
 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Gagasan dan ide penulis tentang tugas akhir ini atas dasar observasi yang 

penulis lakukan saat melakukan Kerja Praktik di PT PLN (Persero) UP2D Jateng 

& DIY DCC Semarang. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis mendapatkan 

banyak pengetahuan mengenai sistem proteksi jaringan distribusi tenaga listrik 20 

KV. Dari hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai sistem 

koordinasi proteksi antara PMT dan recloser untuk penyusunan laporan kerja 

praktik dan penulis kembangkan guna menyusun tugas akhir ini. 

Penulis telah melakukan telaah terhadap beberapa referensi yang ada. Dalam 

menentukan gagasan dan ide penyusunan tugas akhir ini penulis membaca beberapa 

jurnal referensi yang juga berkaitan dengan tugas akhir penulis antara lain Analisis 

Koordinasi Kerja PMT (Pemutus Tenaga) dengan Recloser Akibat Arus Hubung 

Singkat pada Penyulang Kalibakal 09 PT. PLN (Persero) Area Purwokerto [3]. 

Dalam Skripsi tersebut membahas mengenai koordinasi perhitungan proteksi antara 

pada sisi PMT dan recloser guna menciptakan suatu kehandalan jaringan Distribusi 

Tegangan Menengah. 

Koordinasi PMT dengan Recloser untuk Optimalisasi pada Jaringan Distribusi 

Berbasis Arduino Mega 2560 dengan Monitoring VT Scada 11.2 [4]. Dalam Tugas 

Akhir tersebut membahas tentang koordinasi PMT dengan recloser dengan jenis 

gangguan hubung singkat fasa netral. Pada pembahasan ini dibuat suatu prototype 

yang menyimulasikan cara kerja peralatan proteksi ketika terjadi gangguan setelah 



 
 

 
 

peralatan proteksi terebut. Simulasi ini dapat di kontrol dan di monitor melalui SCADA 

berupa VT Scada 11.2. 

Analisis Koordinasi Over Current Relay dan Recloser di Sistem Proteksi Feeder 

Gardu Induk Semen Nusantara (SNT 2) Cilacap [5]. Dalam jurnal tersebut membahas 

tentang bagaimana koordinasi antara over current relay (OCR) dan recloser di feeder 

2 gardu induk Semen Nusantara agar tercipta  keandalan  sistem penyaluran energi 

listrik dengan mengacu karakteristik relai arus lebih. Ditampilkan puls suatu rumus 

hubung singkat berdasarkan karakteristik relai. 

Persamaan laporan tugas akhir yang penulis buat dengan tiga referensi di atas 

yaitu sama – sama membahas mengenai koordinasi PMT dengan recloser. Selain itu 

konsep yang ditampilkan mengenai cara kerja ketiga referensi di atas dengan yang 

penulis buat pada dasarnya sama, yaitu bagaimana cara kerja peralatan proteksi ketika 

terjadi gangguan di salah satu section. 

Perbedaan tugas akhir yang dibuat oleh penulis dengan referensi pertama adalah 

penulis membuat suatu alat simulasi dan menyimulasikan gangguan dengan 

memparalel resistor phasa – netral terhadap beban, sehingga arus akan naik dan 

menjadi arus gangguan. Sedangkan pada referensi tersebut, perhitungan arus gangguan 

hanya menggunakan data lapangan tanpa simulasi alat. 

Perbedaan tugas akhir yang dibuat oleh penulis dengan referensi kedua adalah 

penulis membuat suatu alat koordinasi proteksi antara PMT dan recloser ketika terjadi 

gangguan di salah satu section dan bagaimana cara menormalkan (manuver) jaringan 

tersebut. Single line diagram jaringan dan peletakan posisi peralatan proteksi yang 



 
 

 
 

digunakan sesuai berdasarkan data PT. PLN (Persero) Area Semarang pada penyulang 

Kalisari 07. Selain itu pembacaan arus jaringan menggunakan sensor yaitu trafo arus 

ZMCT103C, sedangkan pada referensi menggunakan ACS712. 

Perbedaan tugas akhir yang dibuat oleh penulis dengan referensi ketiga adalah 

penulis mengetahui nilai arus normal, arus gangguan, dan tegangan secara real 

berdasarkan kerja dari alat simulasi. Sedangkan pada referensi lebih meneliti dan 

menganalisis arus hubung singkat berdasarkan karakteristik relay atau alat proteksi 

tersebut dan berdasarkan perhitungan yang telah dirumuskan. 

 Tugas Akhir alat Simulasi Koordinasi PMT dengan recloser yang 

direncanakan ini menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai peralatan 

mikrokontrolernya yang berfungsi sebagai pusat kendali keseluruhan sistem. Selain itu, 

monitoring tegangan dan arus dilakukan melalui HMI (Human Machine Interface) 

dengan sistem SCADA (Supervisory Control and Data Accuitition). 

1.2 Dasar Teori 

1.2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Secara umum sistem ketenagalistrikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

lima sub sistem utama yaitu pembangkit listrik, sistem transmisi, Gardu Induk, sistem 

distribusi dan beban. Sistem Tenaga Listrik dikatakan sebagai kumpulan atau gabungan 

yang terdiri dari komponen-komponen atau alat-alat listrik seperti generator, 

transformator, saluran transmisi, saluran distribusi dan beban yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem [6]. 



 
 

 
 

 

Gambar 2-1 Komponen Sistem Tenaga Listrik [6] 

Tenaga listrik dibangkitkan oleh pusat – pusat tenaga listrik seperti PLTA, 

PLTU, PLTB, PLTG, PLTGU, PLTP, dan PLTD. Tegangan listrik yang dibangkitkan 

oleh pusat tenaga listrik semula sebesar 11 KV kemudian dinaikkan secara bertahap 

melalui transformator step-up menjadi 150 KV dan 500 KV. 

Setelah tegangan dari pembangkit di naikan melalui trafo step-up menjadi 150 

KV atau 500 KV kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi. Transmisi tenaga 

listrik adalah proses penyaluran listrik dari pembangkitan ke distribusi listrik. Standar 

tegangan pada sistem transmisi di Indonesia diklasifikasikan sebagai Tegangan Ekstra 

Tinggi (TET) dengan besaran tegangan 500 KV dan Tegangan Tinggi (TT) dengan 

besaran tegangan 150 KV. Tujuan tegangan dari pembangkit dinaikan yaitu agar dapat 

meminimalisir rugi-rugi daya dan drop tegangan, karena penyaluran pasti melalui jalur 

yang panjang, semakin panjang jalur maka akan semakin berpengaruh pada rugi daya 

jika tegangan tidak dinaikan. 

Tenaga listrik yang disalurkan melalui jaringan transmisi kemudian sampai di 

gardu induk untuk diturunkan teganganya melalui transformator step-down dari 

Tegangan Ekstra Tinggi (TET) atau Tegangan Tinggi (TT) menjadi Tegangan 



 
 

 
 

Menengah (TM) dengan besaran tegangan 20 KV yang kemudian akan disalurkan ke 

jaringan distribusi melalui gardu. 

Dari gardu distribusi tenaga listrik di salurkan ke jaringan distribusi primer dan 

jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi primer merupakan Jaringan Tegangan 

Menengah (JTM) 20 KV yang kemudian disalurkan ke konsumen distribusi primer. 

Dari jaringan distribusi primer tegangan kembali diturunkan melalui transformator 

distribusi dari Tegangan Menengah (TM) 20 KV menjadi Tegangan Rendah (TR) 

380/220 V. Jaringan Tegangan Rendah (JTR) tersebut kemudian disalurkan ke 

konsumen Tegangan Rendah (TR) misalnya konsumen rumah tangga [7]. 

2.2.2 Sistem Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 

Sistem distribusi tenaga listrik merupakan penyaluran sistem listrik dari 

pembangkit tenaga listrik hingga sampai ke konsumen [11]. Fungsi distribusi tenaga 

listrik yaitu: 

1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pelanggan)  

2. Sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena 

catu daya pada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan 

distribusi [8]. 

Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen 

(beban), merupakan hal penting untuk dipelajari. Mengingat penyaluran tenaga listrik 

ini, prosesnya melalui beberapa tahap, yaitu dari pembangkit tenaga listrik penghasil 

energy listrik disalurkan ke jaringan transmisi (SUTET) langsung ke gardu induk. Dari 



 
 

 
 

gardu induk tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer (SUTM), dan 

melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder (SUTR), tenaga listrik 

dialirkan ke konsumen. Dengan demikian sistem distribusi tenaga listrik berfungsi 

membagikan tenaga listrik kepada pihak pemakai melalui jaringan tegangan rendah 

(SUTR), sedangkan suatu saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik 

bertegangan ekstra tinggi ke pusat-pusat beban dalam daya yang besar (melalui 

jaringan distribusi). 

Pada gambar di bawah ini dapat dilihat, bahwa tenaga listrik yang dihasilkan 

dan dikirimkan ke konsumen melalui Pusat Pembangkit Tenaga Listrik, Gardu Induk, 

Saluran Transmisi, Gardu Induk, Saluran Distribusi, dan kemudian ke beban 

(konsumen tenaga listrik) [9]. 

 

Gambar 2-2 Sistem Pendistribusian Tenaga Listrik [9] 



 
 

 
 

2.2.3 Gangguan Pada Jaringan Distribusi 

Dalam operasi sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan – gangguan yang 

dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik ke konsumen. Gangguan 

adalah penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu keadaan dari 

sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari kondisi normal. Suatu 

gangguan di dalam peralatan listrik didefinisikan sebagai terjadinya suatu kerusakan di 

dalam jaringan listrik yang menyebabkan aliran arus listrik keluar dari saluran yang 

seharusnya. 

Gangguan adalah suatu ketidaknormalan dalam sistem tenaga listrik yang 

mengakibatkan mengalirnya arus yang tidak seimbang dalam sistem tiga fasa. 

Gangguan dapat juga didefinisikan sebagai semua kecacatan yang mengganggu aliran 

normal arus ke beban. Sumber gangguan pada sistem tenaga listrik disebabkan oleh 

dua faktor yaitu dari dalam dan dari luar sistem [1]. 

2.2.3.1 Jenis Gangguan 

 Pada dasarnya gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi saluran 20 

KV dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu gangguan dari dalam sistem dan 

gangguan dari luar sistem. Gangguan yang berasal dari luar sistem disebabkan oleh 

sentuhan daun/ pohon pada penghantar, sambaran petir, manusia, binatang, cuaca dan 

lain-lain. Sedangkan gangguan yang datang dari dalam sistem dapat berupa kegagalan 

dari fungsi peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan jaringan, kerusakan dari 

peralatan pemutus beban dan kesalahan pada alat pendeteksi [10]. 



 
 

 
 

Menurut Hutauruk dalam buku berjudul Pengetanahan Netral Sistem Tenaga 

dan Pengetanahan Peralatan [12], klasifikasi gangguan yang terjadi pada jaringan 

distribusi antara lain: 

1. Dari jenis gangguannya 

a. Gangguan hubung singkat tiga fasa  

b. Gangguan hubung singkat tiga fasa ke tanah 

c. Gangguan hubung singkat dua fasa  

d. Gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah 

e. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah atau gangguan tanah 

2. Dari lamanya gangguan 

a. Gangguan permanen 

Gangguan permanen tidak akan dapat hilang sebelum penyebab gangguan 

dihilangkan terlebih dahulu. Gangguan yang bersifat permanen dapat disebabkan oleh 

kerusakan peralatan, sehinggga gangguan ini baru hilang setelah kerusakan ini 

diperbaiki atau karena ada sesuatu yang mengganggu secara permanen. Untuk 

membebaskannya diperlukan tindakan perbaikan atau menyingkirkan penyebab 

gangguan tersebut. Terjadinya gangguan ditandai dengan jatuhnya pemutus tenaga, 

untuk mengatasinya operator memasukkan tenaga secara manual. Contoh gangguan ini 

yaitu adanya kawat yang putus, terjadinya gangguan hubung singkat, dahan yang 

menimpa kawat phasa dari saluran udara, adanya kawat yang putus, dan terjadinya 

gangguan hubung singkat.  

 



 
 

 
 

 

b. Gangguan temporer 

Gangguan yang bersifat temporer ini apabila terjadi gangguan, maka 

gangguan tersebut tidak akan lama dan dapat normal kembali. Gangguan ini dapat 

hilang dengan sendirinya atau dengan memutus sesaat bagian yang terganggu dari 

sumber tegangannya. Kemudian disusul dengan penutupan kembali peralatan 

hubungnya. Apabila ganggguan temporer sering terjadi dapat menimbulkan kerusakan 

pada peralatan dan akhirnya menimbulkan gangguan yang bersifat permanen. Salah 

satu contoh gangguan yang bersifat temporer adalah gangguan akibat sentuhan pohon 

yang tumbuh disekitar jaringan, akibat binatang seperti burung kelelawar, ular dan 

layangan. Gangguan ini dapat hilang dengan sendirinya yang disusul denga penutupan 

kembali peralatan hubungnya. Apabila ganggguan temporer sering terjadi maka hal 

tersebut akan menimbulkan kerusakan pada peralatan dan akhirnya menimbulkan 

gangguan yang bersifat permanen [12]. 

1. Gangguan Hubung Singkat 

Berdasarkan ANSI/IEEE Std. 100-1992 gangguan didefinisikan sebagai suatu 

kondisi fisis yang disebabkan kegagalan suatu perangkat, komponen, atau suatu elemen 

untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Gangguan hampir selalu ditimbulkan oleh 

hubung singkat antar fase atau hubung singkat fase ke tanah. Suatu gangguan hampir 

selalu berupa hubung langsung atau melalui impedansi. Istilah gangguan identik 

dengan hubung singkat, sesuai standart ANSI/IEEE Std. 100-1992. 



 
 

 
 

Hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal (termasuk busur api) 

pada impedansi yang relatif rendah terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua 

titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Istilah gangguan atau gangguan hubung 

singkat digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan singkat. Untuk mengatasi 

gangguan tersebut, perlu dilakukan analisis hubung singkat sehingga sistem Proteksi 

yang tepat pada Sistem Tenaga Listrik dapat ditentukan. Analisis hubung singkat 

adalah analisis yang mempelajari kontribusi arus gangguan hubung singkat yang 

mungkin mengalir pada setiap cabang didalam sistem (di jaringan distribusi, transmisi, 

trafo tenaga atau dari pembangkit) sewaktu gangguan hubung singkat yang mungkin 

terjadi di dalam sistem tenaga listrik [12]. 

Hubung singkat terjadi akibat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal dari gangguan adalah rusaknya peralatan listrik. Faktor eksternal adalah antara 

lain cuaca buruk, seperti badai, hujan, dingin; bencana, seperti gempa bumi, angin 

ribut, kecelakaan kendaraan; runtuhnya pohon; petir; aktivitas konstruksi, ulah 

manusia, dan lain-lain. Sebagian besar gangguan terjadi karena cuaca buruk, yaitu 

hujan atau badai, dan pohon. 

Gangguan hubung singkat menyebabkan terjadinya interupsi kontinuitas 

pelayanan daya kepada para konsumen apabi1a gangguan itu sampai menyebabkan 

terputusnya suatu rangkaian (sircuit) atau menyebabkan keluarnya satu unit 

pembangkit, penurunan tegangan yang cukup besar menyebabkan rendahnya kualitas 

tenaga listrik dan merintangi kerja normal pada peralatan konsumen, pengurangan 



 
 

 
 

stabilitas sistem dan menyebabkan jatuhnya generator, dan merusak peralatan pada 

daerah terjadinya gangguan tersebut. 

Berdasarkan kesimetrisannya, gangguan terdiri dari gangguan simetris dan 

asimetris. Gangguan simetris adalah gangguan yang terjadi pada semua fasanya 

sehingga arus dan tegangan pada masing-masing fasa bernilai sama, yaitu di antaranya 

Hubung Singkat 3 fasa dan Hubung singkat 3 fasa ke tanah. Sedangkan gangguan 

simetris adalah gangguan yang mengakibatkan arus yang mengalir pada setiap fasa 

tidak seimbang, yaitu di antaranya hubung singkat 1 fasa ke tanah, hubung singkat fasa 

ke fasa, dan hubung singkat 2 fasa ke tanah.  

2.2.3.3 Penyebab Gangguan 

Gangguan biasanya diakibatkan oleh kegagalan isolasi di antara penghantar 

phasa atau antara penghantar phasa dangan tanah. Secara nyata kegagalan isolasi dapat 

menghasilkan beberapa efek pada sistem yaitu menghasilkan arus yang cukup besar, 

atau mengakibatkan adanya impedansi diantara konduktor phasa atau antara 

penghantar phasa dan tanah [10]. 

Menurut Hutauruk dalam buku Pengetanahan Netral Sistem Tenaga dan 

Pengetanahan Peralatan mengatakan bahwa penyebab terjadinya gangguan pada 

jaringan distribusi disebabkan oleh:  

a. kesalahan mekanis  

b. kesalahan thermis 

c. karena tegangan lebih  



 
 

 
 

d. karena material yang cacat atau rusak 

e. gangguan hubung singkat  

f. konduktor putus 

Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada jaringan distribusi adalah 

karena:  

a. Surja petir atau surja hubung 

b. Burung atau daun-daun 

c. Polusi debu 

d. Pohon-pohon yang tumbuh di dekat jaringan 

e. Keretakan pada isolator [10] 

 

Gambar 2-3 Gangguan Pada JTM [10] 

2.2.4 Sistem Proteksi Distribusi Jaringan Tegangan Menengah 

Keandalan sistem distribusi tenaga listrik yang memasok ke beban atau 

pemakai tenaga listrik, sangat didambakan oleh pemasok tenaga listrik maupun 

pemakai tenaga listrik. Namun, kenyataannya masih ada pemadaman karena adanya 

gangguan hubung singkat yang tidak dapat dihindari yang disebabkan karena cuaca 



 
 

 
 

(petir), pepohonan dan binatang yang mengenai penghantar fasa. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sistem proteksi pada sistem distribusi tenaga listrik yang baik dan selektif 

sehingga jika ada gangguan hubung singkat tidak menyebabkan pemadaman meluas 

pada seluruh sistem distribusi tenaga listrik yang dipasok dari Gardu Induk atau Pusat 

Tenaga Diesel [13]. 

Menurut Iman Setiono dalam buku Sistem Proteksi Tenaga Listrik, sistem 

proteksi adalah sistem pengamanan pada peralatan-peralatan yang terpasang pada 

sistem tenaga listrik terhadap kondisi tidak normal pengoperasian sistem tenaga listrik 

karena adanya gangguan [1]. 

2.2.4.1 Dasar Sistem Proteksi Tenaga Listrik 

Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari rangkaian peralatan yang sangat 

memungkinkan untuk mengalami gangguan, baik sebagai akibat dari faktor luar 

maupun dari kerusakan peralatan itu sendiri. Sistem proteksi yang bekerja untuk 

mengamankan gangguan atau menghilangkan kondisi tidak normal pada sistem tenaga 

listrik. Proteksi tersebut bekerja saat terjadinya gangguan dalam kawasan yang harus 

dilindungiinya. Untuk itulah pada prinsipnya sistem proteksi bertugas sebagai berikut:  

1. Mendeteksi gangguan yang terjadi dengan cara mengenali gejala gangguan yang 

dapat berupa perubahan besaran tegangan, arus, sudut fasa maupun frekuensi.  

2. Membebaskan (memisahkan) bagian sistem yang terganggu dari sistem yang tidak 

terganggu.  



 
 

 
 

Sistem proteksi tidak bisa menghilangkan datangnya gangguan, namun dengan 

adanya sistem proteksi yang bekerja dengan baik maka beberapa kerugian dan 

kemungkinan timbulnya bahaya atau kerusakan dapat dihindarkan [15]. 

2.2.4.2 Tujuan Peralatan Proteksi 

Peralatan proteksi dipasang untuk menjalankan fungsi dan tujuan untuk 

keamanan pelayanan distribusi tenaga listrik kepada pelanggan. Ada beberapa 

penjelasan mengenai tujuan dari pemasangan peralatan proteksi distribusi,  yaitu :  

1. Untuk meminimalisir kerusakan peralatan akibat adanya gangguan, terutama 

peralatan yang penting dalam penyaluran tenaga listrik. Hal itu disebabkan 

peralatan seperti trafo, dan PMT sangat vital dalam distribusi tenaga listrik, 

sehingga proteksi peralatan tersebut juga saling berkoordinasi.  

2. Untuk meminimalisir daerah gangguan padam, sehingga peralatan lain yang jauh 

dari daerah gangguan dibebaskan dari gangguan tersebut.  

3. Untuk memberikan pelayanan listrik yang handal, aman, dan memiliki mutu yang 

baik kepada konsumen.  

4. Untuk memberikan keamanan bagi manusia, makhluk hidup, atau benda lain yang 

berada di sekitar peralatan listrik [3]. 

2.2.4.3 Syarat Peralatan Proteksi 

Sistem proteksi harus memiliki syarat dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengaman peralatan distribusi tenaga listrik. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap 



 
 

 
 

peralatan proteksi, sehingga sistem proteksi akan berjalan baik sesuai dengan fungsinya 

[18]. Beberapa persyaratan sistem proteksi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

a. Kepekaan (Sensitivity) 

b. Keandalan (Reability) 

c. Selektifitas (Selectivity) 

d. Kecepatan (Speed)  

Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa persyaratan sistem proteksi diatas:  

 

1. Kepekaan (Sensitivity) 

Sistem harus bisa mendeteksi gangguan terkecil yang ada pada kawasan 

pengamannya. Dengan sistem proteksi yang sensitif maka seluruh gangguan yang ada 

pada kawasan pengamanannya akan dilihat dan direspon. Kawasan pengaman adalah 

bagian dari sistem tenaga listrik dimana bila disitu ada gangguan, maka sistem proteksi 

yang terkait harus bekerja.  

2. Andal (Reability) 

Sistem proteksi harus setiap saat siap melaksanakan fungsinya dan tidak salah 

kerja. Keandalan pada prinsipnya mempunyai tiga aspek:  

a. Dependability, yaitu tingkat kepastian bekerjanya. Proteksi yang mempunyai 

dependability tinggi dapat dipastikan selalu bekerja apabila kondisi mengharuskan 

bekerja.  

b. Security, yaitu tingkat kepastian untuk tidak salah kerja. Proteksi yang mempunyai 

security tinggi menjamin untuk tidak salah kerja.  



 
 

 
 

c. Availability, yaitu kesiapan beroperasinya. Angka availability menunjukkan 

perbandingan antara waktu dimana proteksi dalam keadaan siap dengan waktu 

total terpasangnya.  

Salah satu contoh dalam mewujudkan keandalan sistem proteksi antara lain 

dengan membuat sistem ganda, yaitu dua unit proteksi yang dipasang untuk 

mengamankan satu kawasan. Proteksi ini hanya dipasang pada sistem tenaga yang 

memerlukan proteksi yang sangat andal, misal sistem 500 kV. Contoh lain adalah 

penerapan proteksi dengan pola utama-cadangan, dimana apabila proteksi utama gagal 

bekerja masih ada proteksi cadangan meskipun dengan waktu kerja yang lebih tinggi. 

3. Selektifitas (Selectivity) 

Suatu sistem proteksi dikatakan selektif apabila bisa memilih daerah yang 

terganggu saja yang dipisahkan. Pada prinsipnya sistem proteksi hanya boleh bekerja 

bila ada gangguan pada kawasan pengamannya. Bila gangguan terletak pada kawasan 

pengaman utama maka proteksi harus bekerja cepat. Bila gangguan terjadi di luar 

kawasan pengamannya maka sistem proteksi tidak boleh bekerja. 

4. Kecepatan (Speed) 

Untuk mencapai manfaat yang maksimum, sistem proteksi harus bekerja cepat 

dalam memisahkan gangguan. Apabila pemisahan daerah yang terganggu tidak 

dilaksanakan dengan cepat maka kerusakan peralatan akan berlanjut. Untuk proteksi 

cadangan biasanya diberi tunda waktu untuk memberi kesempatan proteksi utama 

bekerja terlebih dulu, namun tunda waktu ini hanya seperlunya saja dan tidak boleh 

berlebihan. Kecepatan proteksi memisahkan bagian yang terganggu dikenal sebagai 



 
 

 
 

‘clearing time’. Clearing time merupakan penjumlahan seluruh waktu kerja peralatan 

proteksi mulai dari relai, relai bantu dan PMT. Menurut standar PLN (SPLN 52-1) 

clearing time untuk sistem 150 KV maksimum adalah 120 ms, sedangkan untuk sistem 

70 KV maksimum 150 ms [15]. 

2.2.5 Pemutus Tenaga (PMT) 

Pemutus Tenaga (PMT) merupakan peralatan saklar/ switching mekanis, yang 

mampu menutup, mengalirkan dan memutus arus beban dalam kondisi normal serta 

mampu menutup, mengalirkan (dalam periode waktu tertentu) dan memutus arus beban 

dalam spesifik kondisi abnormal / gangguan seperti kondisi short circuit / hubung 

singkat. Fungsi utamanya adalah sebagai alat pembuka atau penutup suatu rangkaian 

listrik dalam kondisi berbeban, serta mampu membuka atau menutup saat terjadi arus 

gangguan (hubung singkat) pada jaringan atau peralatan lain [4]. 

   

(A)  (B)  

Gambar 2-4 (A) Perangkat Pemutus Tenaga (PMT) (B) Skematik PMT [4] 



 
 

 
 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Pemutus Tenaga dalam 

sistem tenaga listrik adalah sebagai berikut :  

a. Mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara terus menerus. 

b. Mampu memutuskan dan menutup jaringan dalam keadaan berbeban maupun 

terhubung singkat tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus tenaga itu 

sendiri. 

c. Dapat memutuskan arus hubung singkat dengan sangat cepat agar arus hubung 

singkat tidak sampai merusak peralatan sistem, tidak membuat sistem 

kehilangan kestabilan, dan tidak merusak pemutus tenaga itu sendiri. 

2.2.6 Recloser 

Recloser merupakan peralatan proteksi yang dapat menutup balik otomatis pada 

jaringan 20 KV. Recloser berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika 

terjadi gangguan pada jaringan distribusi dan akan segera menutup kembali beberapa 

waktu kemudian sesuai dengan settingan waktu. Biasanya alat ini di setting untuk dua 

kali bekerja, yaitu dua kali pemutusan dan dua kali penyambungan. Apabila hingga 

kerja recloser yang kedua keadaan masih membuka, berarti telah terjadi gangguan 

permanen pada jaringan distribusi [20]. 



 
 

 
 

.  

       (A)                 (B) 

Gambar 2-5 (A) Perangkat Recloser (B) Skematik Recloser [20] 

2.2.7 Catu daya 

Catu daya atau sering disebut dengan Power Supply adalah perangkat 

elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain yang mempunyai 

input tegangan AC (Alternating Current) dan mempunyai output tegangan DC (Direct 

Current).  Berikut adalah diagram block untuk catu daya : 

 

Gambar 2-6 Blok Diagram Catu Daya [7] 

Tegangan sumber AC awalnya ditransformasikan oleh transformator step-down 

menjadi tegangan AC dengan besaran yang lebih kecil. Kemudian tegangan output 

transformator yang masih berupa tegangan AC disearahkan oleh rectifier/ dioda 

dengan penyearah gelombang penuh 4 dioda, setelah disearahkan tegangan output 

rectifier menjadi tegangan DC denyut yang masih harus difilter untuk menjadi 



 
 

 
 

tegangan DC murni. DC denyut output dari rectifier kemudian difilter oleh kapasitor 

sehingga output kapasitor menjadi DC murni. Kemudian untuk mendapat besaran 

tegangan yang dibutuhkan dan stabil digunakan regulator tegangan yang bekerja sesuai 

dengan tegangan referensinya. Dari serangkaian proses tersebut dihasilkan tegangan 

DC yang digunakan untuk supply perangkat elektronika [7]. 

2.2.7.1 Transformator 

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 dan berdasarkan prinsip induksi-elektromagnet. Penggunaan 

transformator dalam sistem tenaga listrik memungkinkan dipilihnya tegangan yang 

sesuai, dan ekonomis untuk berbagai keperluan misalnya keperluan akan tegangan 

tinggi dalam pengiriman daya listrik jarak jauh [23]. 

 

Gambar 2-7 Bentuk Fisik Transformator [23] 

Pada dasarnya transformator terdiri dari kumparan primer dan sekunder yang 

dibelitkan pada inti ferromagnetik. Transformator yang menjadi fokus bahasan disini 



 
 

 
 

adalah transformator daya. Konstruksi transformator daya ada dua tipe yaitu tipe inti 

(core type) dan tipe cangkang (shell type). Kedua tipe ini menggunakan inti 

berlaminasi yang terisolasi satu sama lainnya, dengan tujuan untuk mengurangi rugi-

rugi arus eddy yang disebabkan oleh pemanasan akibat timbulnya arus eddy (pusar) 

yang terdapat pada inti besi transformator. Rugi-rugi ini terjadi karena inti besi terlalu 

tebal sehingga terjadi perbedaan tegangan antar sisinya maka mengalir arus yang 

berputar-putar di sisi tersebut [24]. 

 

Gambar 2-8 Tipe Inti Kumparan Pada Transformator [23] 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2-9 Simbol Transformator [23] 



 
 

 
 

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

bersifat induktif. Kedua kumparan in terpisah secara elektris namun berhubungan 

secara magnetis melalui jalur yang memiliki reluktansi (reluctance) rendah.  

 

Gambar 2-10 Fluks Magnet Transformator [23] 

Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 

(AC) maka fluks bolak-balik akan muncul di dalam inti yang dilaminasi, karena 

kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup maka mengalirlah arus primer. 

Akibatnya adanya fluks di kumparan primer terjadi induksi (self induction) dan terjadi 

pula induksi di kumparan sekunder karena pengaruh induksi dari kumparan primer 

atau disebut sebagai induksi bersama (mutual induction) yang menyebabkan 

timbulnya fluks magnet di kumparan sekunder, maka mengalirlah arus sekunder jika 

rangkaian sekunder di bebani, sehingga energy listrik data ditransfer keseluruhan 

(secara magnetisasi). 

E = - N 
𝑑∅

𝑑𝑡
 Volt     (persamaan 2-1) 

Dimana :      E   = gaya gerak listrik (ggl) [volt] 

  N   = jumlah lilitan 



 
 

 
 

  
𝑑∅

𝑑𝑡
  = perubahan fluks magnet 

 

Gambar 2-11 Diagram Fasor Transformator [23] 

Bila kumparan primer suatu transformator dihubungkan dengan sumber 

tegangan V1 sinusoidal, akan mengalirkan arus primer I0 yang juga sinusoidal dan 

dengan menganggap kumparan N1 reaktif murni, I0 akan tertinggal 90° dari V1 (gambar 

2-11). Arus primer I0 menimbulkan fluks (∅) yang sefasa dan juga sinusoidal.  

∅ = ∅maks sin 𝜔t      (persamaan 2-2) 

Fluks sinusoidal ini akan menghasilkan tegangan indikasi e1 (hukum Faraday). 

E1 = -N 
𝑑∅

𝑑𝑡
       (persamaan 2-3) 

E1 = -N 
𝑑(∅ₘₐₖₛ sin 𝜔𝑡)

𝑑𝑡
      (persamaan 2-4) 

E1 = -N 𝜔∅maks cos 𝜔t ( tertinggal 90° dari ∅)  (persamaan 2-5) 

Besar tegangan induksi efektifnya adalah 

E1 = 
𝑁₁ 2𝜋𝑓∅ₘₐₖₛ 

√2
 = 4,44 N1 f∅maks   (persamaan 2-6) 



 
 

 
 

Pada rangkaian sekunder, fluks (∅) bersama tadi menimbulkan 

E2 = -N2 
𝑑∅

𝑑𝑡
      (persamaan 2-7) 

E2 = -N2 𝜔∅maks cos 𝜔t     (persamaan 2-8) 

E2 = -4,44 N2 f∅maks     (persamaan 2-9) 

Sehingga, 

𝐸₁

𝐸₂
 = 

𝑁₁

𝑁₂
       (persamaan 2-10) 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, maka perbandingan 

transformasi menjadi : 

𝐸₁

𝐸₂
 = 

𝑉₁

𝑉₂
 = 

𝑁₁

𝑁₂
 = a      (persamaan 2-11) 

a = perbandingan transformasi 

Trafo ideal adalah trafo yang mempunyai efisiensi sebesar 100 %. Efisiensi 

sebesar 100% ini di dapat apabila rugi-rugi pada trafo tersebut dianggap ideal. Pada 

trafo ideal mempunyai perbandingan daya primer sama dengan perbandingan 

sekunder, sehingga berlaku persamaan: 

P1 = P2      (persamaan 2-12) 

V1 . I1 = V2 . I2     (persamaan 2-13) 

N1 . I1 = N2 . I2;     (persamaan 2-14) 



 
 

 
 

Maka dengan itu mucul perbandingan arus seperti berikut : 

V₁

V₂
 = 

N₁

N₂
 =  

I₂

I₁
  =  a     (persamaan 2-15) 

Perlu diingat bahwa hanya tegangan listrik arus bolak-balik yang dapat 

ditransformasikan oleh transformator, sedangkan dalam bidang elektronika, 

transformator digunakan sebagai gandengan impedansi antara sumber dan beban untuk 

menghambat arus searah sambil tetap melakukan arus bolak-balik antara rangkaian. 

Tujuan utama menggunakan inti pada transformator adalah untuk mengurangi 

reluktansi (tahanan magnetis) dari rangkaian magnetis (common magnetic circuit) [24]. 

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). 

Nantinya gelombang output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik (arus 

AC) yang harus disearahkan lagi untuk menjadi arus searah (arus DC) melalui 

rectifier. 

2.2.7.2 Dioda 

Menurut Zuhal dan Zhanggischan dalam buku Prinsip Dasar Elektroteknik 

dioda adalah suatu bahan semikonduktor (silikon) yang tersusun atas ‘pn junction’ dan 

didesain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan arus pada satu arah saja [23]. 

Elektroda N adalah katoda yang berkutub negatif sedangkan lapisan P adalah anoda 

berarti berkutub positif.  



 
 

 
 

       

Gambar 2-12 Simbol Dioda [7] 

Pada daerah sambungan 2 jenis semikonduktor yang berlawanan tersebut akan 

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

ditembus dengan tegangan + sebesar 0,7 V yang dinamakan sebagai Break Down Vage, 

yaitu tegangan minimum yang dibutuhkan dioda agar dapat bersifat sebagai konduktor 

atau penghantar arus listrik. Penggunaan diode sebagai penyearah yakni mengubah 

tegangan AC menjadi tegangan DC denyut.  

 

        (A)             (B) 

Gambar 2-13 (A) Forward Bias (B) Reverse Bias [7] 

Dioda akan mengalirkan arus jika polaritas sumber tegangan mengalir dari anoda 

ke katoda, kondisi ini dikatakan forward bias. Sebaliknya, jika polaritas sumber 

tegangan dibalik dari katoda ke anoda maka dioda menahan arus listrik, kondisi ini 

dikatakan reverse bias. 



 
 

 
 

Jika dioda diberi tegangan maju (forward bias), dimana tegangan sisi P lebih 

besar dari sisi N, elektron dengan mudah mengalir dari sisi N mengisi kekosongan 

elektron (hole) di sisi P. Sebaliknya jika diberi tegangan balik (reverse bias), dapat 

dipahami tidak ada elektron yang dapat mengalir dari sisi N mengisi hole di sisi P, 

karena tegangan potensial di sisi N lebih tinggi. Pada Gambar 2-13 (A) dapat dilihat 

bahwa dioda mendapat forward bias sehingga lampu dapat menyala, sedangkan pada 

Gambar 2-13 (B) dioda mendapat reverse bias sehingga lampu tidak dapat menyala 

karena arus sumber tegangan tertahan. 

Ada dua tipe rangkaian penyearah dengan dioda yaitu penyearah setengah 

gelombang dan penyearah gelombang penuh. Berikut gambar rangkaian penyearah 

gelombang penuh : 

 

Gambar 2-14 Penyearah Jembatan pada Siklus Positif dan Negatif [7] 

Pada penyearah gelombang penuh terdapat 4 buah diode, saat tegangan AC 

mengalir, maka kutub positif hanya dapat mengalir ke anoda pada dioda 2 dan dan 

dioda 3 sebab pada dioda 1 dan dioda 4 kutub positif tertahan oleh katoda pada dioda-

dioda tersebut, skema aliran tegangan dapat dilihat pada gambar 2-14 (A). Kemudian 

saat kutub diubah, dimana kutub positif berada di bawah, maka arus akan mengalir 

melewati dioda 1 dan dioda 4 karena searah dengan anoda pada dioda-dioda tersebut. 



 
 

 
 

Namun, pada dioda 2 dan dioda 3 tidak dapat mengalir karena tertahan oleh katoda 

pada dioda-dioda tersebut, skema aliran tegangan dapat dilihat pada gambar 2-14 (B).  

 
(A)                                                             (B) 

 

(C) 

Gambar 2-15 Output Penyearah Gelombang Penuh [7] 

Bentuk gelombang yang terjadi pada output penyearah gelombang penuh dapat 

dilihat pada Gambar 2-15. Arus AC yang mengalir pada rangkaian penyearah 

gelombang penuh mulanya akan berbentuk gelombang sinus seperti pada Gambar 2-

15 (A). Pada setengah siklus positif, dioda D2 dan D3 konduksi on dan menghasilkan 

gelombang output setengah siklus. Selanjutnya, untuk dioda D1 dan D4 konduksi dan 

menghasilkan gelombang setengah siklus negatif. Pada 2 kondisi tersebut, gelombang 

bertemu sehingga akan tampak bentuk gelombang seperti pada Gambar 2-15 (B). 

Gelombang yang terjadi adalah gelombang positif bukan negatif, pertemuan kedua 

kondisi gelombang tersebur menghasilkan bentuk gelombang seperti yang terlihat pada 



 
 

 
 

Gambar 2-15 (C). Gelombang inilah yang menjadi output dari penyearah gelombang 

penuh, yaitu berupa DC denyut [7]. 

2.2.7.3 Filter 

Penyaring atau filter merupakan bagian yang terdiri dari kapasitor yang 

berfungsi sebagai penyaring atau meratakan tegangan listrik yang berasal dari rectifier 

(penyearah). Penapisan dilakukan dengan menghubungkan paralel kapasitor pada 

beban. Kapasitor memperlama arus yang mengalir ke beban sehingga mengurangi riak 

pada tegangan keluaran [25].  

C

        

(A)     (B) 

 Gambar 2-16 (A) Simbol Kapasitor (B) Bentuk Fisik Kapasitor [25] 

Tujuan dari penyearahan adalah memperoleh arus searah. Dalam penyearah, 

kita tidak memperoleh arus searah murni melainkan arus searah yang berubah secara 

periodik, jadi arus searah ini mengandung komponen arus bolak-balik. Variasi 

tegangan ini disebut riak/ ripple tegangan. Riak tegangan pada penyearah gelombang 

penuh lebih kecil dari riak tegangan pada penyearah setengah gelombang. Untuk lebih 

memperkecil riak tegangan ini digunakan filter yang bertugas untuk meloloskan 

komponen searah dan mencegah komponen bolak-balik. 



 
 

 
 

Dengan menambahkan kapasitor paralel dengan beban R pada rangkaian 

penyearah setengah gelombang, maka riak tegangan akan sangat ditekan. Sebagaimana 

kita ketahui, kapasitor dapat menyimpan energi. Pada saat tegangan sumber naik, 

kapasitor akan terisi sampai mencapai tegangan maksimum. Pada saat tegangan sumber 

menurun, kapasitor akan melepaskan energi yang disimpannnya melalui beban (karena 

pada saat ini dioda tidak konduksi). Dengan demikian beban akan tetap memperoleh 

aliran energi walaupun dioda tidak konduksi. Selanjutnya bila dioda konduksi lagi, 

kapasitor akan terisi dan energi yang tersimpan ini akan dilepaskan lagi pada waktu 

dioda tidak konduksi dan demikian seterusnya. Filter semacam ini tentu saja dapat pula 

digunakan pada penyearah gelombang penuh [26].  

 
Gambar 2-17 Gelombang Output Filter Kapasitor [7] 

2.2.7.4 Regulator Tegangan 

Regulator tegangan dengan menggunakan komponen utama IC (integrated 

circuit) yang berbahan semikonduktor juga mempunyai keuntungan karena lebih 

kompak (praktis) dan umumnya menghasilkan penyetabilan tegangan yang lebih baik. 

Fungsi-fungsi seperti pengontrol, sampling, komparator, referensi, dan proteksi yang 

tadinya dikerjakan oleh komponen diskret, sekarang semuanya dirangkai dan dikemas 



 
 

 
 

dalam IC. Ada beberapa jenis IC yang menghasilkan tegangan tetap baik positip 

maupun negatip, ada pula yang menghasilkan tegangan keluar bias diatur. IC regulator 

tegangan tipe LM78xx (series) menghasilkan tegangan tetap positip sedangkan tipe 

LM79xx (series) menghasilkan tegangan tetap negatip [27]. 

             

     (A)     (B) 

 Gambar 2-18 (A) Bentuk Fisik Dioda Zener (B) Simbol Dioda Zener [27] 

Di dalam sebuah  IC terdapat sebuah komponen semikonduktor yang digunakan 

sebagai penyetabil tegangan yaitu dioda zener. Komponen ini sering disebut sebagai 

dioda penyetabil tegangan karena mampu memberikan tegangan referensi yang cukup 

stabil bagi rangkaian atau sirkuit elektronik. Dioda ini memiliki karakteristik yang 

sedikit berbeda dengan dioda pada umumnya yang berfungsi sebagai penguat arus, 

dioda zener dirancang supaya bisa beroperasi pada rangkaian bias balik / reverse bias. 

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

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

akan mencapai tegangan breakdown-nya dan tegangan inilah yang kemudian menjadi 

tegangan referensi. 

Saat dipasangkan pada reverse bias / bias balik dioda akan mengalirkan arus 

dari katoda ke anoda dengan syarat diberi catu tegangan yang lebih besar dari tegangan 



 
 

 
 

referensi dioda tersebut. Dioda zener ini akan memberikan tegangan output yang relatif 

tetap sesuai dengan tegangan referensi zener tersebut. Tegangan referensi dari dioda 

zener inilah yang digunakan sebagai input IC (Integrated Circuit) untuk penyetabil 

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

toleransi yang dijinkan dari referensi, maka dioda zener sudah tidak mampu lagi 

menahan tegangan tersebut. Akibatnya, kondisi dioda zener akan mengalami 

kerusakan. 

Penggunaan regulator tegangan sekarang banyak digunakan dalam bentuk chip 

IC, seperti ditunjukkan pada gambar 2-19. IC regulator 78XX untuk tegangan positif 

dan seri 79XX untuk tegangan negatif.    

 

Gambar 2-19 Diagram Pinout dari Voltage Regulator [7] 

Besarnya tegangan keluaran IC 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 keluara -12 V.  Namun dalam alat ini hanya menggunakan IC seri 78XX saja 

dengan tegangan keluaran 12 V dan 5 V. 



 
 

 
 

 

Gambar 2-20 IC regulator tipe 7812 [27] 

Pada gambar 2-20 terlihat bahwa IC regulator tipe LM7812 akan menghasilkan 

tegangan keluaran tetap sebesar positif 12 volt. IC jenis ini mempunyai 3 buah 

terminal, yakni masukan (input), keluaran (output), dan ground (GND) [27].  

 

Gambar 2-21 Diagram Blok IC 78XX [28] 

Pada gambar 2-21 menunjukkan blok diagram dari internal IC 78XX. Dapat 

diketahui melalui diagram tersebut bahwa terdapat reference voltage (tegangan 

referensi) yang berasal dari diode zener. Apabila tegangan input yang masuk pada 



 
 

 
 

LM7812 sesuai dengan tegangan minimalnya maka output zener akan tetap sesuai 

dengan tegangan referensinya, 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. 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 menunjukkan 

beberapa tipe regulator beserta referensi tegangannya : 

Tabel 2-1 Referensi Tegangan Input IC L7805 dan IC L7812 [28] 

Tipe 

Regulator 

VIN min VIN maks IOUT min  IOUT maks 

Regulation 

Voltage 

7805 7 V 25 V 5 mA 1 A +5 V 

7808 10,5 V 25 V 5 mA 1 A +8 V 

7812 14,5 V 30 V 5 mA 1 A +12 V 

7824 27 V 38 V 5 mA 1 A +24 V 

 

Batasan nilai tegangan masukan IC regulator yang terdapat dalam tabel adalah 

nilai DC. Berdasarkan tabel 2-1 diatas, diambil kesimpulan bahwa nilai tegangan 

output akan tetap konstan meskipun tegangan input bervariasi, namun dalam range 

tertentu. 



 
 

 
 

Di dalam datasheet IC 78XX yang sudah terlampir, komponen IC regulator 

tegangan ini mempunyai batas arus maksimal yaitu 1 Ampere saja. Kemampuan 

memberikan catu daya dari IC regulator tegangan dapat ditingkatkan kapasitasnya 

dengan menambahkan transistor NPN untuk tegangan positif atau PNP untuk tegangan 

negatif. 

Transistor sendiri merupakan salah satu semikonduktor yang dianggap paling 

berperan dan dapat digunakan sebagai penyearah arus, menyimpan sebagian arus, 

penguat arus dan juga membangkitkan frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi [28]. 

Pembentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Ketiga terminal 

tersebut dapat dikombinasikan menjadi jenis N-P-N dimana sebuah bahan tipe p dan 

diapit oleh dua bahan tipe n  atau menjadi jenis P-N-P dimana sebuah bahan tipe n dan 

diapit oleh dua bahan tipe p. Pada gambar 2-22 mempelihatkan bentuk dan symbol 

untuk jenis N-P-N dan jenis P-N-P. Dimana yang menjadi perbedaan keduanyan 

terletak pada panah emitor yang berlawanan.  

                           

              (A) (B) 

Gambar 2-22 (A) Bentuk Fisik Transistor TIP3055 (B) Simbol Transistor [7] 



 
 

 
 

Dengan penambaan transistor ini pada rangkaian catu daya, maka sebagian besar 

dari arus akan dilewatkan pada transistor ini, sehingga IC regulator tegangan hanya 

berfungsi sebagai pengontrol tegangan saja dan transistor berfungsi sebagai penguat 

arus. 

2.2.8 Sensor Tegangan (Pembagi Tegangan) 

Pembagi tegangan secara sederhana dibentuk oleh rangkaian seri dari dua buah 

hambahan dengan sebuah suplai tegangan. Diantara kedua hambatan tersebut, diambil 

sebuah jalur yang akan digunakan sesuai keperluan kita, misalnya sebagai inputan ke 

mikrokontroler. 

Rangkaian pembagi tegangan digunakan untuk membuat suatu tegangan 

referensi dari sumber tegangan yang lebih besar, titik tegangan pada sensor untuk 

memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi bias pada komponen 

aktif [30]. 

Sensor tegangan menggunakan transformator tegangan sebagai penurun 

tegangan dari 220 ke 12 Volt AC kemudian disearahkan menggunakan jembatan diode 

untuk mengubah tegangan AC ke tegangan DC, kemudian di filter menggunakan 

kapasitor setelah itu masuk ke rangkaian pembagi tegangan untuk menurunkan 

tegangan, tegangan yang dihasilkan tidak lebih dari 5 Volt DC sebagai inputan ke 

mikrokontroler. Rangkaian pembagi tegangan berfungsi membagi tegangan input 

menjadi beberapa bagian tegangan output.  



 
 

 
 

 

Gambar 2-23 Rangkaian dasar pembagi tegangan [30] 

Dari rangkaian pembagi tegangan diatas dapat dirumuskan tegangan output 

VO. Arus (I) mengalir pada R1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber V1 adalah 

penjumlahan VS dan VO  sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. 

V1 = VS  + VO = i . R1 + i . R2    (persamaan 2-16) 

Nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian, masing-

masing sebading dengan harga resistor yang dikenai tegangan tersebut. Sehingga 

besarnya VO  dapat dirumuskan sebagai berikut. 

VO = VI . 
𝑅₂

𝑅₁+𝑅₂
      (persamaan 2-17) 

2.2.9 Sensor Arus ZMCT103C 

Pada umumnya pengukuran arus membutuhkan sebuah resistor shunt yaitu 

resistor yang dihubungkan seri pada beban dan mengubah aliran arus menjadi 

tegangan. Tegangan tersebut biasanya diumpankan ke current transformator terlebih 

dahulu. Ketelitian dalam pembacaan sensor dioptimalkan dengan cara pemasangan 

komponen. Arus akan mengalir ke dalam lilitan dan akan menghasilkan medan magnet 

di dalam lilitan tersebut [31]. 



 
 

 
 

Dalam perancangan dan pembuatan alat simulasi penulis menggunakan sensor 

arus ZMCT103C. Sensor tersebut merupakan trafo dengan bentuk ring-core yang 

memiliki keluaran arus maksimal sebesar 5 mA. Sensor ZMCT mampu mengukur arus 

tegangan AC satu fase. Adapun kelebihannya yaitu dimensi kecil, akurasi tinggi, 

mampu mengukur sampai dengan 5A dan keluaran yang proporsional berupa arus AC. 

                            

Gambar 2-24 Skema Rangkaian Sensor Arus [31] 

Berikut adalah spesifikasi dari sensor arus ZMCT103C : 

1. Dapat mengukur arus AC kurang dari 5A, sesuai analog output 5A/5mA  

2. Rated Input: 5A 

3. Rated Output: 5mA 

4. PCB ukuran: 18,3×17 (mm) 

5. Menggunakan isolasi tegangan: 3000 V 

6. Bahan scaling: epoxy resin 

7. Suhu operasi: -40 ~ + 70 °C 



 
 

 
 

 

Gambar 2-25 Bentuk Fisik Module Sensor Arus ZMCT103C [31] 

Sensor Arus ZMCT103C sendiri terdiri dari trafo arus yang berbentuk ring-

core yang berwarna hitam dan rangkaian pengkondisi sinyal sebagai penguat arus (op-

amp) dengan IC LM358. 

2.2.9.1 Transformator Arus 

Trafo Arus (Current Transformator-CT) merupakan peralatan yang 

digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di 

sisi primer yang berskala besar dengan melakuka transformasi dari besaran arus yang 

besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan 

pengukuran dan proteksi [13].  



 
 

 
 

 

Gambar 2-26 Prinsip Kerja Trafo Arus [13] 

Pada dasar prinsip kerja transformator arus sama dengan transformator daya. 

Jika pada kumparan primer timbul gaya gerak magnet sebesar N1 . I1. Gaya gerak 

magnet ini memproduksi fluks pada inti. Medan magnet akan terkumpul lebih banyak 

pada inti (core). Medan magnet yang berputar di dalam inti menghasilkan perubahan 

fluks primer dan memotong lilitan sekunder sehingga membangkitkan gaya gerak 

listrik (GGL) pada kumparan sekunder. Jika terminal kumparan sekunder tertutup, 

maka pada kumparan sekunder mengalisr arus I2, arus ini menimbulkan gaya gerak 

magnet N1. I1 pada kumparan sekunder [32]. Jadi trafo arus ini mengubah atau 

memindahkan dari kumparan primer ke kumparan sekunder dengan prinsip induksi 

elektromagnetis dengan frekuensi yang sama disertai dengan perubahan arus dan 

tegangan. 

Merujuk pada persamaan (2-15) pada pembahasan perbandingan 

transformator ideal sebelumnya yaitu: 



 
 

 
 

a =   
I₂

I₁
 = 

V₁

V₂
 = 

N₁

N₂
     

Bila terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir 

arus I1. Arus ini menimbulkan gaya gerak magnet I2 N2 pada kumparan sekunder. Pada 

trafo arus dipasang burden pada sekunder yang berfungsi sebagai impedansi beban, 

sehingga trafo tidak benar-benar short circuit.  

2.2.9.2 Pengkondisi Sinyal Analog 

Rangkaian pengkondisi sinyal pada sensor arus ZMCT103C berperan penting 

sebagai pengubah keluaran sensor analog menjadi level tegangan sesuai dengan yang 

kita inginkan. Modul sensor arus ZMCT103C mengeluarkan tegangan yang kecil yaitu 

berkisar 0-2 Volt saja sehingga akan sulit dibaca oleh mikrokontroler ATMega 2560 

yang menerima input tegangan analog dengan range 0 – 5 Volt. Ketidaksesuaian level 

tegangan antara output analog sensor dan input analog mikrokontroler ATMega 2560 

dapat diatasi dengan rangkaian pengkondisi sinyal, dengan penguat arus (amplifier) 

digunakan IC LM358 sebagai penguat masukan dari sensor, fungsi rangkaian penguat 

adalah untuk memperbesar masukan dari sensor ke rangkaian ADC sehingga 

mikrokontroler dapat dengan jelas membaca data tersebut.  

LM358 sendiri merupakan rangkaian teintegrasi yang memiliki dua penguat 

operasional (dual op-amp) 8 pin dimana op-amp yang pertama digunakan untuk 

rangkaian pre amplifier dengan impedansi tinggi agar tidak membebani sumber sinyal 

dan op-amp yang kedua digunakan untuk rangkaian penguat tahap kedua. IC ini 



 
 

 
 

memiliki faktor penguatan besar dan frekuensi internal yang berubah-ubah melalui 

sebuah range tegangan antara 3 V sampai 32 V [31].  

 

 (A) (B) 

 Gambar 2-27 (A) Konfigurasi Pin LM358 (B) Bentuk Fisik IC LM358 [31] 

 

 

Gambar 2-28 Rangakaian Penguat inverting [31] 

Pada rangkaian pengkondisi sinyal ZMCT103C menggunakan rangkaian 

penguat inverting. Inverting Amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional 

sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output memiliki phase yang 

berkebalikan dengan phase sinyal input. Dalam inverting amplifier salah satu fungsi 

pamasangan resistor umpan balik (feedback) dan resistor input adalah untuk mengatur 

faktor penguatan inverting amplifier (penguat membalik) tersebut. Dengan 



 
 

 
 

dipasangnya resistor feedback (RF) dan resistor input (Rin) maka faktor penguatan dari 

penguat membalik dapat diatur dari 1 sampai 100.000 kali.  

Rangkaian penguat membalik diatas merupakan rangkaian dasar inverting 

amplifier yang menggunakan sumber tegangan simetris. Secara matematis besarnya 

faktor penguatan (A) pada rangkaian penguat membalik adalah (-Rf/Rin) sehingga 

besarnya tegangan output secara matematis adalah :  

(persamaan 2-18) 

 

Dalam bentuk grafik bentuk sinyal output dan sinyal input rangkaian penguat 

membalik (inverting amplifier) ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2-29 Sinyal Input dan Sinyal Output Inverting Amplifier [31] 

Berikut merupakan Rangkaian Skematik dari LM358: 



 
 

 
 

 

Gambar 2-30 Rangkaian Skematik Modul LM358 

 (Sumber: datasheet LM358 Diakses 24 Juni 2019) 

2.2.10 Driver Relay ULN2803 

Driver relay merupakan rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan relay 

karena daya (arus/tegangan) dari microcontroller kurang mencukupi. Rangkaian ini 

digunakan sebagai interface antara relay yang memiliki tegangan kerja bervariasi 

(misal 12 V) dengan microcontroller yang hanya bertegangan 5 V [21]. Karena, 

tegangan output mikrokontroler belum bisa digunakan untuk mengaktifkan relay,  

ULN2803 merupakan salah satu chip IC yang mampu difungsikan sebagai driver relay. 

IC ini berupa rangkaian transistor Darlington dengan tegangan tinggi. Hal ini 

memungkinkan untuk memburat antarmuka sinyal TTL dengan beban tegangan tinggi. 

Chip mengambil sinyal tegangan rendah (TTL, CMOS, PMOS, NMOS yang 

beroperasi pada tegangan rendah atau arus rendah) dan bertindak sebagai relay, 

menyalakan atau mematikan tingkat sinyal yang lebih tinggi di sisi yang berlawanan. 



 
 

 
 

 

Gambar 2-31 Pin IC ULN2803 

 (Sumber : Datasheet ULN2803 Diakses 20 Juni 2019) 

Secara fisik ULN2803 adalah konfigurasi IC 18-pin dengan rincian pin 1-8 

digunakan untuk menerima sinyal tingkat rendah, pin 9 sebagai ground (untuk referensi 

sinyal tegangan rendah), pin 10 terhubung ke positif dari tegangan yang diterapkan 

juga pada koil relay, dan pin 11-18 merupakan output (pin 1 drive pin 18, pin 2 drive 

pin 17, dst).  

 

Gambar 2-32 Skema ULN2803 Pada Rangkaian Driver Relay 

Sumber: (Proteus Project, diambil pada 27 Juni 2019) 



 
 

 
 

Sinyal TTL beroperasi dalam selang 0-5V, dengan segala sesuatu antara 0,0 

dan 0,8 dianggap “rendah” (off), dan 2,2 sampai 5,0V dianggap “tinggi” (on). Daya 

maksimum yang tersedia pada sinyal TTL tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya 

tidak melebihi 25mW (5mA 5V), sehingga tidak cukup untuk sesuatu seperti kumparan 

relay.  Di sisi output ULN2803 umumnya berada pada selang nilai 50V/500mA, 

sehingga dapat mengoperasikan beban kecil secara langsung.  Pada aplikasi lain, sering 

digunakan untuk daya kumparan dari satu atau lebih relay, yang memungkinkan 

tegangan yang lebih tinggi atau arus yang lebih kuat, dikontrol oleh sinyal tingkat 

rendah. Dalam aplikasi arus kuat (listrik), ULN2803 menggunakan tingkat rendah 

(TTL) sinyal untuk mengaktifkan atau pun mematikan sinyal tegangan/arus yang lebih 

tinggi pada sisi output [33]. 

Cara kerja ULN2803 untuk mengendalikan on-off  komponen relay sebagai 

berikut, misalkan ketika pin masukan ULN2803 bernomor 1 mendapat logika high atau 

bertegangan 5 VDC dari pin digital Arduino maka pada pin keluaran ULN2803 

bernomor 18 akan menghasilkan logika low atau tidak bertegangan sehingga coil relay 

R1 akan mendapat tegangan 12 VDC.   



 
 

 
 

 

Gambar 2-33 Skema ULN283 ketika pin masukan berlogika high [21] 

  Apabila pin masukan berlogika low maka pin keluaran dalam kondisi floating 

atau mengambang dimana kondisi ini pin keluaran tidak berlogika high ataupun low. 

Sebagai contoh pada saat pin masukan 1 IC ULN2803 berlogika low, maka pin 

keluaran 18 IC ULN2803 akan berkondisi floating. Gambar 2.34 menunjukan skema 

rangkaian ULN2803 apabila pin masukan mendapat logika low [21]. 

 

Gambar 2-34 Skema ULN2803 ketika pin masukan berlogika low [21] 



 
 

 
 

2.2.11 Relay 12 VDC 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan dengan tenaga listrik dan 

merupakan komponen Elektromekanikal (kombinasi elektrik dan mekanik) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil/lilitan magnet) dan Mekanikal 

(seperangkat Kontak Saklar / Switch). Sebuah relay minimal memiliki 1 pasang Kontak 

NO dan Kontak NC [34].  

Prinsip kerja relay adalah menggunakan prinsip elektromagnetik untuk 

menggerakkan kontak saklar tersebut. Sehingga, posisi kontak NO dan kontak NC dapat 

diubah tanpa langsung disentuh oleh manusia. 

 

Gambar 2-35 Kontruksi Relay [33] 

Gambar di atas adalah konstruksi sebuah relay. Sebuah Besi (Iron Core) dililit 

oleh sebuah kumparan coil yang berfungsi untuk memberi medan Elektomagnet. Saat 

Switch ditutup, kumparan coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya 



 
 

 
 

Elektromagnet yang kemudian menarik contact untuk berpindah dari Posisi 

sebelumnya, sehingga Kontak NC akan menjadi open dan Kontak NO akan menjadi 

close.  Coil yang digunakan oleh relay untuk menarik contact poin ke posisi close pada 

umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

1. Konstruksi Relai Elektro Mekanik Posisi NC (Normally Close)    

 

Gambar 2-36 Konstruksi Relai Posisi NC [33] 

Dari konstruksi relai elektro mekanik diatas dapat diuraikan sistem kerja atau 

proses relay bekerja. Pada saat elektromagnet tidak diberikan sumber tegangan maka 

tidak ada medan magnet yang menarik armature, sehingga saklar relay tetap terhubung 

ke terminal NC (Normally Close) seperti terlihat pada gambar konstruksi diatas. 

Kemudian pada saat elektromagnet diberikan sumber tegangan maka terdapat medan 

magnet yang menarik armature, sehingga saklar relay terhubung ke terminal NO 

(Normally Open) seperti terlihat pada gambar dibawah. 

 

 



 
 

 
 

 

 

2. Konstruksi Relai Elektro Mekanik Posisi NO (Normally Open)  

 

Gambar 2-37 Konstruksi Relai Posisi NO [33] 

Relay elektromekanik memiliki kondisi saklar atau kontaktor dalam 3 posisi. 

Ketiga posisi saklar atau kontaktor relay ini akan berubah pada saat relay mendapat 

tegangan sumber pada elektromagnetnya. Ketiga posisi saklar relay tersbut adalah :  

Posisi Normally Open (NO), yaitu posisi saklar relay yang terhubung ke terminal NO 

(Normally Open). Kondisi ini akan terjadi pada saat relay mendapat tegangan sumber 

pada elektromagnetnya.  

Posisi Normally Colse (NC), yaitu posisi saklaar relay yang terhubung ke 

terminal NC (Normally Close). Kondisi ini terjadi pada saat relay tidak mendapat 

tegangan sumber pada elektromagnetnya.  

Posisi Change Over (CO), yaitu kondisi perubahan armatur saklar relay yang 

berubah dari posisi NC ke NO atau sebaliknya dari NO ke NC. Kondisi ini terjadi saat 



 
 

 
 

sumber tegangan diberikan ke elektromagnet atau saat sumber tegangan diputus dari 

elektromagnet relay. 

 

Gambar 2-38 Simbol Single Line Relay [33] 

Gambar di atas adalah bentuk relay yang ada di pasaran dan simbol relay. Relay 

merupakan salah satu jenis dari saklar, dimana kondisi umum sebuah saklar juga 

berlaku. Umumnya saklar memiliki istilah Pole dan Throw. Pole adalah banyaknya 

kontak yang dimiliki oleh sebuah relay, sedangkan Throw adalah Banyaknya kondisi 

yang dimiliki oleh sebuah Kontak (NO/NC). 

Relay dibutuhkan dalam rangkaian elektronika sebagai eksekutor sekaligus 

interface antara beban dan sistem kendali elektronik yang berbeda sistem power 

supplynya. Secara fisik antara saklar atau kontaktor dengan elektromagnet relay 

terpisah sehingga antara beban dan sistem kontrol terpisah. Bagian utama relay elektro 

mekanik adalah sebagai berikut [34]. 

a. Kumparan elektromagnet  



 
 

 
 

b. Saklar atau kontaktor  

c. Swing Armatur  

d. Spring (Pegas)  

2.2.12 Rangkaian Pulldown 

Rangkaian Pull Down ini digunakan untuk memberikan input tegangan pada 

pin arduino mega 2560 sesuai dengan datasheet besar tegangan V input high dan V 

input low, sehingga pin dapat membaca logika high atau low input yang diberikan oleh 

push button dan kontak relai status. Pin arduino mega 2560 akan membaca logika high 

apabila saklar ditekan kemudian mendapat input tegangan sebesar 5 VDC pada pin dan 

apabila saklar tidak ditekan maka pin arduino akan membaca low sesuai dengan nilai 

awal yang diberikan di program yaitu “0”. Resistor 10K ohm pada sisi ground untuk 

membatasi arus hubung singkat menjadi 0,5 mA [16]. 

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

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

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

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

toleransi rangkaian dan “Integrated Circuit” yang digunakan. 



 
 

 
 

 

Gambar 2-39 Rangkaian Switch 

 (Sumber: Project Proteus Schematic Project, diambil 22 Juni 2019) 

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”. Untuk mengatasi kondisi ini, kita dapat menambahkan 

tegangan pada input pin, seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2-40 Rangkaian Switch dengan Input 5 V 

 (Sumber: Project Proteus Schematic Project, diambil 22 Juni 2019) 



 
 

 
 

Dengan ditambahkan tegangan 5 volt pada pin input, masalah “floating” telah 

diselesaikan. Akan tetapi muncul satu masalah baru, yaitu ketika switch ditekan 

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

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

circuit”. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan fisik suplai daya dan rangkaian itu 

sendiri. Arus yang sangat besar tersebut dapat dibatasi dengan menambahkan sebuah 

resistor. 

 

Gambar 2-41 Skema Rangkaian Pulldown 

 (Sumber: Project Proteus Schematic Project, diambil 24 Juni 2019) 

Resistor 10 K ohm akan membatasi arus menjadi (5 volt / 10 K ohm) = 0,5 mA. 

Dengan penambahan resistor maka masalah “short circuit” telah diselesaikan. 

Penambahan resistor ke sinyal “low” disebut “pull down”. Jadi Fungsi utama “pull 

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

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



 
 

 
 

2.2.13 Push Button 

Tombol Tekan (Push Button) merupakan komponen control yang sangat 

berguna, alat ini dapat dijumpai pada panel listrik atau di luar panel listrik. Fungsi 

tombol tekan adalah untuk mengontrol kondisi ON atau OFF dari suatu rangkaian 

listrik khususnya pada bagian pengontrolan. 

 

Gambar 2-42 Bentuk Fisik Push Button [19] 

  Dalam menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik push button 

menggunakan 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 [19]. 

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. Dikarenakan 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.  

 

Gambar 2-43 Prinsip Kerja Push Button Switch [19] 

Berdasarkan fungsinya tombol tekan terbagi atas 3 tipe kontak : 

1. Kontak NO (Normally Open = Kondisi Terbuka) 

Tombol jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan arus pada suatu 

rangkaian control atau sebagai tombol start. Tombol jenis NO akan berfungsi untuk 

mengalirkan arus apabila pada bagian knop-nya ditekan sehingga kontaknya saling 

terhubung. Namun sebaliknya jika aliran listrik terputus maka knopnya akan terlepas. 

Hal ini disebabkan karena tombol tekan memiliki pegas yang dimasukkan 

untukkembali ke posisi semula jika dilepas. 



 
 

 
 

 

Gambar 2-44 Push Button NO [19] 

 

 

 

 

2. Kontak NC (Normally Close = Kondisi Tertutup) 

Tombol tekan jenis ini adalah jenis kontak tertutup biasanya digunakan untuk 

memutus arus listrik dengan cara menekan knopnya sehingga kontaknya menjadi 

terbuka (kontak terpisah). Namun kalau knop dilepas maka akan kembali pada posisi 

semula (tertutup kembali). Tombol jenis ini digunakan untuk tombol stop. 

 

Gambar 2-45 Push Button NC [19] 

3. Kontak NO dan NC 



 
 

 
 

Kontak pada tombol jenis ini merupakan gabungan antara kontak NO dan kontak 

NC, yang bekerja secara bersana-sama dalam satu poros. Jika tombol di tekan maka 

kontak NO yang semula tertutup (close) akan berbalik arah secara bersama-sama. 

 

Gambar 2-46 Push Button NO dan NC [19] 

Seperti yang terlihat pada gambar 2-46  kontak NO akan menjadi terhubung 

(close) dan kontak NC akan menjadi terbuka (open). Jika knop pada tombol dilepaskan 

maka akan kembali ke posisi semula. Tombol campuran jenis ini kadang di gunakan 

untuk rangkaian sistem interlock untuk dua fungsi control yang berbeda. 

2.2.14 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 [22]. 

 

Gambar 2-47 Pilot Lamp 12V DC [22] 



 
 

 
 

Pilot lamp bekerja ketika ada tegangan masuk (Phase - Netral) dengan 

menyalanya sebuah lampu atau led pada pilot lamp.  

 

Gambar 2-48 Wiring Pilot Lamp [22] 

Seiring berjalannya waktu pilot lamp kini tidak hanya menggunakan bohlam 

atau dop, namun telah menggunakan jenis LED yang memiliki nyala lampu lebih 

terang dan hemat energi. Dari LED tersebut mempunyai tegangan kerja yang 

beravariasi untuk bisa menyalakan sebuah pilot lamp, diantaranya 24V AC/DC, 110-

120V AC, 230-240V AC [22]. 



 
 

 
 

2.2.15 Ethernet Shield 

 

Gambar 2-49 Ethernet Shield W5100 [14] 

Ethernet Shield adalah modul  yang digunakan untuk mengkoneksikan Arduino 

dengan internet menggunakan kabel (Wired). Arduino Ethernet Shield dibuat 

berdasarkan pada Wiznet W5100 ethernet chip. Wiznet W5100 menyediakan IP untuk 

TCP dan UDP, yang mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk 

menggunakannya dibutuhkan library Ethernet dan SPI. Ethernet Shield ini 

menggunakan kabel RJ-45 untuk mengkoneksikanya ke Internet, dengan integrated 

line transformer dan juga Power over Ethernet. 

Ethernet Shield bekerja dengan cara memberikan layanan IP pada arduino dan 

pc agar dapat terhubung ke internet. Cara menggunakan cukup mudah yaitu hanya 

dengan menghubungkan Arduino Ethernet Shield dengan board Arduino lalu akan 

disambungkan ke jaringan internet. Cukup memasukkan module ini ke board Arduino, 

lalu menghubungkannya ke jaringan ineternet dengan kabel RJ-45, maka Arduino akan 



 
 

 
 

terkoneksi langsung ke internet. Untuk menggunakanya, tentu saja kita harus 

mensetting IP pada module dan pc internet agar dapat terhubung satu sama lain. 

 

 

Gambar 2-50 Bagian-bagian Ethernet Shield [14] 

Selain itu module ini juga terdapat sebuah onboard micro-SD slot, yang dapat 

digunakan untuk menyimpan file dan data. Module Ethernet Shield bisa digunakan 

dengan board Arduino Uno dan Mega. Dan dapat bekerja dengan baik pada kedua 

Arduino tersebut. Untuk menggunakan akses microSD card reader onboard ini dapat 

dengan menggunakan library SD card. Saat menggunakan library ini, SS ditempatkan 

pada Pin 4. Module Ethernet juga terdapat pula reset controller, untuk memastikan 

bahwa module W5100 Ethernet dapat reset on power-up. 

Board Arduino dapat berkomunikasi baik dengan module W5100 dan SD card 

apabila menggunakan SPI bus melalui ICSP header, yang ada pada board Arduino Uno 



 
 

 
 

di pin digital 10, 11, 12, dan 13, sedangkan pada board Arduino Mega pada pin digital 

50, 51, dan 52. Di kedua board Arduino tersebut, pin digital 10 digunakan untuk 

memilih mode W5100 dan pin digital 4 untuk SD card, dimana pin tersebut tidak dapat 

digunakan untuk pin I/O biasa. Dalam board Arduino Mega, pin digital 53 (SS) tidak 

digunakan sama sekali, baik untuk memilih antara module W5100 atau SD card, namun 

harus tetap ditetapkan sebagai output agar interface SPI dapat bekerja dengan baik [14]. 

Diagram pinout Ethernet Shield W5100 dapat dilihat secara jelas pada lampiran. 

2.2.16 Arduino Mega 2560 

Arduino adalah suatu open-source platform elektronik yang berbasis 

kemudahan penggunaan (easy to use) baik hardware maupun software Board Arduino 

Mega 2560 adalah sebuah Board Arduino yang menggunakan ic Mikrokontroler 

ATmega 2560. Board ini memiliki Pin I/O yang relatif banyak, 54 digital Input / 

Output,15 buah di antaranya dapat di gunakan sebagai output PWM, 16 buah analog 

Input, 4 UART. Arduino Mega 2560 di lengkapi kristal 16. Mhz Untuk 

penggunaan relatif sederhana tinggal menghubungkan power dari USB ke PC / Laptop 

atau melalui Jack DC pakai adaptor 7-12 V DC [29]. Untuk lebih jelasnya diagram 

pinout dari Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada lampiran. 



 
 

 
 

 

Gambar 2-51 Bentuk Fisik Arduino Mega 2560 [29] 

Di bawah ini dapat dilihat spesifikasi dari Arduino Mega 2560. 

Tabel 2-2 Spesifikasi Arduino Mega 2560 [29] 

Mikrokontroler ATmega2560  

Tegangan Operasianal 5V 

Tegangan Input (rekomendasi) 7-12V 

Tegangan Input (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 54 (of which 15 provide PWM output) 

Pin Analog Input 16 

Arus DC per Pin I/O 20 mA 

Arus DC untuk Pin 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf


 
 

 
 

 

2.2.17 Aplikasi Software VTScada 11.2 

VTScada merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan satu 

set alat pemantauan dan control yang mudah melalui perngkat keras HMI (Human 

Machine Interface). VT Scada ini menggunakan sistem “tag” atau “plug and play” dan 

untuk komunikasi melalui ethernet umumnya menggunakan library Modbus. 

 

Gambar 2-52 Tampilan Awal Software VTScada 11.2 

 (Sumber: Aplikasi VTScada 11.2 Diakses 15 Juni 2019) 

Perangkat lunak VTScada bias dengan mudah digunakan dalam 

pengembangan aplikasi dan bahasa pemrograman yang bagus. Oleh karena itu, 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Panjang 101.52 mm 

Lebar 53.3 mm 

Berat 37 g 

Lanjutan Tabel 2-2 



 
 

 
 

pengguna bias mengoperasikan peralatan dengan mudah seperti konfigurasi alarm, 

mendapatkan data laporan, dan data statistic. Dalam fungsi monitoring-nya dapat 

dilakukan dari jarak jauh melalui alarm telepon, email atau sms. Selain itu juga bisa 

membuat tag untuk kebutuhan peralatan sendiri, karena tersedia lebih dari 100 I/O, 

alarm, data logger [21]. Berikut daftar driver yang tersedia oleh VT Scada : 

Tabel 2-3 Daftar Driver yang Tersedia VT Scada [21] 

Allen-Bradley Driver CalAmp Diagnostic Driver 

CIP Driver Data Flow RTU Driver 

DDE Driver DNP3 Driver 

Driver Multiplexer Tags Enron Modbus Driver Tags 

Fisher ROC Driver Tags GE Series 90 Driver Tags 

Koyo Driver Tags MDS Diagnostic Driver 

Modbus Compatible Device Motorola ACE Driver 

Omron FINS Driver Tags Omron Host Link Driver 

OPC Client Driver (and OPC 

Server) 

Polling Driver 

Siemens S7 Driver SNMP Driver 

SQL Data Query Driver Tags  

(Trihedral Engineering VTScada, 2017) 

 


