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as penggerak untuk 

menggerakan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam 
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apabila polaritas listrik yang diberikan pada Motor DC tersebut dibalikan. Motor 

Listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran rpm dan bentuk. Kebanyakan Motor 

Listrik DC memberikan kecepatan rotasi  sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm 

dengan tegangan operasional dari 1,5V hingga 24V. Apabile tegangan yang 

diberikan ke Motor Listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya maka 

akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut sedangkan tegangan yang 

lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi 

lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke Motor DC tersebut turun 

menjadi dibawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan maka Motor DC 

tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang 

diberikan ke Motor DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan 

operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas 

dan akhirnya akan menjadi rusak.[7] 

Pada saat Motor listrik DC berputar tanpa beban, hanya sedikit arus listrik atau daya 

yang digunakannya, namun pada saat diberikan beban, jumlah arus yang digunakan 

akan meningkat hingga ratusan persen bahkan hingga 1000% atau lebih (tergantung 

jenis beban yang diberikan). Oleh karena itu, produsen Motor DC biasanya akan 

mencantumkan Stall Current pada Motor DC. Stall Current adalah arus pada saat 

poros  motor berhenti karena mengalami beban maksimal.[7]  
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Gambar 2.14 Gambar fisik dari motor DC 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Fisik Motor DC 

2.2.3.1  Pengertian Motor Listrik 

 Motor Listrik DC atau DC Motor ini menghasilkan sejumlah putaran per 

menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM (Revolutions per minute) dan 

dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam 
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78L15 +15V 0.1A +17.5V 30V 

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

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

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

7805 +5V 1A +7V 20V 

7806 +6V 1A +8V 21V 

7808 +8V 1A +10.5V 25V 

7812 +12V 1A +14.5V 27V 

7815 +15V 1A +17.5V 30V 

7824 +24V 1A +26V 38V 

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

78S09 +9V 2A +12V 25V 

78S12 +12V 2A +15V 27V 

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

 

2.2.3 Motor DC 

 Motor Listrik DC atau DC Motor adalah suatu perangkat yang mengubah 

energi listrik menjadi energi mekanik atau gerakan (motion). Motor DC ini juga 

dapat disebut sebagai Motor Arus Searah. Seperti namanya, DC Motor memiliki 

dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC (Direct Current) untuk 

dapat menggerakannya. Motor Listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-

perangkat Elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti 

Vibrator Ponsel, Kipas DC dan Bor Listrik DC[7]. 
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mengatur tegangan di rangkaian elektronika untuk mempertahankan atau memasti-

kan tegangan pada level yang ditentukan secara otomatis. IC regulator tegangan 

yang banyak dijumpai di pasaran antara lain IC regulator keluarga 78xx dan LM317 

. 

Jenis atau Tipe IC Regulator Tegangan: 

1. Fixed Voltage Regulator (78xx / 79xx series) 

 IC Regulator jenis ini merupakan regulator yang tegangan keluaran-nya telah 

ditentukan sehingga tidak banyak komponen tambahan untuk merangkai regulator 

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

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

yang diatur oleh IC tersebut, misalnya : 

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

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

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

7824 / 7924 menghasilkan tegangan keluaran sebesar +24VDC / -24VDC 

Dalam penggunaan IC 78XX atau 79XX terdapat beberapa karakteristik 

yang harus diperhatikan diantara nya Regulation Voltage, Maximum Current, 

Minimum Input Voltage, contohnya : 

Tabel 2-1. Karakteristik 78xx 

Type 

Number 

Regulation 

Voltage 

Maximum 

Current 

Minimum Input 

Voltage 

Max Input 

Voltage 

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

78L12 +12V 0.1A +14.5V 27V 
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Gambar 2.13  Rangkaian Dioda Zener 

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

hanya memerlukan sebuah diode zener terhubung seri dengan resistor RS . 

Perhatikan bahwa diode zener dipasang dalam posisi reverse bias. Dengan cara 

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

mencapai tegangan breakdown dioda zener. Penyearah berupa rangkaian diode tipe 

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

seri pada rangkaian ini berfungsi ganda. Pertama, resistor ini menghubungkan C1 

dan C2 sebagai rangkaian filter. Kedua, kapasitor ini berfungsi sebagai resistor seri 

untuk regulator tegangan (dioda zener). Diode zener yang dipasang dapat dengan 

sembarang dioda zener dengan tegangan breakdown misal dioda zener 9 volt. 

Tegangan output transformer harus lebih tinggi dari tegangan breakdown 

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

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

dari dioda tersebut. Rangkaian regulator tegangan ini kemudian dikemas dalam 

bentuk sirkuit terintegrasi (IC).IC regulator adalah  IC yang digunakan untuk 
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 Regulator tegangan ini menggunakan prinsip dioda zener yang bekerja pada 

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

exsklusif pada daerah breakdownnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

stabilizer atau pembatas tegangan. Struktur dioda zener hampir sama dengan dioda 

pada umumnya, hanya konsentrasi doping saja yang berbeda. Kurva karakteristik 

dioda zener juga sama seperti dioda pada umumnya, namun pada daerah breakdown 

dimana pada saat bias mundur mencapai tegangan breakdown maka arus dioda naik 

dengan cepat seperti pada gambar karakteristik dioda zener dibawah. Daerah 

breakdown inilah yang menjadi referensi untuk penerapan dari dioda zener. 

Sedangkan pada dioda biasa daerah breakdown merupakan daerah kritis yang harus 

dihindari dan tidak diperbolehkan pemberian tegangan mundur sampai pada daerah 

breakdown, karena bisa merusak dioda biasa. Titik breakdown dari suatu dioda 

zener dapat dikontrol dengan memvariasi konsentrasi doping. Konsentrasi doping 

yang tinggi, akan meningkatkan jumlah pengotoran sehingga tegangan zenernya 

(Vz) akan kecil. Demikian juga sebaliknya, dengan konsentrasi doping yang rendah 

diperoleh Vz yang tinggi. Pada umumnya dioda zener dipasaran tersedia mulai dari 

Vz 1,8 V sampai 200 V, dengan kemampuan daya dari ¼ hingga 50 W. Gambar 

2.12 merupakan gambar rangkaina dioda Zener 
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Gambar 2.11 Filter (Penyaring).[6] 

2.2.2.4. Voltage Regulator (Pengatur Tegangan) 

Untuk menghasilkan Tegangan dan Arus DC (arus searah) yang tetap dan 

stabil, diperlukan Voltage Regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan 

sehingga tegangan Output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga 

tegangan input yang berasal Output Filter. Voltage Regulator pada umumnya terdiri 

dari Dioda Zener, Transistor atau IC (Integrated Circuit).[6] 

Pada DC Power Supply yang canggih, biasanya Voltage Regulator juga 

dilengkapi dengan Short Circuit Protection (perlindungan atas hubung singkat), 

Current Limiting (Pembatas Arus) ataupun Over Voltage Protection 

(perlindungan atas kelebihan tegangan). [6] 

Gambar  2.11 merupakan gambar pengaktur tegangan berserta rangkaian nya 

 

 

 

 

  

    Gambar 2.12 Pengatur tegangan 

a) Rangkaian pengatur tegangan   b) Pengatur tegangan.[6] 

a 
b 
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2.2.2.2.  Rectifier (Penyearah Gelombang) 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian elektronika dalam 

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

menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh Transformator Step 

down. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.10 Rectifier.[6] 

Gambar 2.9  menunjukkan rangkaian Rectifier biasanya terdiri dari 

komponen Dioda. Terdapat 2 jenis rangkaian Rectifier dalam Power Supply yaitu 

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

Rectifier” yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda.[6] 

2.2.2.3.  Filter (Penyaring) 

Dalam rangkaian Power Supply (Adaptor), Filter digunakan untuk 

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

komponen Kapasitor (Kondensator) yang berjenis Elektrolit atau ELCO 

(Electrolyte Capacitor).[6]Gambar 2. 10 merupaka gambar rangkaian rectifier 
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 Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor maka 

A=  Ep/Es= Np/Ns= Vp/Vs 

Ditransformator dikatakan ideal apabila : 

P1= P2 

V1.I1 = V2.I2 

V1/V2 = I2/I1 

Maka : 

A = Ep/Es  = Np /Ns =Vp/Vs =Is/IP 

Dimana:  

Vp = Tegangan kumparan primer 

Vs = Tegangan kumparan sekunder 

Ip = Arus kumparan primer  

Is = Arus kumparan sekunder 

a = perbandingan lilitan transformator  

Apabila a < 1, maka transformator berfungsi untuk menaikkan tegangan (step up ), 

Apabila a> 1, maka transformator berfungsi untuk merunkan tegangan (step down). 
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Ep= -np (dQ/dt) Volt  

Dimana :  

Ep        : GGL induksi primer 

np       : jumlah lilitan primer 

dΦ       : Jumlah GGM (weber) 

dt        : perubahan waktu ( s) 

fluks magnet yang menginduksikan ggl induksi Ep juga dialami kumparan sekunder 

karena merupakan fluks bersama. Dengan demikian fluks tersebut menginduksikan 

ggl induksi es pada kumparan sekunder.  

Besarnya ggl induksi pada kumparan sekunder :  

Es = -ns (dQ/dt) Volt 

Dimana: 

Es = GGL induksi pada kumparan sekunder 

Ns = jumlah lilitan kumparan sekunder 

Dari persamaan diatas didapatkan lilitan berdasarkan perbandingan ggl induksi 

yaitu: 

A = Ep/ Es = Np/ Ns 
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c. Inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang 

dihasilkan. 

Prinsip kerja transformator adalah bekerja berdasarkan prinsip induksi 

elektromagnetik. Tegangan masukkan bolak balik yang membentangi primer 

menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan 

sekunder. Fluks bolak balik ini menginduksikan GGL dalam lilitan sekunder. Jika 

efisien sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan 

sekunder ketika lilitan primer dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka 

pada lilitan primer menimbulkan medan magnet (ggl induksi), medan magnet 

diperkuat oleh inti besi dan dihantarkan ke lilitan sekuder, sehingga pada ujung 

ujung lilitan sekunder akan timbul GGL induksi. Efek ini dinamakan  induktansi 

timbal balik (Mutual Inductance) 

Jika kumparan sekunder dihubungkan ke beban, maka pada kumparan 

sekunder timbul arus listrik bolak balik sekunder akibat adanya gaya gerak listrik 

induksi sekunder, hal ini mengakibatkan timbul gaya gerak magnet pada kumparan 

sekuder dan akibatnya pada beban timbul tegangan  sekunder. 

Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan dengan arus 

bolak balik (AC), maka arus Ip akan mengalir pada kumparan primer, dan 

menimbulkan fulks magnet yang berubah ubah sesuai frekuensi arus Ip pada kernel 

trafo, dan menimbulkan GGL induksi   Ep  pada kumparan primer. Besarnya GGL 

induksi Ep adalah: 
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2.2.2.1 Transformator 

 Transformator atau Trafo adalah salah satu peralatan listrik yang berfungsi 

untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Trafo bekerja berdasarkan prinsip 

medan elektromagnetik hampir sama dengan prinsip kerja motor induksi dan 

generator.Transformator yang digunakan adalah Transformator jenis Step-down 

yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan 

komponen Elektronika yang terdapat pada rangkaian Adaptor (DC Power Supply). 

Transformator bekerja berdasarkan prinsip Induksi elektromagnetik yang terdiri 

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

 

Sekunder. Lilitan Primer merupakan Input dari pada Transformator sedangkan 

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

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

diproses selanjutnya. Selanjutnya liat gambar 2.8.[6] 

Gambar 2.9 Transformator / trafo step down.[6] 

Transformator terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu : 

a. Kumparan primer yang bertindak sebagai input 

b. Kumparan sekunder yang bertindak sebagai output 
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Sebuah DC Power Supply atau Adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian 

utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama 

tersebut diantaranya adalah Transformer, Rectifier, Filter dan Voltage 

Regulator.[6] 

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Prinsip Kerja DC Power 

Supply, sebaiknya kita mengetahui Blok-blok dasar yang membentuk sebuah DC 

Power Supply atau Pencatu daya ini. Dibawah ini adalah Diagram Blok DC 

Power Supply (Adaptor) pada umumnya.[6]   

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagram Blok Catu Daya Adaptor[6] 

Gambar 2.8 merupakan gambar diagram blok  menggunakan prinsip tegangan 

AC 220 Volt diturunkan tegangannya menggunakan trafo step down. Setelah itu 

tegangan diserahkan menggunakan penyearah tenganan atau dioda. Tegangan yang 

telah disearahkan disaring melalui filter/kapasitor untuk meratakan ripple yang 

terjadi pada agar halus. Tegangan yang halus lalu diregulasi oleh regulator untuk 

menyesuaikan tegangan yang akan dituju atau beban yang dituju, kemudian masuk 

ke filter lagi agar semakin halus.[6] 

 

 



18 
 

 
 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.7  RFID Reader 

2.2.2.Catu Daya 

Prinsip Kerja DC Power Supply (Adaptor) – Arus Listrik yang kita 

gunakan di rumah, kantor dan pabrik pada umumnya adalah dibangkitkan, 

dikirim dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam bentuk Arus Bolak-

balik atau arus AC (Alternating Current). Hal ini dikarenakan pembangkitan dan 

pendistribusian arus Listrik melalui bentuk arus bolak-balik (AC) merupakan 

cara yang paling ekonomis dibandingkan dalam bentuk arus searah atau arus DC 

(Direct Current).[6] 

Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan sekarang ini sebagian 

besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk 

pengoperasiannya. Oleh karena itu, hampir setiap peralatan Elektronika 

memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik 

dari arus AC menjadi arus DC dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai 

dengan rangkaian Elektronika-nya. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC 

menjadi DC ini disebut dengan DC Power Supply atau dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan Catu daya DC. DC Power Supply atau Catu Daya ini juga sering 

dikenal dengan nama “Adaptor”.[6] 
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kelembaban yang tinggi, lingkungan yang kotor dan penuh debu, maupun 

kondisi operasional dengan banyak benturan fisik. Gambar 2.6 merupakan 

contoh dari rfid Tag 

 

 Gambar 2.6 Berbagai contoh RFID Tag (Encapsulated) 

2.2.1.2.2      RFID Reader 

Untuk berfungsinya sistem RFID diperlukan sebuah reader atau 

alat scanning device yang dapat membaca tag dengan benar dan 

mengkomunikasikan hasilnya ke suatu basis data. Sebuah reader menggunakan 

antenanya sendiri untuk berkomunikasi dengan tag. Berdasarkan mobilitasnya 

RFIDMobile RFID Reader/Terminal Dipakai pada aplikasi dimana tidak diterapkan 

adanya “Fiexed Reading Gate”. Dalam hal ini users yang akan membawa Reader 

menghampiri items/tags. 

 RFID reader ada 2 model : Internal (sudah terintegrate dengan mobile terminal) dan 

External (dalam bentuk CF card, SD Card dan Bluetooth koneksi). [5] gambar 2.7 

merupakan gambar dari RFID Reader. 
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Biasanya rentang pembacaan diindikasikan dengan besarnya antena. Antena yang 

lebih besar mengindikasikan rentang pembacaan yang lebih jauh. Tag tersebut 

terpasang atau tertanam dalam obyek yang akan diidentifikasi. Tag dapat 

discan dengan reader bergerak maupun stasioner menggunakan gelombang radio. 

diketahui bahwa perangkat RFID Tag terdiri dari dua bagian, yaitu : 

a.       Inlay; merupakan bagian inti/utama dari RFID Tag yang terdiri dari chip 

dimana informasi dapat disimpan dan antena. Informasi yang disimpan 

dapat berupa : i) informasi permanen yang dicreate pada saat proses 

manufacturing dari inlay tersebut. Hal ini memungkinkan setiap inlay 

berisi ID yang bersifat unik, dimana di dunia ini setiap Tag akan memiliki 

ID yang berbeda dengan Tag yang lain. Hal ini yang menjadi kekuatan 

RFID, dimana informasi ini tidak dapat dirubah oleh aplikasi atau pemakai 

RFID reader; ii) informasi non permanen, yaitu informasi yang dapat 

ditulis oleh aplikasi dengan bantuan RFID reader pada saat pengoperasian 

di lapangan.Inlay ini berbentuk kecil, halus dan mudah rusak, sehingga 

tidak praktis untuk pemakaian di lapangan. RFID yang digunakan di 

lapangan selalu berbentuk encapsulated/ terbungkus.b.      Encapsulation/ 

Bungkus Inlay; dibuat karena bentuk Inlay yang rapuh, sehingga 

diperlukan encapsulation/ pembungkusan pada inlay sehingga sesuai 

dengan kondisi lapangan dimana RFID Tag digunakan. Pemakaian 

encapsulation ini memberikan keunungan yang besar bagi solusi RFID 

karena materian maupun bentuk encapsulation tersebut dapat disesuaikan 

dengan kondisi lapangan yang cukup ekstrem, seperti temperatur maupun 
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   Gambar 2.4 Komponen pada RFID 

  

    Gambar 2.5  Skema Kerja Perangkat RFID 

 

2.2.1.2.1.     RFID Tag 

 Tag RFID atau transponder dibuat dari microchip dan antena yang 

terintegrasi dan memiliki memori sehinggatag dapat digunakan untuk menyimpan 

data. Memori pada tag dibagi menjadi beberapa sel. Ada beberapa sel yang 

digunakan untuk menyimpan data read only, misalnya nomor seri yang unik yang 

disimpan saat sebuah tagdiproduksi. Selain itu, ada beberapa sel lain yang dapat 

ditulis dan dibaca secara berulang. Microscip merupakan suatu benda yang dapat 

berukuran sekecil butiran pasir atau kurang lebih 0.4 mm. Chip tersebut menyimpan 

nomor seri yang unik atau informasi lainnya tergantung kepada tipe memorinya. 

Tipe memori itu sendiri dapat read-only, read-write, atau write-onceread-many. 

Antena yang terpasang pada microchipmengirimkan informasi dari chip ke reader. 
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lebih cocok digunakan pada lingkungan pergudangan dimana jarang ada 

gangguan dan jarak yang relatif pendek, karena label RFID pasif tidak 

menggunakan sumber daya internal sehingga label RFID pasif ukurannya 

lebih kecil dan murah untuk diproduksi.  Gambar 2.3 Merupakan Terminal 

Reader RFID. 

 

Gambar 2.3 Terminal Reader RFID 

2.2.1.2 Cara Kerja RFID 

Sistem RFID secara umum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu tag, reader 

dan basis data. Mekanisme kerja yang terjadi pada sebuah sistem RFID secara 

ringkas adalah bahwa sebuah reader frekuensi radio melakukan scanning terhadap 

data yang tersimpan di dalam tag, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke 

sebuah basis data yang menyimpan data. Gambar 2.4 merupkan komponen pada 

RFID dan gambar 2.5 merupakan skema kerja prangkat RFID. 

 

 

 



13 
 

 
 

gelombang elektromagnetik dari reader-antena(interogrator). 

RFID reader ini sekaligus akan meneruskan informasi pada application server. [4] 

Berbeda dengan smart card yang biasa dipakai di kartu telepon atau kartu bank yang 

juga menggunakan silikon chip, kode-kode RFID tag bisa dibaca pada jarak yang 

cukup jauh Suatu sistem RFID secara utuh terdiri atas 3 komponen yaitu : 

1. Tag RFID, sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang 

disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data 

jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah benda yang bisa dipasang 

atau dimasukkan di dalam sebuah produk dengan tujuan untuk identifikasi 

menggunakan gelombang radio. Label RFID berisi informasi yang 

disimpan secara elektronik dan dapat dibaca hingga 

beberapa meter jauhnya. Sistem pembaca RFID tidak memerlukan kontak 

langsung seperti sistem pembaca kode batang. Gambar 2.2 merupakan 

Gambar RFID Tag. 

 

 

 

     Gambar 2.2 Gambar RFID Tag 

2. Label RFID Pasif sendiri tidak memiliki pasokan listrik internal dan 

bergantung pada RFID reader dalam mengirimkan data. Label RFID Pasif 
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2. Terminal Reader RFID, terdiri atas RFID-reader dan antena yang akan 

mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Terminal RFID akan membaca atau 

mengubah informasi yang tersimpan didalam tag melalui frekuensi radio. Ter-

minal RFID terhubung langsung dengan sistem Host Komputer. 

3. Host Komputer, sistem komputer yang mengatur alur informasi dari item-item 

yang terdeteksi dalam lingkup sistem RFID dan mengaturkomunikasi an-

tara tag dan reader. Host bisa berupa komputer stand-alone maupun terhubung 

ke jaringan LAN / Internet untuk komunikasi denganserver [5] . Gambar2.1 

merupakan gambar prinsip kerja RFID. 

    Gambar 2.1 Gambar Prinsip kerja RFID 

 

2.2.1.1.  Prinsip Kerja RFID 

 Teknologi RFID didasarkan pada prinsip kerja gelombang elektromagnetik, 

dimana Komponen utama dari RFID tag adalah chips dan tag-antena yang biasa 

disebut dengan inlay, dimana chip berisi informasi dan terhubung dengan tag-

antena. 

Informasi yang berada/tersimpan dalam chip ini akan terkirim/terbaca melalui 

gelombang elektromagnetik setelah tag antena mendapatkan/menerima pancaran 
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menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah 

benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah produk dan dalam da-

lam alat ini digunakan dalam benttuk kartu dengan tujuan untuk identifikasi 

menggunakan gelombang radio. abel RFID terdiri atas mikrochip slikon dan antena. 

Label yang pasif tidak membutuhkan sumber tenaga, sedangkan label yang aktif 

membutuhkan sumber tenaga untuk dapat berfungsi. Label RFID atau yang biasa 

disebut RFID tag sendiri, pada dasarnya merupakan suatu microchip berantena, 

yang disertakan pada suatu unit barang. Dengan piranti ini, perusahaan bisa 

mengidentifikasi dan melacak keberadaan suatu produk. selain karena hanya bisa 

diidentifikasi dengan cara mendekatkan barcode tersebut ke sebuah reader, juga 

karena mempunyai kapasitas penyimpanan data yang sangat terbatas dan tidak bisa 

deprogram ulang sehingga menyulitkan untuk menyimpan dan memperbaharui data 

dalam jumlah besar untuk sebuah item. Salah satu solusi menarik yang kemudian 

muncul adalah menyimpan data tersebut pada suatu silikon chip, teknologi inilah 

yang dikenal dengan RFID. Kontak antara RFID tag dengan reader tidak dilakukan 

secara kontak langsung atau mekanik melainkan dengan pengiriman gelombang 

electromagnet. Berbeda dengan smart card yang biasa dipakai di kartu telepon atau 

kartu bank yang juga menggunakan silikon chip, kode-kode RFID tag bisa dibaca 

pada jarak yang cukup jauh Suatu sistem RFID secara utuh terdiri atas 3 komponen 

yaitu : 

1. Tag RFID, dapat berupa stiker, kertas atau plastik dengan beragam ukuran. 

Didalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah infor-

masi tertentu. 
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pada siang hari saja. Kemudian tugas akhir yang dirancang ini menggunakan LCD 

sebagai penampil tarif parkir , namun pada alat yang kita bangun menggunakan 

HMI ( Human Machine Interface) dimana sebagai penampil gambar yang diambil 

oleh Web Cam serta tarif parkir kendaraan. 

Serta Prototipe sensor parkir mobil berbasis mikrokontroler AT89S51 ( 

Muhammad Yusus , Universitas Sebelas Maret , 2009 dimana pada alat ini 

menguunakan sensor ultrasonic sebagai alat pendeteksi jarak pada kendaraan , 

berbeda dengan alat Tugas Akhir kita yang menggunakan sensor yang Infrared 

dimana pembacaan/deteksi lebih besar dari pada ultrasonic , serta alat Tugas Akhir 

pada Muhammad Yusuf masih berupa protipe berbeda dengan alat kita yang 

memiliki ukuran hampir menyesuaikan dengan bentuk asli , seperti yang 

sebelumnya telah di kembangkan di berbagai tempat parkiran yang meggunakan 

sistem Smart Parking. 

Dari beberapa penelitian yang ada, penulis membuat pengembangan 

penelitian rancang bangun sistem palang parkir kendaraan otomatis  menggunakan 

RFID berbasis Raspberry Pi, yang mana dari penelitian tersebut diharapkan dapat 

menampilkan data dalam tag ke database dengan menampilkan foto dari kendaraan 

tersebut dan data parkir kendaraan yang masuk dan keluar menggunakan sistem 

prabayar yang tersimpan dalam database.[1] 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 RFID  ( Radio Frequency Identification ) 

Radio Frequency Identification (RFID) adalah sebuah metode identifikasi 

dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pusaka 

Perancangan palang pintu parkir bukan mnjadi hal yang baru , dimana 

sebelumnya alat ini telah bayak di kembag kan . seperti yang telah di oleh ( Syahid 

, Adian bayu , Ari dwi C , Nanda bina , Enicka , Politeknik Negeri Semarang , 2014 

)  pada alat ini menggunakan RFID (Radio Frequensi Identification) sama seperti 

alat yang kita rancang. Dimana RFID yang dipakai memiliki Tag RFID sebagai 

pembaca informasi menggunakan frekuensi radio dan juga RFID reader sebagai 

pemberi informasi dan Pengendali utamanya menggunakan PLC , berbeda dengan 

alat yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini yaitu pembuatan simulasi palan pintu 

parkir berbasis Rapsberry PI sebagai pengendal utama dimana dengan 

menggunakan Rapsberry PI ini diharapkan pembuatan alat ini menjadi lebih 

sderhana. 

 Selanjutnya penerapan palang pintu parkir (Muhammad Irfan Surbakti, 

muhammad sadli, prototipe sistem area parkir mobil otomatis menggunakan 

sumber energi panel surya, universitas mallikussaleh , 2014) menggunakan 

mikrokontroler Atmega32 sebagai pengendali utamanya yang membedakan dengan 

alat Tugas Akhir ini adalah dimana alat ini menggunakan sinar surya sebagai 

sumber energi yang kemudian di ubah menjadi tenaga listrik berbeda dengan alat 

yang kita rancang dimana menggunakan arus 220 V sebagai sumber energi yang 

diharapkan lebih efisien karena pada penggunaan panel surya masih memiliki 

kekurangan karena harus menyimpan tenaga yang diserap dari matahari dan hanya 


