
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Salah satu gangguan yang terjadi pada gardu distribusi yaitu disebabkan 

beban lebih pada transformator. Gangguan tersebut akan mengakibatkan rusaknya 

transformator dan mengurangi umur pakai dari transformator tersebut. Agar 

gangguan tersebut dapat diketahui dengan cepat dan dapat mengetahui data beban 

secara kontinu, maka dibuatlah rancang bangun alat monitoring beban lebih 

berbasis SMS gateway pada gardu distribusi. Alat monitoring ini bekerja dengan 

batasan nilai overload yang telah ditentukan sebesar 90% dari nominal 

transformator distribusi yang digunakan. Dari hasil perancagan didapat, alat 

monitoring beban lebih bekerja baik dalam memberi peringatan lebih melalui SMS 

Gateway maupun  buzzer.[1] 

Perancangan alat simulasi pendeteksi overload dan pelaksanaan sisipan 

transformator distribusi satu phase menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat  

kendali dari simulasi pendeteksi overload transformator distribusi 1 fasa. Tindakan 

preventif yang bisa dilakukan supaya transformator yang  bersangkutan tidak  

overload adalah dengan pelaksanaan metode sisip transformator. Alat tersebut 

dapat memantau keadaan transformator  distribusi satu fasa, mempercepat respon 

petugas dan penanganan apabila terjadi overload melebihi kapasitas transformator, 

dan sebelum terjadi ledakan atau pemadaman mendadak karena breaker pada 

transformator trip.[2] 



Rancang bangun alat pemantau beban berfungsi untuk mengetahui beban 

pada suatu transformator distribusi 1 fasa dengan menggunakan tegangan dan arus 

sebagai variable pengukuran. Alat ini megukur beban secara 24 jam sehingga 

petugas tidak perlu mendatangi gardu distribusi. Apabila pihak PLN ingin 

mengetahui beban pada suatu transformator, maka cukup mengirimkan SMS 

kepada alat tersebut sehingga data beban langsung dapat terpantau. Diharapkan 

dengan menggunakan alat tersebut proses penyeimbangan trafo dapat terealisasi 

dengan cepat dan efisien serta looses yang terjadi dapat ditekan. [3] 

Alat dapat memonitor beban overload pada transformator distribusi satu 

fasa dengan penambahan transformator baru atau sisip trafo pada beban yang 

overload sehingga menjadi salah satu solusi dari pencegahan overload pada 

transformator. Monitoring beban pada transformator, menggunakan sistem 

SCADA (Supervisiory Control and Data Aquatition) dapat dikontrol secara jarak 

jauh dan real time. Selain itu  mikrokontroller yang digunakan adalah Arduino 

Mega 2560 dan dilengkapi Ethernet Shield agar bisa terhubung ke jaringan 

komputer dengan PC (Personal Computer) layar sentuh dengan menggunakan 

media komunikasi protokol TCP/IP (Transfer Control Protokol / Internet Protokol) 

atau LAN (Local Area Network). Tampilan HMI (Human Machine Interface) 

menggunakan PC layar touchscreen dan untuk sistem monitoring menggunakan 

aplikasi software VTScada.[4] 

Sistem pemantauan arus overload dengan memanfaatkan jaringan wifi 

sebagai sarana pengiriman data. Saat terjadi overload, mikrokontroler mendapatkan 

informasi dari sensor arus dan suhu, secara otomatis mikrokontroler akan mengirim 



sinyal wifi berupa tanda peringatan pada komputer server. Pengiriman hanya 

dilakukan saat arus beban sudah melebihi batas maksimal yaitu 12 A dengan suhu 

yang melebihi 50o. Pengendalian overload dilakukan ketika terjadi overload dalam 

waktu yang ditentukan, tidak ada penanganan apapun pada transformator maka 

beban akan dimatikan secara otomatis. Dari prototipe Tugas Akhir alat tersebut bisa 

memonitor suhu hingga 52oC dan memonitor arus beban tiap fasanya menggunakan 

wifi dengan jarak 60 m tanpa penghalang dan 40 m menggunakan penghalang 

tembok.[5] 

Perbedaan laporan Tugas Akhir yang dibuat penyusun dengan referensi-

referensi diatas adalah perangkat-perangkat yang digunakan sebagai perancangan 

alatnya berbeda dari perangkat yang digunakan, dari perangkat input, dan 

outputnya. Penyusun menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat kendali dari 

rancang bangun simulasi monitoring beban dan pelaksanaan sisipan transformator 

distribusi satu fasa. Alat ini akan monitoring beban dan dapat memberikan 

notifikasi melalui smart phone apabila terdapat transformator yang overload. 

Arduino Mega 2560 akan membaca arus pada setiap fasa menggunakan sensor arus 

SCT013 untuk monitoring beban. Alat ini bekerja dengan batasan nilai 70%, 80% 

dan nilai batasan overload yang telah ditentukan sebesar 90% dari nominal 

transformator distribusi yang digunakan.  Dengan mendeteksi adanya overload, 

maka dapat dilakukan upaya lebih lanjut yaitu melakukan sisipan transformator 

sehingga beban dapat dilimpahkan ke transformator lainnya. Proses monitoring 

beban ini dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan software VT 

Scada yang terhubung dengan Arduino Mega 2560 melalui ethernet shield dan 



router. Serta melalui handphone android menggunakan aplikasi Blynk berbasis 

SIM900 yang terhubung dengan Arduino Mega 2560. Diharapkan dengan alat 

tersebut maka dapat memantau beban pada transformator distribusi satu fasa dan 

mendeteksi terjadinya overload.  Apabila beban trafo telah melebihi kapasitas maka 

petugas PLN dapat melakukan tindakan berupa sisip trafo . 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

 

Gambar 2-1 Skema Sistem Tenaga Listrik [6] 



Sistem distribusi tenaga listrik merupakan salah satu bagian dari suatu 

sistem tenaga listrik yang dimulai dari PMT incoming di Gardu Induk sampai 

dengan Alat Penghitung dan Pembatas (APP) di instalasi konsumen yang berfungsi 

untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari Gardu Induk sebagai 

pusat beban ke pelanggan-pelanggan secara langsung atau melalui gardu-gardu 

distribusi (gardu trafo) dengan mutu yang memadai sesuai standar pelayanan  yang 

berlaku, dengan demikian sistem distribusi ini menjadi suatu sistem tersendiri 

karena unit distribusi ini memiliki komponen peralatan yang saling berkaitan dalam 

operasinya untuk menyalurkan tenaga listrik. Dimana sistem adalah perangkat 

unsur-unsur yang saling ketergantungan yang disusun untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu dengan menampilkan fungsi yang ditetapkan. [7] 

Dilihat dari tegangannya sistem distribusi pada saat ini dapat dibedakan 

dalam 2 macam yaitu : [7] 

a. Distribusi Primer, sering disebut Sistem Jaringan Tegangan Menengah  

(JTM) dengan tegangan operasi nominal 11,6 KV/ 20 KV   

b. Distribusi Sekunder, sering disebut Sistem Jaringan Tegangan Rendah  

(JTR) dengan tegangan operasi nominal  220 / 380 Volt   

2.2.2 Jaringan Distribusi Primer, Gardu Induk dan Jaringan Distribusi 

Sekunder 

Jaringan distribusi dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

 

 

a. Jaringan Distribusi Primer 



Jaringan distribusi primer adalah jaringan dengan tegangan 

menengah yang berfungsi untuk menyalurkan energi dari gardu induk ke 

trafo-trafo distribusi dan pelanggan tegangan menengah yang langsung 

terhubung dengan jaringan distribusi primer.  

b. Gardu Distribusi (Transformator) 

Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem 

distribusi yang berfungsi untuk  menghubungkan jaringan ke konsumen atau 

untuk membagikan/mendistribusikan tenaga listrik pada konsumen baik 

konsumen tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah. Gardu 

Distribusi terdiri dari Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Menengah (TM 

20 kV), Transformator Distribusi dan Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan 

Rendah TR 220/380 V). 

Transformator distribusi digunakan untuk menurunkan tegangan 

listrik dari jaringan distribusi tegangan tinggi menjadi tegangan terpakai 

pada jaringan tegangan rendah (Voltage Regulator transformer), misal 

tegangan 20 kV menjadi tegangan 380 Volt atau 220 Volt. Sedang 

transformator yang digunakan untuk  menaikan tegangan listrik (step up 

transformer), hanya digunakan pada pusat pembangkit tenaga listrik agar 

tegangan yang didistribusikan pada satu jaringan dengan jarak yang jauh 

(long line) tidak mengalami penurunan tegangan (voltage drop) yang 

berarti, yaitu tidak melebihi ketentuan voltage drop yang diperkenankan 5% 

dari tegangan semula..
[6] 

c. Distribusi Sekunder 



Distribusi sekunder sering disebut sistem Jaringan Tegangan 

Rendah (JTR) dengan tegangan operasi nominal 380/220 V. Jaringan 

Distribusi tenaga listrik tegangan rendah adalah bagian hilir dari suatu 

sistem tenaga listrik, di tepi-tepi jalan, biasanya berdekatan dengan 

persimpangan terdapat gardu-gardu distribusi (GD), mengubah tegangan 

menengah menjadi tegangan rendah melalui transformator distribusi. 

Melalui tiang-tiang listrik yang terlihat di tepi jalan, tenaga listrik tegangan 

rendah disalurkan kepada konsumen. Di Indonesia, tegangan rendah adalah 

220/380 V dan merupakan sistem distribusi sekunder, disebut Jaringan 

Tegangan Rendah (JTR). Jaringan Tegangan Rendah adalah penyaluran 

tenaga listrik  dimulai dari sisi sekunder transformator distribusi yang 

mencakup seluruh bagian jaringan beserta perlengkapannya, sampai ke Alat 

Pengukur dan Pembatas (APP) beban. Melalui jaringan distribusi ini 

disalurkan tenaga listrik kepada para pemanfaat/ pelanggan listrik. Ruang 

lingkup konstruksi jaringan distribusi ini langsung berhubungan dan berada 

pada lingkungan daerah berpenghuni, maka harus memenuhi persyaratan 

kualitas teknis pelayanan dan aman terhadap pengguna. Hubungan tegangan 

menengah ke tegangan rendah dan konsumen dapat dilihat pada gambar 2-

2. 



 

Gambar 2-2 Hubungan Tegangan Menengah ke Tegangan Rendah dan 

Konsumen [6] 

2.2.3 Prinsip kerja Transformator 

Transformator terdiri atas dua buah kumparan (primer dan sekunder) yang 

bersifat induktif. Kedua kumparan ini terpisah secara elektris namun berhubungan 

secara magnetis melalui jalur yang memiliki reluktansi (reluctance) rendah.[10] Pada 

gambar 2-3 transformator step down, step up dan isolation. 

 

Gambar 2-3  Tranformator 



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. Sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul GGL 

induksi. Efek induksi ini dinamakan induktansi timbal-balik (mutual inductance). 

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 900 dari V1  seperti yang ditunjukkan gambar 2-4. 

 

Gambar 2-4 Diagram Fasor Transformator[11] 

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 = Φ maks sin ωt  ...................................................................................... (2.1)[11] 

Fluks yang berbentuk sinusoida ini akan menghasilkan tegangan 

E1 = - N 1 . 
d Φ 

dt
 ........................................................................................... (2.2) [11] 

E1  = -N1. 
d(Φmaks sin ωt) 

dt
  ....................................................................... (2.3) [11] 



= -N1.ω.Фmaks.cosωt  (tertinggal 90º dari Ф)  ...................................... (2.4) [11] 

Besarnya tegangan induksi efektifnya adalah 

E1 = 
N1.2  ƒФmaks 

2
  ................................................................................... (2.5) [11] 

= 4.44 N1. ƒФmaks ...................................................................................... (2.6) [11] 

Pada rangkaian sekunder, fluks (Ф) bersama tadi menimbulkan 

E2 = - N2. 
d Φ 

dt
 ............................................................................................. (2.7) [11] 

E2 = - N2. ω.Фmaks.cosωt ........................................................................... (2.8) [11] 

E2 = 4.44 N2. ƒФmaks ................................................................................. (2.9) [11]  

E1 

E2
  = 

N1

N2
  .................................................................................................. (2.10) [11] 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, 

E1 

E2
  =  

V1 

V2
  =  

N1

N2
   =  a  ...................................................................... (2.11) [11] 

I2

I1
 = 

V1 

V2
 = 

 N1

N2
  =  a  ............................................................................. (2.12) [11] 

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 (Amper) 



’ 

I2 = Arus di sisi sekunder (Amper) 

a = Perbandingan transformasi 

Dalam hal ini tegangan induksi E1 mempunyai besaran yang sama tetapi 

berlawanan arah dengan tegangan sumber V1. 

a. Transformator Berbeban 

Dalam hal ini tegangan induksi E1 mempunyai besaran yang sama tetapi 

berlawanan  arah dengan tegangan sumber V1. Namun apabila kumparan sekunder 

dihubungkan dengan beban Z1, I2 mengalir pada kumparan sekunder dimana I2 = 

LZ

V2
 dengan 2 = faktor kerja beban.  

Apabila  kumparan sekunder  dihubungkan  dengan beban  ZL akan mengalir 

arus 𝐼2 pada kumparan sekunder, dimana  𝐼2 =
𝑉2

𝑍𝐿
. Arus beban 𝐼2 ini akan 

menimbulkan gaya gerak magnet (ggm) 𝑁2 𝐼2 yang cenderung menentang fluks 

(Ф) bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan. Agar fluks bersama ini 

tidak berubah nilainya, pada kumparan primer harus mengalir arus 𝐼2, yang 

menentang fluks yang dibangkitkan oleh arus beban 𝐼2, hingga keseluruhan arus 

yang mengalir pada kumparan primer menjadi : 

𝐼1 =  𝐼0 + 𝐼2' ................................................................(2.13) [12] 

Bila komponen arus rugi tembaga (𝐼𝑐) diabaikan, maka 𝐼0 = 𝐼𝑚, sehingga   : 

𝐼1  =  𝐼𝑚 +  𝐼2' .............................................................(2.14) [12] 

Keterangan : 

𝐼1= arus di sisi primer 

𝐼0 = arus penguat 



𝐼𝑚 = arus pemagnetan 

𝐼𝑐 = arus rugi-rugi tembaga 

Bila transformator diberi beban maka pada sisi sekunder terdapat arus (I2) 

yang mengalir. I2 yang mengalir akan menyebabkan adanya perubahan pada arus 

yang mengalir di sisi primer. Transformator yang berbeban ini dapat dibagi menjadi 

3 bagian ditinjau dari bebannya yaitu tahanan murni, beban induktif dan beban 

kapasitif. 

1) Beban Tahanan Murni 

Pada kumparan sekunder transformator terdapat R2 dan X2. Bila 

kumparan sekunder dihubungkan dengan tahanan murni R, maka dalam 

kumparan sekunder akan mengalir arus sebesar I2. Arus ini akan berbeda 

phasa sebesar φ2 terhadap E2 akibat reaktansi kumparan sekunder  (X2). 

 

Gambar 2-5 Transformator berbeban Tahanan Murni[12] 

Dari gambar 2-5 diatas didapat : 

V2 = E2 – I2 (R2 + jX2 +  RL) ..........................(2.15) [12] 

V2 = E2 – I2 [(R2 + RL) + jX2] ........................(2.16) [12] 

𝑡𝑔 𝜃2 =
𝑋2

𝑅2+𝑅𝐿
𝑋2..........................................(2.17) [12] 



Untuk melukiskan diagram vektornya, maka dimbil E2 sebagai   

dasarnya. Pada diagram fasor saat beban resistif, vektor tegangan dan 

vektor arus berimpit. Berikut Vektor Diagram Transformator Berbeban 

Tahanan Murni pada gambar 2-6. 

 

Gambar 2-6 Vektor Diagram Transformator Berbeban Tahanan Murni[12] 

2) Beban Induktif 

Apabila transformator berbeban induktif, bearti pada  sekunder  

transformator terdapat R2 + jX2 dan RL +  jXL.  Dengan  adanya  harga-

harga  tersebut akan menyebabkan pergeseran phasa antara I2 dan E2 

sebesar θ2, dimana   : 

𝑡𝑔 𝜃2 =
𝑋2+𝑋𝐿

𝑅2+𝑅𝐿
..............................................(2.18) [12] 

Dan  dengan  adanya  harga-harga  tersebut  diatas  juga     

menyebabkan pergeseran phasa antara I2 dan V2 sebesar φ2,: 

𝑡𝑔 𝜑2 =
𝑋𝐿

𝑅𝐿
..................................................(2.19) [12] 

Oleh karena beban induktif, maka I2 ketinggalan tergadap E2. Pada 

diagram fasor saat beban induktif, arus Im terlambat dari tegangan Vm atau 

tegangan Vm mendahului Im sebesar 90o. Dengan mengambil E2 sebagai 



dasar melukiskan diagram vektor  dan  harga  E1  =  a  E2  , maka diagram 

vektor dapat dilukiskan sebagai berikut  : 

Gambar Vektor diagram Transformator berbeban Induktif yang 

ditunjukkan pada gambar 2-7. 

 

Gambar 2-7 Vektor Diagram Transformator Berbeban Induktif[12] 

 

3) Beban Kapasitif 

Dengan adanya beban kapasitif pada  transformator  menyebabkan 

pergeseran phasa antara I2 dan E2 sebesar 𝜃2 , dimana  : 

𝑡𝑔 𝜃2 =
𝑋2−𝑋𝐿

𝑅2−𝑅𝐿
..............................................(2.20) [12] 

Dan juga menyebabkan pergeseran phasa antara I2 dan V2 sebesar 𝜑2 

𝑡𝑔𝜑2 =
−𝑋𝐿

𝑅𝐿
................................................(2.21) [12] 

 

Gambar 2-8 Vektor Diagram Transformator Berbeban Kapasitif[12] 

 



Pada diagram fasor saat beban kapasitif, arus Im mendahului 

tegangan Vm sebesar 90o. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa 

transformator berbeban mempunyai tiga jenis beban yaitu beban resistif 

murni, beban induktif, dan beban kapasitif. Penulis menggunakan jenis 

beban resistif murni dengan beban lampu pijar dan menggunakan beban 

RLC dalam penyusunan tugas akhir ini. 

2.2.4 Trafo Distribusi 1  fasa 

Menurut Rasimun, 2012, dalam bukunya yang berjudul Buku Saku 

Pelayanan Teknik, terbitan Garamond, Depok, menyebutkan bahwa : 

Transformator distribusi 1 fasa adalah suatu alat untuk menurunkan daya listrik dari 

sisi tegangan menengah menjadi tegangan rendah untuk pelanggan. Transformator 

distribusi 1 fasa dihubungkan langsung dengan beban melalui jaringan sekunder 

dan lokasi pemasangannya tersebar dibanyak tempat dengan jarak sekitar beberapa 

ratus meter atau juga sampai beberapa kilometer, ini tergantung pada kapasitas 

transformatornya dan besarnya beban yang dilayani. Trafo distribusi yang umum 

digunakan adalah trafo Voltage Regulator 20/0,4KV,tegangan fasa-fasa sistem JTR 

adalah 380 Volt .[1] 

 

 

 

 

 

 



2.2.5 Bagian-Bagian Transformator Distribusi 1 Fasa 

Bagian-bagian dari transformator distribusi satu fasa adalah: 

 

Gambar 2-9 Bagian- Bagian Transformator Distribusi 1 Fasa[10] 

a. Arrester 

Arrester merupakan alat untuk melindungi isolasi atau peralatan 

listrik terhadap tegangan lebih yang diakibatkan oleh sambaran petir atau 

tegangan transient yang tinggi dari suatu penyambungan atau pemutusan 

rangkaian (sirkuit). Dengan jalan mengalirkan arus denyut (surge current) 

serta membatasi berlangsungnya arus ikutan (follow current) serta 

mengembalikan keadaan jaringan-jaringan ke keadaan semula tanpa 

mengganggu sistem. 



Prinsip kerja arrester bila terjadi tegangan lebih pada jaringan, 

arrester akan bekerja dengan mengalirkan arus surja (surge current) ke 

tanah, kemudian setelah tegangan normal kembali, arrester tersebut segera 

memutus arus yang mengikuti kemudian (follow current). Arrester 

dihubungkan parallel dengan bushing transformator dan disambungkan ke 

saluram tegangan menengah 11,6 KV 1 fasa. [11] 

b. Breaker 

Breaker berfungsi untuk mematikan transformator secara manual. 

Breaker  Transformator Distribusi ini digunakan untuk memisahkan sisi 

primer transformator dan sisi sekunder transformator. Breaker  ini ditanam 

pada tangki transformator yang mana berfungsi sebagai pemutus hubungan 

sisi primer dan sekunder transformator dengan syarat adanya kelebihan 

beban/  overload yang dialami oleh transformator tersebut. Apabila breaker 

ini sudah trip, maka transformator distribusi sudah tidak bisa menyalurkan 

energi listriknya ke beban. Untuk membuat transformator bekerja lagi maka 

breaker harus di ON kan lagi dengan bantuan Stick yang digunakan 

menyaklarkan kembali pada breaker. [11] 

c. Bushing 

Bushing adalah sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator 

yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut 

dengan tangki transformator. Bushing digunakan untuk menghubungkan 

sisi tegangan tinggi ke transformator dan memiliki syarat titik tembus 

tertentu. Bahan utama bushing biasanya dibuat dari bahan keramik atau 



arching horn. Dalam transformator, ada 2 jenis bushing, yaitu bushing 

primer bushing sekunder. [11] 

d. Tangki Tranformator 

Tangki transformator merupakan bagian untuk menempatkan 

perlengkapan transformator distribusi, seperti : bushing, inti besi, kumparan 

(primer dan sekunder),  minyak transformator, tap changer, dan sebagainya. 

Bentuk tangki transformator bermacam-macam sesuai produk mereknya, 

misalnya: berbentuk kotak (segi empat) dan oval. [11] 

e. Indikator Transformator 1 fasa 

1) Indikator nyala lampu pada saat transformator dalam keadaan beban 

lebih. 

2) Indikator tap changer. [11] 

f. Tap Changer/ sadapan 

Dalam proses penyaluran tenaga listrik , hal utama yang perlu 

diperhatikan adalah kestabilan frekuensi dan tegangan ke konsumen. 

Kestabilan frekuensi diatur oleh pusat pengatur beban, sedangkan 

kestabilan tegangan dapat diatur dengan merubah tap changer. Prinsip kerja 

tap changer adalah dengan mengubah banyaknya belitan pada sisi primer 

dan sekunder. Dengan demikian tegangan output dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan sistem berapapun tegangan inputnya. [11] 

 

 

 



2.2.6 Macam-Macam Gangguan pada Transformator Distribusi 

Terdapat 3 macam gangguan yang ada pada Transformator Distribusi secara 

umumnya, antara lain sebagai berikut:[10] 

a. Overload transformator distribusi 

Overload pada Transformator merupakan salah satu gangguan yang 

sering terjadi dan dialami pada suatu kasus kejadian. Diakibatkan 

pembebanan yang terlalu tinggi atau besar pada sisi sekunder yang tidak 

sesuai pada kapasitas Transformator itu sendiri. Pada umumnya 

Transformator Distribusi 1 Phase mempunyai effisiensi maksimum 80% 

pada penggunaannya. Sehingga Transformator tersebut hanya mampu 

membebani maksimum sekitar 80% dari kemampuan kapasitasnya. 

Kemampuan Daya Transformator Distribusi 1  Phase (VA) 

 =Spek Kapasitas Transformator x 80%  

b. Drop tegangan transformator distribusi 

Drop tegangan yang terjadi pada Transformator Distribusi 1 phase 

disebabkan beberapa hal, antara lain:[10] 

1) Jarak terhadap beban yang terlalu jauh pada pemasangan transformator 

distribusi. 

2) Sambungan yang bermasalah, sebab masalah pada sambungan biasanya 

karena kurang sempurna atau kencang sambungan tersebut. 

3) Karena transformator mengalami kejenuhan saat menopang beban lebih 

atau overload. 

 



c. Ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi 

Transformator distribusi 1 phase mengalami ketidakseimbangan 

beban karena pada kondisi beban yang berkembang dari perencanaan awal 

tidak sesuai dan penyaluran secara tidak merata. Pada kondisi ini dapat 

menyebabkan rugi daya karena timbul gangguan secara susut teknisnya. 

Timbul arus yang menuju ke netral, sehingga membuat arus yang terbuang 

sia-sia ke tanah dan tidak bisa dimanfaatkan.[10] 

2.2.7 Manajemen Tranformator Distribusi 

Manajemen energi listrik dapat menjelaskan solusi untuk memperoleh hasil 

yang efisien dalam pendistribusian energi listrik. Salah 1 metode yang dapat 

diusulkan adalah dengan Majemen Transformator. Manajemen transformator yang 

diusulkan adalah cara pengelolaan transformator- transformator distribusi yang 

terpasang di jaringan dan yang tersedia di gudang. Dengan mengaudit energi 

transformator-transformator tersebut akan didapat data-data guna menyusun rute 

manajemen transformator. Dengan adanya manajemen transformator maka 

meskipun persediaan transformator terbatas namun dapat tetap dimanfaatkan secara 

efisien.[14] 

Salah 1 pekerjaan bagian teknik di PLN adalah manajemen transformator 

distribusi. Transformator distribusi berperan sangat penting dalam jaringan 

distribusi untuk mentransformasikan energi listrik dari tegangan menengah ke 

konsumen tegangan rendah. Transformator ini nantinya digunakan untuk pasang 

baru, penambahan daya, dan pemeliharaan. Pada pembahasan kali ini akan dibahas 

tentang penggunaan transformator untuk pemeliharaan. Aktivitas pemeliharaan 



transformator yang dilakukan antara lain untuk penyeimbangan beban 

transformator, pengurangan looses transformator, dan perbaikan transformator 

gangguan. Untuk melakukan pemeliharaan transformator dibutuhkan suplai 

transformator yang mencukupi dan memadai. Kenyataan dilapangan jumlah 

transformator  yang tersedia tidak sebanyak yang diharapkan. Ketersediaan 

transformator ini dipengaruhi dari berbagai macam faktor, bisa dari tidak 

tersedianya transformator cadangan di Area Semarang dan tidak tersedianya 

anggaran untuk pemeliharaan transformator dari Area Semarang. Jadi transformator 

yang didapat tidak bisa sebanyak yang diinginkan. Dengan kondisi seperti ini maka 

PLN memiliki solusi yang digunakan untuk meminimalisir kerugian akibat energi 

listrik yang tidak tersalurkan dengan baik yaitu dengan melakukan manajemen 

energi listrik.[15] 

Adapun macam-macam manajemen Tranformator Distribusi diantaranya: 

1) Uprating  Transformator adalah kegiatan penambahan daya atau kapasitas 

transformator dengan mengganti sebuah transformator yang dayanya lebih 

besar dengan tujuan agar transformator tidak mengalami beban lebih. 

2) Downrating  Transformator adalah kegiatan menurunkan besar kapasitas 

suatu transformator karena beban yang dipikul oleh tranfomator tersebut 

masih kecil. 

3) Revolving Transformator adalah kegiatan memindah-mindahkan 

transformator dengan cara menyesuaikan beban transformator. 

4) Sisip Transformator adalah kegiatan menyisipi transformator yang sudah 

overload, tranformator sisipan bisa diambil dari transformator baru maupun 



transformator hasil revolving. Kegiatan ini bertujuan untuk membagi beban 

yang ditampung oleh sebuah transformator. Sehingga beban transformator 

yang sebelumnya dapat berkurang. 

2.2.8 Pelaksanaan Sisip Transformator 

Sisip transformator dilakukan ketika transformator pada suatu daerah 

mengalami beban lebih. Langkah ini dilakukan untuk mencegah transformator 

rusak karena tidak mampu menanggung beban daripada suatu daerah tersebut. 

Fungsi dari sisip transformator adalah untuk mengatasi beban daripada suatu daerah 

tersebut. Fungsi dari sisip transformator adalah untuk mengatasi beban lebih yang 

dapat menyebabkan transformator padam atau trip. Sehingga ketersediaan listrik 

untuk setiap pelanggan tetap terjaga tanpa gangguan. 

Kelebihan dari pelaksanaan sisip trafo diantara:[15] 

1) Mengatasi gangguan beban lebih yang dapat menyebabkan seringnya 

transformator trip. 

2) Mengatasi drop tegangan ujung yang dikarenakan jarak penghantar terlalu 

panjang. 

3) Mengurangi kerugian tegangan yang diakibatkan oleh penghantar. 

4) Dapat membagi beban yang mana apabila satu trafo gangguan, area yang 

padam hanya yang tersuplai dari tranformator itu. 

5) Memperpendek Jaringan Tegangan Rendah. 

 

 

 



a. Syarat untuk melakukan sisip Transformator 

Syarat untuk melakukan sisip Transformator yaitu: 

1) Melakukan pemeliharaan yang bersifat terencana yaitu inspeksi 

transformator. Inspeksi transformator adalah cara untuk melakukan 

pengukuran beban yang dilakukan PT. PLN (Persero) untuk melakukan 

pemeliharaan secara preventif. Dengan cara ini, maka dapat diketahui data 

riil di lapangan. Setelah mengetahui beban transformator sesungguhnya, 

maka langkah selanjutnya mensortir transformator mana yang masih dalam 

keadaan normal dan overload. 

2) Melihat keadaan lapangan dan laporan dari keluhan pelanggan, kita dapat 

tahu pasti dimana daerah yang memerlukan adanya sisip transformator. 

Dengan sering terjadinya transformator trip, maka dapat diindikasikan 

bahwa transformator di daerah tersebut mengalami overload, maka 

diperlukan adanya sisip transformator untuk membagi beban yang ditopang 

dari transformator tersebut. 

3) Adanya keluhan dari pelanggan mengenai tegangan ujung yang turun dan 

mengakibatkan kerusakan pada peralatan elektronik merupakan indikasi 

bahwasanya transformator daerah tersebut keandalannya sudah menurun, 

sehingga dibutuhkan sisip transformator tidak terlalu jauh yang dapat 

menyebabkan rugi tegangan.[15] 

 

 

 



2.2.9 Perangkat Simulasi 

1) Transformator 

 

Gambar 2-10 Transformator 

 

Menurut Zuhal dan Zhanggischan dalam buku Prinsip Dasar Elektroteknik 

transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah 

energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, 

melalui suatu gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi-elektromagnet.[16] 

Konstruksi transformator dapat dilihat pada gambar 2-11. 

 

Gambar 2-11  Konstruksi Transformator[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. 



Besar tegangan keluaran (GGL) dari sebuah transformator, nilainya 

berbanding lurus dengan besar perubahan fluks pada saat terjadi induksi. Jika 

kumparan primer suatu transformator dihubungkan ke sumber tegangan bolak 

balik, sementara kumparan sekunder dalam keadaan tidak dibebani, maka di 

kumparan primer mengalir arus yang disebut dengan arus beban nol (1o). Arus ini 

akan membangkitkan fluks bolak-balik pada inti. Fluks bolak-balik ini dilingkupi 

oleh kumparan primer dan kumparan sekunder, sehingga pada kedua kumparan 

timbul gaya gerak listrik yang besarnya: 

E1 = 4.44.N1.f1.  ......................................................(2.22)[16] 

E2 = -4.44.N2-f2-  

Pada persamaan di atas:  

E1 =  Gaya gerak listrik pada kumparan primer (Volt) 

N1  = Jumlah belitan kumparan primer   

f  = frekuensi tegangan sumber (Hz), dan  

  = fluks magnetik pada inti (weber) 

Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban ZL, I2 mengalir 

pada kumparan sekunder sebesar I2=V2/ZL. Arus beban I2 ini akan menimbulkan 

gaya gerak magnet (ggm) N2I2 yang cenderung menentang fluks yang ada akibat 

arus pemagnetan (IM). Agar fluks tidak berubah nilainya, maka pada kumparan 

primer harus mengalir arus sebesar I1 = I0 + I2-  Sehingga berlaku hubungan : 

I2

I1 
=

N1

N2 
  .........................................................(2.25) [16] 

Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik 

maupun elektronika. Transformator yang digunakan untuk catu daya adalah 



transformator step-down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai 

dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian catu daya 

(DC power supply). Output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik 

(arus AC) yang harus diproses untuk menjadi arus searah (arus DC) oleh 

rectifier.[16] 

2) Arduino Mega 2560 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source 

yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler. 

Mikrokontroler sendiri merupakan sebuah komputer yang berukuran mikro dalam 

satu chip IC (integrated circuit) yang terdiri dari processor, memory, dan antarmuka 

yang bisa diprogram. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kontrol yang 

mengatur input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. 

Papan Arduino dapat bekerja dengan sumber eksternal dari 6 sampai 20 V. 

Jika diberi tegangan kurang dari 7V, maka tegangan pada pin output 5V pada 

Arduino menjadi turun, dan menyebabkan papan Arduino menjadi tidak stabil. Jika 

diberi tegangan lebih dari 12 V, maka penstabil tegangan (Voltage regulator) akan 

mengalami panas yang berlebihan dan bisa merusak papan. Rentang sumber 

tegangan yang direkomendasikan agar Arduino dapat beroprasi dengan optimal 

adalah 7 sampai 12 V .[17] 

Arduino Mega 2560 mempunyai beberapa pin yang terbagi berdasarkan 

fungsinya. Berikut merupakan gambar pembagian pin pada Arduino Mega 2560 : 



 

Gambar 2-12 Mapping Pin Arduino Mega 2560 [17] 

Berikut ini adalah pin tegangan yang tersedia pada papan  Arduino : 

1. VIN, pin untuk input tegangan ke Arduino jika menggunakan sumber eksternal. 

2. 5, pin output ter-regulator dengan tegangan 5V. Tegangan ini sudah diatur dari 

regulator yang tersedia (built-in) pada papan Arduino. 

3. 3.3V, pin output ter-regulator dengan tegangan 3.3V. Arus maksimum yang 

dihasilkan adalah 50 mA. 

4. GND, pin ground 

Setiap pin digital pada Arduino Mega 2560 yang berjumlah 54 pin dapat 

digunakan sebagai input atau ouput, dengan menggunakan fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), dan digitalRead(). Setiap pin mempunyai arus maksimum 40 mA 

dan mempunyai resistor pull-up internal dengan hambatan 20-50 kΩ . [17] 

Arduino Mega 2560 mempunyai 16 pin input analog, yang masing-masing 

menyediakan resolusi 10 bit (1024 nilai yang berbeda). Secara otomatis pin ini 

dapat diukur/diatur mulai dari ground sampai 5 V, meskipun bisa juga merubah 



titik jangkauan tertinggi menggunakan pin AREF dengan fungsi analogReference() 

[25]. Berikut adalah pin lain yang tersedia di papan : 

1. AREF, digunakan untuk mengubah tegangan referensi pada input analog. 

2. Reset, digunakan untuk menghidupkan ulang microcontroller. Biasanya 

digunakan untuk membuat tombol reset tersendiri yang akan menghentikan 

fungsi tombol reset pada papan. 

Berikut adalah beberapa pin yang memiliki fungsi khusus : 

1. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) dan 18 (TX); Serial  2: 17 (RX) 

dan 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) dan 14 (TX). Pin ini digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirim (TX) data serial TTL.  

2. Interupsi Eksternal: 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 dikonfigurasikan untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang rendah, 

meningkat atau menurun, atau perubahan nilai. 

3. PWM: pin 0 sampai 13. Pin ini digunakan untuk output PWM dengan fungsi 

analogWrite(). 

4. SPI: pin 50 (MISO), 5 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Pin ini mendukung 

komuniikasi SPI menggunakan SPI library. 

5. LED: pin 13. Pin ini dilengkapi dengan LED yang sudah tersedia pada papan 

Arduino (built-in). Ketika pin bernilai tinggi maka LED akan menyala, dan 

sebaliknya akan mati jika bernilai rendah. 

6. I2C: pin 20 (SDA) dan 21 (SCL). Pin ini mendukung komunikasi TWI 

menggunakan Wire library. 



Pemrograman  Arduino  Mega  2560  dapat  dilakukan  menggunakan  

aplikasi IDE  (Integrated  Development  Environment)  yang  merupakan  software  

open source  dari  Arduino.  Software  ini  berfungsi  untuk  menulis  program,  

meng-compile menjadi kode biner, dan meng-upload ke dalam memori 

mikrokontroler.  

3) Driver Relay IC  ULN2803 

Driver relai merupakan rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan 

relai. Rangkaian ini digunakan sebagai interface antara relai yang memiliki 

tegangan kerja bervariasi, misalnya 12V dengan microcontroller yang hanya 

bertegangan 5V. Sebab, tegangan output mikrokontroler sebesar 5V tersebut belum 

bisa digunakan untuk mengaktifkan relay. Berikut gambar pin diagram ULN2803 : 

 

Gambar 2-13 Pin Diagram ULN2803 [18] 

ULN2803 merupakan salah satu chip IC yang mampu difungsikan sebagai 

driver relai. IC ini mempunyai 8 buah pasangan transistor Darlington npn, dengan 

tegangan output maksimal 50 V dan arus setiap pin mencapai 500mA. Pasangan 

transistor darlington adalah penggabungan dua buah transistor sejenis [28]. 

Keuntungan transistor darlington yakni mempunyai impedansi input tinggi dan 

impedansi output rendah. Pada gambar 2-13 menunjukkan pin-out diagram 

ULN2803. ULN2803 mempunyai 18 pin dengan rincian pin 1-8 digunakan untuk 



menerima sinyal tingkat rendah, pin 9 sebagai ground, pin 10 sebagai Vcc, dan pin 

11-18 merupakan output. 

Pasangan transistor Darlington adalah penggabungan dua buah transistor 

bipolar dan umumnya mempunyai beta yang sama. Keuntungan transistor 

Darlington yakni mempunyai impedansi input tinggi dan impedansi output rendah 

serta memilik penguatan (gain) yang tinggi karena hasil penguatan transistor yang 

pertama akan dikuatkan lebih lanjut oleh transistor yang kedua.  

Berikut merupakan gambar menunjukan pasangan Darlington didalam IC 

ULN 2803 : 

 

Gambar 2-14 Pasangan Darlington Dalam ULN2803[18] 

Gambar 2-14 menunjukkan rangkaian internal dalam setiap pin dalam ULN 

2803, dimana transistor dimanfaatkan sebagai saklar untuk memacu kerja relay. 

Terlihat bahwa rangkaian darlington terdiri dari dua buah transistor bipolar yang 

penguatannya lebih tinggi karena arus akan dikuatkan oleh transistor pertama dan 

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

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

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



Namun ketika input mendapat tegangan 5V, maka arus arus input akan naik 

sehingga kedua transistor Q1 dan Q2 akan aktif/bekerja. Arus input Q2 merupakan 

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

arus lebih banyak daripada Q1. Arus yang mengalir keluar dari Q2 akan 

memberikan jalan bagi rangkaian yang tersambung pada output ULN2803, 

misalnya relay untuk tesambung ke ground. Sehingga bisa dikatakan bahwa output 

dari ULN2803 adalah nol atau ground. 

4) Relay 5VDC  

 

 

Gambar 2- 15 Schematic Relay SPDT 

 

Relay elektromekanik adalah peralatan yang menggunakan elektromagnet 

untuk menghasilkan tenaga penutupan/pembukaan kontak, dengan kata lain, relay 

merupakan saklar elektrik .[19] dapat dilihat pada gambar 2-17 tentang bagian-

bagian dari relai. 



 

Gambar 2-16 Relay 5VDC[20] 

 

Gambar 2-17 Bagian-Bagian dari Relai [19] 

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

relai yaitu ketika kumparan dialiri arus listrik maka akan timbul gaya elektromagnet 

yang akan menarik armature berpegas, dan kontak akan menutup. Kontak dapat 

berupa kontak normally opern (NO) maupun kontak normally closed (NC).  

Berdasarkan jumlah pole (kontak) dan jumlah throw (kondisi kontak) maka 

relay dapat digolongkan menjadi empat yaitu : 

▪ Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini memiliki 4 Terminal, 

2 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

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

Terminal, 3 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

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

Terminal, diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal 



Saklar sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat 

dijadikan 2 Saklar yang dikendalikan oleh 1 Coil. 

▪ Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki 

Terminal sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 

pasang Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) Coil. Sedangkan 2 

Terminal lainnya untuk Coil. 

Dalam rancangan alat yang dibuat, digunakan relay jenis single pole double 

throw (SPDT). Berikut gambar 2-18 mengenai relai single pole double throw 

(SPDT) 

 

Gambar 2-18 Relai SPDT[21] 

Dalam hal ini, relai memiliki satu coil yang apabila ia diberi arus DC ia akan 

menginduksi kumparan dan akan menggerakkan 1 kontak.  

5) Dioda 

Dioda merupakan komponen listrik yang sering dipergunakan dalam 

beberapa aplikasi misalnya dalam rangkaian yang digunakan untuk merubah arus 

listrik AC menjadi DC karena sebagian besar peralatan elektronika menggunakan 

sumber daya listrik 220 volt/50 Hz dari PLN.  

 

Dioda adalah suatu komponen elektronik yang dapat melewatkan arus pada 

satu arah saja. Penyearah gelombang merupakan rangkian yang mengubah 



gelombang sinus AC menjadi deretan pulsa dc. Ini merupakan dasar atau langakah 

awal untuk memperoleh arus DC halus yang dibutuhkan suatu peralatan 

elektronika. Penyearah gelombang penuh yang paling banyak digunakan adalah 

penyearah jembatan. Dengan menggunakan 4 buah diode menggunakan 

transformator non CT.  

 

Gambar 2-19 Dioda Bridge Siklus Positif[23] 

 

 

Gambar 2-20 Dioda Bridge Siklus Negatif[23] 

Gambar diatas menunjukkan penyearah dengan dioda bridge. Pada gambar 

2-19 menujukkan saat siklus positif yang membias forward adalah D1 dan D3. 

Sedangkan pada saat siklus negarif, yang membias forward adalah D2 dan D4. 

Karena dioda hanya menghasilkan gelombang yang dibias forward, maka 



gelombang yang dibias reverse tidak akan dimunculkan oleh dioda sehingga 

muncul arus searah seperti pada gambar  

 

Gambar 2-21 Gelombang yang Dihasilkan Penyearah Penuh[23] 

Output  dari penyearah gelombang penuh yang lebih rapat dari penyearah 

setengah gelombang menyebabkan riak (ripple) yang ada pada tegangan DC 

menjadi lebih kecil. Akibatnya output dari penyearah gelombang penuh menjadi 

lebih halus dan lebih stabil dari penyearah setengah gelombang. 

Agar dapat digunakan dalam peralatan elektronika, arus yang telah 

disearahkan oleh diode harus dihaluskan terlebih dahulu. Cara paling sederhana 

untuk menghaluskan suatu keluaran adalah dengan menyambungkan suatu 

kapasitor berkapasitansi besar sepanjang terminal keluarannya.  

 

Gambar 2-22 Keluaran Bentuk Gelombang dengan Riak Berkurang[25] 

 



Dari gambar 2-22 dapat dilihat bahwa keluaran dari rangkaian meningkat, 

selama seperempat siklus yang kedua, ketika keluaran dari penyearah turun menjadi 

nol, kapasitornya melepaskan muatan kepada beban. Tegangan keluaran turun turun 

sampai keluaran dari penyearah sekali lagi memuati kapasitor. Kapasitor yang 

terhubung ke rangkaian penyearah gelombang penuh akan memiliki riak dari 

gelombang penuh yang lebih kecil dan gelombangnya pun jadi lebih halus. 

Meningkatkan ukuran dari kapasitor akan mengurangi besar riaknya.  

6) Filter kapasitor 

Filter atau penyaring merupakan bagian yang terdiri dari kapasitor yang 

berfungsi untuk memperkecil tegangan riak yang tidak dikehendaki. Suatu 

kapasitor terdiri dari dua pelat logam, dipisahkan dengan lapisan tipis isolator yang 

disebut dielektrik. Kapasitor memiliki kemampuan menyimpan sejumlah mautan 

listrik dalam bentuk kelebihan electron pada suatu pelat dan kekurangan electron 

pada pelat lainnya. Suatu kapasitor menyimpan sejumlah kecil muatan listrik. 

Kapasitor dapat diumpamakan sebagai baterai kecil yang dapat dimuat ulang 

dengan cepat. Kapasitor memiliki tipe-tipe tersendiri yaitu, kapasitor polyester, 

kapasitor mika, kapasitor keramik, kapasitor elektrolitik dan sebagainya.  

Memilih suatu kapasitor untuk aplikasi tertentu harus mempertimbangkan 

nilai, tegangan kerja, dan arus bocor. Nilai dari kapasitor yang ada dipasaran 

biasanya memiliki besaran dalam mikroFarad. Tegangan kerja dari kapasitor adalah 

tegangan maksimum yang dapat diberikan antara pelat kapasitor tanpa merusak 

isolator dielektriknya. Dalam praktinya tidak ada kapasitor yang sempurna, pasti 

akan terjadi kebocoran antar pelatnya. Nilai arus bocor pada kapasitor harus kecil 



agar fungsi kapasitor dapat maksimal. Pada saat dialiri dengan arus AC, maka 

kapasitor dapat berperan sebagai resistan yang besar. 

Prinsip kerja dari penyaring ini sesuai dengan prinsip pengisian dan 

pengosongan muatan kapasitor. Supaya tegangan yang dihasilkan penyearah 

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

pada bagian output rangkaian penyearah. Gambar rangkaian penyearah gelombang 

dapat dilihat pada gambar 2-23. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gambar 2-23 Rangkaian Penyearah Gelombang[26] 

(a) Gambar Pemasangan Filter pada Rangkaian Penyearah Gelombang 

(b) Bentuk Gelombang Output Hasil Rangkaian Penyearah 

  

V ½ ripple 

V DC 

V DC 

V DC 

(a) 

(b) 



Fungsi kapasitor pada rangkaian di atas untuk menekan riple yang terjadi 

dari proses penyearahan gelombang AC. Setelah dipasang filter kapasitor maka 

output dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini akan menjadi tegangan DC 

(Direct Current) yang dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Vdc = 
2𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜋
 

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

Vriple =
𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑

𝑓𝐶
 ripple 

7) Sensor Arus SCT 013 

 

 Gambar 2-24 Sensor Arus SCT013[27]  

Module sensor SCT 013 tergolong ke Current Transformator Sensor yang 

ditujukan untuk khusus mengukur arus bolak – balik / Arus AC. Memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

• Arus yang dapat dibaca : 0~100A AC 

• Output arus: 0~50mA 

• Resistance Grade: Grade B 

• Standart panjang kabel : 1m 

• Non-linearity : ±3% 

..............................................................(2.26) 

 

.......................................…….....(2.27) 

 



• Turn Ratio: 100A:0.05A 

• Suhu kerja : -25°C ~ ﹢70°C 

• Open Size: 13mm x 13mm 

• Dielectric Strength(between shell and output): 1000V AC/1min 5mA 

Aplikasi module sensor arus ini dalam kehidupan sehari – hari antara lain : 

• Pembuatan KWH meter listrik PLN 

• Monitoring dan proteksi terhadap motor – motor AC 

• Kompresor Udara 

• Alat – alat penerangan 

Tipe – tipe dari module sensor arus ini: 

Tabel 2-1 Tipe-tipe Modul Sensor Arus SCT013 

Model SCT-013-000 SCT-013-

005 

SCT-013-

010 

SCT-013-

015 

SCT-013-

020 

Input 

Curren

t 

0-100A 0-5A 0-10A 0-15A 0-20A 

Output 

Curren

t 

Current/50m

A 

Voltage/1

V 

Voltage/1

V 

Voltage/1

V 

Voltage/1

V 

Model SCT-013-025 SCT-013-

030 

SCT-013-

050 

SCT-013-

060 

Input 

Curren

t 

0-25 A 0-30 A 0-50 A 0-60A 



Output 

Curren

t 

Voltage/1V Voltage/1

V 

Voltage/1

V 

Voltage/1

V 

Pin Out sensor: 

1. Strip 1 : Analog voltage to ADC Arduino 

2. Strip 2 : Not use 

3. Strip 3 : middle rangkaian support  

Untuk module sensor SCT yang akan dipilih yaitu SCT-013-000 yang 

mewajibkan menggunakan rangkaian pendukung Resistor dan Capasitor yang 

sudah dihitung. Gambar rangkaian pendukung dan sensor arus SCT013 dapat 

dilihat pada gambar 2-25. 

 

Gambar 2-25 Rangkaian Pendukung dan Sensor Arus SCT 013[27] 

Komponen – komponen rangkaian pendukung : 

• R1, R2 : 10KΩ 

• C1 : 10uf/16v 

• R3 didapat dengan perhitungan 

Didalam mikrokontroler dapat dibaca secara langsung akan adanya variasi 

tegangan. Akan tetapi dalam model 100A harus dibutuhkan rangkaian pendukung 



yang terdiri dari “resistor beban” yang digunakan untuk menghasilkan variasi 

tegangan yang akan dibaca oleh ADC microcontroller. Untuk menghitung 

nilai resistor beban tersebut terdapat beberapa langkah antara lain : 

• Tentukan arus maksimum yang akan diukur >> Dalam kasus ini yaitu sensor 

arus model 30A, sehingga menentukan nilai 30A dijadikan sebagai arus 

maksimum. 

• Mengkonversi RMS arus maksimum menjadi arus puncak, mengalikannya 

dengan √2 >> Puncak-arus primer = arus RMS × √2 = 30 A × 1,414 = 42,42A 

• Bagilah arus puncak dengan jumlah putaran CT (2000) untuk menentukan arus 

puncak di kumparan sekunder >> Puncak-arus sekunder = Puncak-arus utama / 

tidak. dari belokan = 42,42 A / 2000 = 0,021A 

• Untuk meningkatkan resolusi pengukuran, tegangan yang melintasi resistor 

beban pada arus puncak harus sama dengan setengah dari tegangan referensi 

Arduino (AREF / 2). Sebagai tegangan referensi di Arduino adalah 5V >> 

Resistensi beban ideal = (AREF / 2) / Secondary peak-current = 2,5 V / 0,021 A 

= 119 Ω 

• Meringkas perhitungan sebelumnya >> Resistor Beban (ohm) = (AREF * CT 

TURNS) / (2√2 * arus utama maks). 

8) Penstabil Tegangan (Voltage Regulator) 

 Regulator tegangan adalah bagian power supply yang berfungsi untuk 

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

penyearah tanpa regulator mempunyai kecenderungan yaitu berubah harganya saat 



dioperasikan. Adanya perubahan pada masukan AC dan variasi beban merupakan 

penyebab utama terjadinya ketidakstabilan pada power supply . 

Ada 2 jenis regulator tegangan, yaitu fixed voltage regulator (tetap) dan 

adjustable voltage regulator (tidak tetap). Dalam Tugas Akhir ini, penulis 

menggunakan voltage regulator (tetap).Penggunaan regulator tegangan sekarang 

banyak digunakan dalam bentuk bentuk chip IC. Ada 2 jenis IC regulator, yaitu IC 

regulator 78XX untuk tegangan positif dan IC regulator 79XX untuk tegangan 

negatif. 

Dalam IC regulator, dibutuhkan bahan semikonduktor sebagai penstabil 

tegangan. Bahan semikonduktor yang digunakan dalam IC regulator adalah dioda 

zener. Ciri khas dioda zener yakni bila dibias forward, maka dioda zener akan 

bertindak sebagai dioda pada umumnya, sedangkan bila dibias reverse  dioda zener 

akan mengalirkan arus dari katoda (-) ke anoda (+) dengan syarat pemberian 

tegangan yang lebih besar dari tegangan referensi dioda tersebut. Dioda zener akan 

memberikan tegangan output yang relatif tetap sesuai dengan tegangan referensi 

dioda zener tersebut. Namun ketika tegangan yang melewati dioda zener sudah 

melewati batas toleransi yang dizinkan dari referensi (breakdown voltage), maka 

dioda zener sudah tidak mampu lagi menahan tegangan tersebut. Akibatnya, 

kondisi dioda zener akan mengalami kerusakan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2- 26 Rangkaian Regulator Dioda Zener  

 

 

Sebuah regulator tegangan sederhana dapat ditunjukan pada Gambar 2-26. 

Resistor RS berfungsi untuk membatasi arus pada dioda zener. Ketika sebuah beban 

disambung dengan zener, tegangan output akan tetap sama dengan tegangan zener 

sehingga pengaturan berhenti . 

 

Gambar 2- 27 Diagram Pinout dari Voltage Regulator  

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

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

dengan tegangan keluaran +12 V, sedangkan IC 7912 adalah regulator tegangan 

negatif dengan tegangan keluaran -12 volt . 



 

 

Gambar 2- 28 Block Diagram Internal IC 78XX  

Pada Gambar 2-28 yang merupakan blok diagram internal IC 78XX, blok 

tegangan referensi adalah dimana dioda zener berada. Bila tegangan input yang 

masuk pada LM7805 sesuai dengan tegangan minimalnya, misal 8 V, maka output 

dioda zener akan menjadi 5 V. Namun, bila input berada dibawah nilai tersebut, 

maka zener akan cut-off. Rangkaian pass element dan error amplifier 

digunakan untuk mengatur parameter pada rangkaian sehingga tegangan output 

akan tetap konstan meskipun arus beban dan tegangan input berubah. Selain itu, IC 

78XX dilengkapi dengan thermal protection, yakni jika disipasi daya pada 

regulator terlalu besar maka tegangan output regulator akan turun ke 0 V sampai 

IC dingin kembali . 

Berikut ini tabel beberapa tipe IC regulator dengan referensi tegangannya: 

Tabel 2-2 Referensi Tegangan beberapa IC LM78XX  

Tipe 

Regulator 

Vin min Vin maks Vout I max 

7805 8 V 20 V 5 V 1 A 



7808 11,5 V 23 V 8 V 1 A 

7812 15,5 V 27 V 12 V 1 A 

7824 28 V 38 V 24 V 1 A 

 

Batasan nilai tegangan masukan IC regulator yang terdapat dalam tabel 

adalah nilai DC. Berdasarkan tabel 2-1 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 

tegangan output akan tetap konstan meskipun tegangan input bervariasi, namun 

dalam range tertentu. Di dalam datasheet, komponen IC regulator tegangan hanya 

bisa dilewati oleh arus maksimal 1 Ampere. Kemampuan memberikan catu daya 

dari IC regulator tegangan dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan menambahkan 

transistor NPN untuk tegangan positif atau PNP untuk tegangan negatif. 

9) Resistor 

Komponen ini memiliki bentuk kecil dan memiliki gelang warna yang 

menunjukkan besar dan kecilnya suatu tahanan. Resistor memiliki 2 buah kaki pada 

ujungnya dan tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif sehingga 

pemasangannya boleh terbalik, asalkan nilainya sama dengan nilai yang tertera 

pada PCB atau skema. 



Komponen ini terbuat dari bahan arang sehingga arus yang ada dalam 

resistor tetap tidak dapat di ubah-ubah lagi. Apabila nilai ohmnya tidak sesuai 

dengan arus yang masuk (lebih besar arus dari nilainya) maka komponen ini akan 

terbakar dan tidak berfungsi lagi. 

 

Gambar 2- 29 Kode Warna Resistor  

 

 Resistor sebagai Pembagi Tegangan 

Dalam elektronik, pembagi tegangan (juga dikenal sebagai pembagi 

potensial) adalah sebuah rangkaian elektronika linear yang akan menghasilkan 

tegangan output (Vout) yang merupakan sebagian kecil dari tegangan masukan 

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

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

atau dari pengaturan potensiometer. Ketika pembagi tegangan diambil dari titik 

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

potensiometer) yang di pasang . 



 

Gambar 2-30 Resistor sebagai Pembagi Tegangan 

 

10) Transistor 

Transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri atas sebuah bahan 

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

sebuahbahan tipe n dan diapit oleh dua bahan tipe p (transistor PNP) [41]. Transistor 

adalah komponen aktif dengan arus, tegangan, atau daya keluaran yang 

dikendalikan oleh arus masukan. Di dalam dunia elektronika, transistor digunakan 

sebagai penguat sinyal/arus atau sebagai saklar elektronik laju tinggi. Ketiga 

terminal transistor disebut Emitter, Basis, dan Collector. Berikut gambar simbol 

transistor: 

 

Gambar 2- 31 Simbol Transistor  



Dengan penambahan transistor, maka sebagian besar dari arus akan 

dilewatkan pada transistor tersebut sehingga IC regulator tegangan hanya berfungsi 

sebagai pengontrol tegangan dan transistor berfungsi sebagai penguat arus/sinyal 

(amplifier). Dalam Tugas Akhir ini, transistor yang digunakan adalah transistor 

jenis Bipolar Junction Transistors (BJT) tipe NPN untuk TIP 3055 dan transistor 

TIP 2955 untuk tipe PNP. 

 Transistor BJT adalah komponen semi konduktor yang dibuat dengan tiga 

terminal/kaki  semikonduktor. Secara teknis, transistor BJT dapat bertindak 

sebagai isolator atau konduktor dengan menggunakan tegangan dan sinyal yang 

kecil. Terminal Basis dan Emitter memiliki tegangan listrik minimal antara 0,5 

(germanium) sampai 0,7 Volt (silikon) untuk bisa membuat arus listrik mengalir 

melalui kaki Emitter ke Basis atau Collector ke Basis. 

 

Gambar 2- 32 Rangkaian Penguat Arus  

Cara kerja transistor NPN secara sederhana adalah jika pada kaki Basis 

transistor diberi tegangan bias, maka arus pada Collector akan mengalir ke kaki 

Emitter (transistor sebagai saklar). Jika pada tegangan bias ini diikuti dengan 

adanya sinyal/pulsa listrik yang akan dikuatkan, maka pada Collector pun akan 

menguatkan sinyal (transistor sebagai penguat). Untuk mengaktifkan transistor 



dibutuhkan tegangan sebesar 0.7 V (silikon) dari Basis ke Emitter. Jika tidak 

terdapat tegangan antara Basis dan Emitter atau Vb-e = 0, maka tidak ada arus yang 

mengalir pada transistor. Sebaliknya, jika terdapat tegangan minimal 0,7 V (silikon) 

antara Basis dan Emitter maka Ib (arus Basis) juga terdapat arus dan menyebabkan 

transistor dapat menghantarkan arus pada Collector ke Emitter-nya . Prinsip kerja 

transistor NPN ini sama dengan transistor PNP, namun arah arus transistor PNP 

mengalir dari Emitter ke Basis. 

11) Pilot Lamp 

Pilot lamp adalah sebuah lampu indikator yang menandakan jika pilot lamp 

ini menyala, maka terdapat sebuah aliran listrik masuk pada panel listrik tersebut. 

Prinsip kerja Pilot Lamp, bekerja ketika ada tegangan masuk ( Phase - Netral ) 

dengan menyalanya sebuah lampu atau led pada pilot lamp. Pilot Lamp sekarang 

banyak sekali macamnya dahulu menggunakan bolam atau dop dan sekarang sudah 

eranya sebuah teknologi LED. Yang mempunyai kelebihan lebih terang dan hemat 

energi. Dari LED tersebut mempunyai banyak tegangan kerja untuk bisa 

menyalakan sebuah pilot lamp. 

Warna sangat berpengaruh untuk memudahkan manusia untuk menganalisa 

sebuah informasi, dalam pilot lamp ada beberapa warna yang sudah distandartkan 

untuk sebuah indikator panel listrik. Macam warna pada pilot lamp yaitu putih, 

hijau, merah, kuning dan biru. 

12) Push Button 

Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar 

sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus 



listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock 

disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran 

arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar 

akan kembali pada kondisi normal. 

Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya 

memiliki 2 kondisi, yaitu On dan Off (1 dan 0). Istilah On dan Off ini menjadi 

sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi 

listrik pasti membutuhkan kondisi On dan Off. 

Karena sistem kerjanya yang unlock dan langsung berhubungan dengan 

operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa digunakan 

untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih apapun sebuah 

mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari keberadaan sebuah saklar 

seperti push button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur 

pengkondisian On dan Off. Pada gambar 2-38 terdapat gambar tentang cara kerja 

push button. 

 

Gambar 2-33 Cara Kerja Push Button[32] 

Berdasarkan fungsi kerjanya yang menghubungkan dan memutuskan, push 

button switch mempunyai 2 tipe kontak yaitu NC (Normally Close) dan NO 

(Normally Open). 



• NO (Normally Open), merupakan kontak terminal dimana kondisi normalnya 

terbuka (aliran arus listrik tidak mengalir). Dan ketika tombol saklar ditekan, 

kontak yang NO ini akan menjadi menutup (Close) dan mengalirkan atau 

menghubungkan arus listrik. Kontak NO digunakan sebagai penghubung atau 

menyalakan sistem circuit (Push Button ON). 

• NC (Normally Close), merupakan kontak terminal dimana kondisi normalnya 

tertutup (mengalirkan arus litrik). Dan ketika tombol saklar push button ditekan, 

kontak NC ini akan menjadi membuka (Open), sehingga memutus aliran arus 

listrik. Kontak NC digunakan sebagai pemutus atau mematikan sistem circuit 

(Push Button Off). 

 

 

13) Trimpot 

 

Gambar 2-34 Trimpot[35] 

Trimpot adalah sebuah resistor variabel kecil yang biasanya digunakan pada 

rangkaian elektronika sebagai alat tuning atau bisa juga sebagai re-kalibrasi. Seperti 

potensio juga, Trimpot juga mempunyai 3 kaki selain kesamaan tersebut sistem 

kerja/cara kerjanya juga meyerupai potensio hanya saja kalau potensio mempunyai 

gagang atau handle untuk memutar atau menggeser sedangkan Trimpot tidak. 

Dalam rangkaian elektronika Trimpot disimbolkan dengan huruf VR. 



Fungsi daripada Trimpot juga memiliki kesamaan layaknya Potensio, 

namun adakalanya berbeda karena Trimpot seringnya dipasang pada pcb langsung. 

Contoh penggunaan Trimpot sering kita temukan pada rangkaian RGB sebagai 

tuning warna pada televisi berwarna dan sebagai tuning subbrigth serta contras. 

Trimpot dibagi menjadi dua jenis atau tipe yakni: Single turn Trimpot dan 

Multi turn Trimpot, single turn Trimpot merupakan tipe yang sering sekali 

digunakan karena harganya yang murah sedangkan Multi turn Trimpot digunakan 

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat pada resolusi yang tinggi. 

Nilai resistansi pada trimpot pada umumnya tertera/tertulis langsung pada 

body trimpot tersebut, nilai tersebut ada yang memakai kode angka sama seperti 

pada Kapasitor/kondensator, sebagai contoh misal tertulis 472 atau barangkali 103. 

Cara mebacanya juga sama seperti membaca nilai kapasitor atau kondensator yaitu 

472 berarti 4700 ohm dan 103 berarti 10.000 ohm (10k). 

14) Lampu Pijar 

Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui 

penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan 

menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut 

menghalangi udara untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan 

langsung rusak akibat teroksidasi.  

15)  Modul GSM900 

SIM900A adalah modul SIM yang digunakan pada penelitian ini. Modul 

SIM900 GSM/GPRS adalah bagian yang berfungsi untuk komunikasi antara 

krokontroler Arduino dengan Web Service. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi


Modul komunikasi GSM/GPRS menggunakan core IC SIM900A. Modul 

ini mendukung komunikasi dual band pada frekuensi 900 / 1800 MHz (GSM900 

dan GSM1800) sehingga fleksibel untuk digunakan bersama kartu SIM dari 

berbagai operator telepon seluler di Indonesia. Operator GSM yang beroperasi di 

frekuensi dual band 900 MHz dan 1800 MHz sekaligus: Telkomsel, Indosat, dan 

XL. Operator yang hanya beroperasi pada band 1800 MHz: Axis dan Three. 

 

Gambar 2-35 Layout Dan Pin-Pin dari Modul SIM900[36] 

Pada gambar 2-35 merupakan tampilan dari konfigurasi pin GSM SIM900. 

Modul ini sudah terpasang pada breakout-board (modul inti dikemas dalam SMD/ 

Surface Mounted Device packaging) dengan pin header standar 0,1" (2,54 mm) 

sehingga memudahkan penggunaan, bahkan bagi penggemar elektronika pemula 

sekalipun. Modul GSM SIM900 ini juga disertakan antena GSM yang kompatibel 

dengan produk ini. Pada gambar 2-36  dapat dilihat tampilan dari modul GSM 

SIM900 yang dilengkapi dengan antena.  

 



 

Gambar 2-36 Modul SIM900[36] 

Spesifikasi modul GSM SIM900A : 

1. GPRS multi-slot class 10/8, kecepatan transmisi hingga 85.6 kbps 

(downlink), mendukung PBCCH, PPP stack, skema penyandian CS 

1,2,3,4 

2. GPRS mobile station class B 

3. Memenuhi standar GSM 2/2 + 

4. Class 4 (2 W @ 900 MHz) 

5. Class 1 (1 W @ 1800MHz) 

6. SMS (Short Messaging Service): point-to-point MO & MT, SMS cell 

broadcast, mendukung format teks dan PDU (Protocol Data Unit) 

7. Dapat digunakan untuk mengirim pesan MMS (Multimedia Messaging 

Service) 

8. Mendukung transmisi faksimili (fax group 3 class 1) 

9. Handsfree mode dengan sirkit reduksi gema (echo suppression circuit) 

10. Dimensi: 24 x 24 x 3 mm Pengendalian lewat perintah AT (GSM 07.07, 

07.05 & SIMCOM Enhanced AT Command Set) 



11. Rentang catu daya antara 7 Volt hingga 12 Volt DC 

12. SIM Application Toolkit 

13. Hemat daya, hanya mengkonsumsi arus sebesar 1 mA pada moda tidur 

(sleep mode) 

14. Rentang suhu operasional: -40 °C hingga +85 °C 

 

 

a. Cara kerja Modul GSM SIM900 

 Modul GSM SIM900A dapat bekerja dengan diberi perintah “AT 

Command”, (AT = Attention). AT Command adalah perintah-perintah 

standar yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara komputer 

dengan ponsel melalui serial port. Melalui AT Command, data-data yang 

ada di dalam ponsel dapat diketahui, mulai dari vendor ponsel, kekuatan 

sinyal, membaca pesan, mengirim pesan, dan lain lain. 

16) VTScada 

 

 

Gambar 2-37 Software VTScada 

VTScada dirancang untuk menampilkan satu set alat pemantauan dan 

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



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

dalam VTScada bisa dengan mudah untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi 

dan bahasa pemrograman yang bagus. Dengan ini kita bisa mengoperasikan 

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

data statistik. Dalam monitoringnya operator dapat melihat peralatan status dari 

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

untuk peralatan kita sendiri, karena teresedia banyak alamat I/O, alaram, data loger. 

Software VTSCADA mampu untuk melakukan sistem kendali berbasis 

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

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

dilengkapi oleh button ataupun switch yang mampu untuk menggerakan kontak 

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

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

HMI menjadi lebih menarik dan terkesan tidak monoton. 

17) Blynk 

 

Gambar 2-38 Software Blynk 

Blynk adalah sebuah layanan server yang digunakan untuk mendukung 

project Internet of Things. Layanan server ini memiliki lingkungan mobile user 

baik Android maupun iOS. Blynk Aplikasi sebagai pendukung IoT dapat diundung 



melalui Google play. Blynk mendukung berbagai macam hardware yang dapat 

digunakan untuk project Internet of Things. Blynk adalah dashborad digital dengan 

fasilitas antarmuka grafis dalam pembuatan projectnya. Penambahan komponen 

pada Blynk Apps dengan cara Drag and Drop sehingga memudahkan dalam 

penambahan komponen Input/output tanpa perlu kemampuan pemrograman 

Android maupun iOS. 

Blynk diciptakan dengan tujuan untuk control dan monitoring hardware 

secara jarak jauh menggunakan komunikasi data internet ataupun intranet (jaringan 

LAN). Kemampunya untuk menyimpan data dan menampilkan data secara visual 

baik menggunakan angka, warna ataupun grafis semakin memudahkan dalam 

pembuatan project dibidang Internet of Things.  

Blynk Apps memungkinkan untuk membuat project interface dengan 

berbagai macam komponen input output yang mendukung untuk pengiriman 

maupun penerimaan data serta merepresentasikan data sesuai dengan komponen 

yang dipilih. Representasi data dapat berbentuk visual angka maupun grafik. 

Terdapat 4 jenis kategory komponen yang berdapat pada Aplikasi Blynk 

• Controller digunakan untuk mengirimkan data atau perintah ke Hardware 

• Display digunakan untuk menampilkan data yang berasal dari hardware 

ke smartphone 

• Notification digunakan untuk mengirim pesan dan notifikasi. 

• Interface Pengaturan tampilan pada aplikasi Blynk dpat berupa menu 

ataupun tab 



• Others beberapa komponen yang tidak masuk dalam 3 kategori 

sebelumnya diantaranya Bridge, RTC, Bluetooth 

 

Gambar 2-39 Blynk Cloud Server  

18) Buzzer 

 

Gambar 2-40 Buzzer  

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja Buzzer 

hampir sama dengan loud speaker, jadi Buzzer juga terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga 

menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, 

tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada 



diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara 

bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. 

Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi 

suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm). 

19) Pull Down  

Dalam rangkaian digital, dikenal sinyal “high” dan “low” atau “1” dan “0”. 

Untuk rangkaian digital 5 V, sinyal “high” adalah 5 V dan sinyal “low” adalah 0 V, 

sedangkan pada rangkaian digital 3,3 V sinyal “high” adalah 3,3 V dan sinyal “low” 

adalah 0 V. Tentunya sinyal “high” tidak harus persis 5 V atau 3,3 V tergantung 

dari toleransi rangkaian dan “Integrated Circuit” yang digunakan . 

 

Gambar 2- 41 Rangkaian Switch  

Pada Gambar 2-41, jika switch ditekan, pin input mikrokontroller akan 

terhubung ke ground sehingga mikrokontroller akan membaca sinyal “low” pada 

pin tersebut. Pin input mikrokontroller tidak terhubung ke tegangan apapun 

sehingga sinyal yang dibaca adalah random, yang berarti bisa saja “high” atau 

“low”. Kondisi dimana sinyal tidak terdefinisi disebut “floating”. 



 

Gambar 2- 42 Rangkaian Switch dengan Input 5 V  

Dari Gambar 2-42, rangkaian ditambahkan tegangan 5 V pada pin input, 

sehingga masalah “floating” telah diselesaikan. Namun, ketika switch ditekan 

tegangan 5 V akan terhubung langsung dengan ground, sehingga arus yang sangat 

besar akan mengalir antara tegangan 5 V dan ground. Kondisi ini disebut “short 

circuit” yang dapat menyebabkan kerusakan fisik power supply dan rangkaian itu 

sendiri. Oleh karena itu, short circuit tersebut dapat dibatasi dengan menambahkan 

sebuah resistor. 

Gambar 2- 43 Rangkaian Switch dengan Pull Down ke 5 V  

Dari Gambar 2-43, resistor 10 kΩ akan membatasi arus menjadi (5 V/10 

kΩ) = 0,5 mA, maka masalah “short circuit” telah diselesaikan. Penambahan 



resistor ke sinyal “low” disebut “pull down”. Maka, dapat disimpulkan fungsi utama 

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

rangkaian agar menjadi terdefinisi ke sinyal “high” atau “low”. 

2.2.10 Rangkaian Seri RLC 

Rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor (R), 

induktor (L) dan kapasitor (C) yang dihubungkan dengan sumber tegangan 

AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut 

resistansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif (XL), 

dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif (XC). 

Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam disebut impedansi (Z) 

atau hambatan total. 

 

Gambar 2-44 Rangkaian seri RLC  

Ketiga hambatan tersebut (R, XL dan XC) mengalir arus (i) yang sama 

sehingga diagram fasor arus diletakkan pada t=0. Tegangan pada resistor (VR) 

berada pada fasa yang sama dengan arus, tegangan (VL) pada reaktansi induktif 



(XL) mendahului arus sejauh 90º, dan tegangan (VC) pada reaktansi kapasitif (XC) 

tertinggal oleh arus sejauh 90º. 

 

Gambar 2-45 Diagram Fasor untuk I, VR, VL dan VC  

Diagram fasor dapat digunakan untuk mencari besar tegangan jepit seperti di 

bawah ini: 

VR = Imax R sin ωt = Vmax sin ωt ..................................................................( 2.28) 

VL = Imax XL sin (ωt + 90) = Vmax sin (ωt + 90) ...........................................( 2.29) 

VC = Imax XC sin (ωt – 90) = Vmax sin (ωt – 90) ...........................................( 2.30) 

Besarnya tegangan jepit dapat dihitung dengan menjumlahkan VR, VL, dan VC 

sehingga menjadi: 

𝑽 = √𝑽𝑹𝟐 + (𝑽𝑳 − 𝑽𝑪 )𝟐..........................................................................(2.31) 

Keterangan : 

V = Tegangan total/ jepit (Volt) 



VR = Tegangan pada resistor (Volt) 

VL = Tegangan pada induktor (Volt) 

VC = Tegangan pada kapasitor (Volt) 

Besar arus adalah sama, sehingga besar tegangan pada masing-masing 

komponen R, L dan C adalah: VR = I R , VL = I XL , dan VC = I XC. Subsitusikan 

ke dalam rumus tegangan jepit sehingga hasil akhir diperoleh hambatan total atau 

impedansi sebagai berikut: 

𝒁 =  √𝑹𝟐 + (𝑿𝑳 − 𝑿𝑪 )𝟐 .....................................................................( 2.32) 

Keterangan : 

Z  = Impedansi rangkaian seri RLC (Ω) 

R  = Hambatan (Ω) 

XL  = Reaktansi Induktif (Ω) 

XC = Reaktansi Kapasitif (Ω) 

 Rangkaian seri RLC memiliki beberapa kemungkinan: 

Nilai XL < XC : rangkaian bersifat kapasitor, tegangan tertinggal terhadap arus 

dengan beda sudut fase θ sebesar tan θ = 
𝑋𝐿−𝑋𝐶

𝑅
  .....................................( 2.33) 

Nilai XL > XC : rangkaian bersifat induktor, tegangan mendahului arus dengan 

beda sudut fase θ sebesar tan θ = 
𝑋𝐿−𝑋𝐶

𝑅
  .................................................( 2.34) 



Nilai XL = XC : besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya 

(Z=R), pada rangkaian akan terjadi resonansi deret/seri, frekuensi resonansi 

sebesar f = 
1

2𝜋
=  √

1

𝐿𝐶
 .................................................................( 2.35) 

 


