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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Load Bank 

Loadbank merupakan sebuah media yang berfungsi sebagai alat uji coba 

terhadap kemampuan sebuah trafo, baterai atau generator set. beberapa jenis 

loadbank kerap kita jumpai, diantaranya loadbank yang memakai air laut yang 

pada umumnya disebut Dummy Loadbank. Loadbank tipe Electric Heater 

merupakan model baru dengan tingkat error rendah dan biasanya di isi dengan 

Grid Resistor sepagat element heater pada beban. Kegunaan Loadbank ialah 

untuk mengetahui berapa skala besar kemampuan Generator set atau Trafo 

sebelum diimplementasikan langsung pada beban riil, selain itu loadbank juga 

dapat digunakan untuk mengetahui  apakah terjadi perubahan karakteristik pada 

genset yang di uji dan sudah sesuaikah genset tersebut dengan spesifikasi, 

contohnya apakah frekuensi yang dihasilkan oleh genset akan tetap stabil saat 

di aplikasikan pada beban seperti pada saat generator bekerja tanpa beban, 

begitu juga pada tegangan masih tetap bertahan di nilai tegangan yang 

diinginkan, lalu sama dengan sistim monitor tekanan minyak beserta tingkat 

suhu pada mesin, dengan melakukan simulasi uji beban dengan menggunakan 

Loadbank ini perubahan nilai parameter yang terjadi dapat diamati, apakah 

perubahan-perubahan parameter hasil pengujian ini cukup memberikan nilai 

keamanan pada mesin tersebut dan juga ketika diaplikasikan ke beban riil 

apakah dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. 
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2.2.Generator  

Generator adalah sebuah mesin yang dapat merubah tenaga gerak 

menjadi tenaga listrik. Tenaga mekanik dihasilkan dari panas, uap, arus air, dan 

lain lain. Energi listrik dari generator dapat berupa Listrik AC ataupun DC.. 

Generator memiliki hubungan terhadap Hukum Faraday, yang berbunyi 

“ bahwa apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam medan magnet 

berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk Gaya Gerak Listrik ”. 

Generator dapat dibagi menjadi 2, yaitu genset dengan arus yang bolak-

balik atau alternating current (AC) dan genset dengan arus yang searah(DC). 

Pada GAC, tegangan induksi yang dihasilkan oleh medan magnet yang menutar 

kumparan  atau coil sebelum melewati carbon brush yang dihubungkan dengan 

pembangkit berbentuk cincin, sehingga dihasilkan tegangan agar dapat 

menyalakan alat atau mesin. Disebut genset AC sebab arah arus bertumbukan 

terhadap arah perputaran kumparan.  

 

Gambar 2.1 Generator 
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2.3.Indicator or Metering 

Pada sebuah panel biasanya diperlukan peralatan yang dipasang agar dapat 

melakukan monitoring parameter yang ada. sebuah panel listrik umumnya dipasang 

indikator yang standart berupa : meteran arus, meteran tegangan, meteran daya, 

meteran frekuensi, dan lain sebagainya 

2.4. Circuit Breaker 

Circuit Breaker merupakan sebuah instrument listrik yang berfungsi 

sebagai pemutus tegangan. Biasanya circuit breaker dapat bekerja secara otomatis 

saat akan melakukan pemutusan arus listrik yang disebabkan oleh beban lebih , 

kebakaran , ataupun konsleting. Dari penyebab pemutusan arus listrik, circuit 

breaker dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagi berikut: 

2.4.1 Miniature Circuit Breaker (MCB) 

MCB adalah sebuah instrument pengaman panel dari beban 

lebih dan hubung singkat yang disebabkan oleh arus listrik. Thermis 

dan relay merupakan bagian yang terpenting pada MCB. Dimana , 

Thermis sebagai pendeteksi suhu dan relay sebagai pemindah arus. 

thermis memiliki prinsip serta cara kerja sama seperti TOR 

dimana MCB mengandalkan 2 logam yang sering disebut bimetal. 

Sedangkan elektromagnetik digunakan untuk menarik kontak dari 

posisi NC. 

 

Gambar 2.2 MCB 
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2.4.2 MCCB ( Mold Case Circuit Breaker) 

Mold case CB memiliki cara kerja hampir sama dengan CB 

biasa karena mampu menjaga panel listruk dari overload atau short 

circuit. Yang menjadikan MoldCaseCB beda dengan MCB adalah 

MoldCaseCB memiliki kemampuan untuk memutus arus yang dapat 

diatur sesuai batas nilai beban yang  kita inginkan. 

 

Gambar 2.3 MCCB 

2.4.3 ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) 

Earth Leakage CB merupakan instrument pengaman lsitrik 

apabila electrik leakage terjadi pada panel maupun rangkaian listrik. 

Leakage current dapat diartikan sebagai arus yang keluar bukan 

pada beban yang diharuskan misalnya arus yang masuk pada 

Manusia (manusia yang tersengat Listrik). 

 

Gambar 2.4 ELCB 
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2.5.Arduino 

Arduino adalah sebuah board dengan rangkaian elektronik berbasis 

open source. Dalam rangkainya terdapat beberapa komponen. Yang paling 

penting dalam sebuah arduino adalah  sebuah IC mikrokontroler dengan jenis 

AVR dari perusahaan Atmel. 

Mikrokontroler adalah programmable chip yang dimana chip tersebut 

dapat di program untuk menggerakan suatu plant berbasis arduino. Tujuan 

memprogram mikrokontroler adalah agar komponen-komponen dalam arduino 

dapat membaca input, kemudian mengolah input tersebut untuk menghasilkan 

output sesuai yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan mikrokontroler memiliki 

fungsi untuk mengendalikan input, proses dan output sebuah rangkaian 

elektronik. 

 

Gambar 2.5 Arduino (MEGA 2560) 

(Sumber : http://www.c-sharpcorner.com) 

Arduino biasanya digunakan untuk mengembangkan sebuah objek 

interaktif, menggunakan berbagai macam switch dan sensor, kemudian 

mengashilkan output yang dapat mengendalikan berbagai output fisik. 

Proyek Arduino dapat difungsikan sendiri atau dalam kata lain arduino 

dapat berdiri menjadi proyek mandiri, atau berkomunikasi dengan software 
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yang berjalan pada komputer seperti Flash pada windows. Board dapat 

dibuat sendiri atau dibeli yang sudah jadi; open-source IDE dapat 

didownload secara gratis. 

2.5.1. Kelebihan Arduino. 

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari arduino dibanding 

microcontroller lainnya : 

• Arduino sudah memiliki bootloader untuk menangani 

program yang di upload oleh komputer. Tidak memerlukan 

chip lain lagi 

• Sudah memiliki jalur komunikasi USB, jadi arduino dapat 

diprogram langsung menggunakan laptop atau komputer 

tanpa menggunakan port serial sepert RS323. 

• Arduino telah di lengkapi dengan berbagai jenis library 

sehingga pengguna dapat dengan mudah membangun 

sebuah proyek dari awal. 

Memiliki berbagai macam modul siap pakai (shield) yang bisa dihubungkan 

secara langsung dengan board Arduino. Misalnya driver motor, ultrasonic, AC-

DC Converter, dll. 

 

2.6.Bluetooth HC – 05 

  Bluetooth HC-05 merupakan sebuah komponen yang mampu 

melakukan komunikasi tanpa menggunakan kabel via bluetooth yang 

beroperasi di frekuensi 2.4GHz dengan pilihan 2 buah jenis konektivitas. Yaitu 
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sebagai penerima data saja, dan jenis ke 2 sebagai transceiver atau sering 

disebut pengirim data. penggunaan komponen ini sangat tepat bila 

menginginkan komunikasi atau pengiriman data secara wireless atau tanpa 

menggunakan kabel. Contohnya adalah kendali jarak jauh , monitoring alat, 

ataupun keduanya sekaligus. 

 interface yang digunakan agar dapat mengakses modul ini dalah 

komunikasi serial antara TXD dan RXD.  

 

Gambar 2.6 Bluetooth Module 

Spesifikasi dari bluetooth HC-05 adalah sebagai berikut : 

• Memiliki frekuensi ISM sebesar 2.4 GHz 

• Bluetooth tipe EDR V.2.0 

• Kecepatan transfer data hingga 1Mbps  

• Kecepatan dapat mencapai 2.1 Mbps / 160  
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• Tegangan minimal  untuk bekerja 3,3 – 6 Volt DC 

• Konsumsi arus sebesar 50 mA 

• modulasi  

• GFSK 

• Sensitivitasnya mencapai  84dBm  

• Daya untuk emisi hingga 4 dBm 

• Suhu untuk beroperasi -20°c hinggs +75°C 

• Aman karena ada enkripsi pada data 

• berukutan15.2×35.7×5.6 mm 

2.7.Android Programming 

 Android adalah salah satu OS bersifat open atau gratis sehingga 

semua orang dapat membuka dan mengembangkan android.. Android 

adalah OS pada smarttphone yang paling sering kita jumpai. Rival dari 

android yang paling terkenal adalah iOS. Namun IOS kalah nama karena 

bukan merupakan open source. 

 Java adalah sebuah bahasa utuk melakukan pemograman yang 

paling sering digunakan pada tahun 2017. Untuk membangun sebuah 

aplikasi berbasis android, Java merupakan bahasa terbaik. Dengan jumlah 

komunitas yang begitu banyak dan besar di Indonesia. Dengan tersedianya 

komunitas besar kemudahan untuk mencari jawaban dari kesulitan menjadi 

keuntungan bagi pengguna java. 

 Java bukan digunakan oleh android saja, tetapi dapat juga 

diaplikasikan pada berbagai obhek seperti TV ,Komputer, Mesin , dll.  Kita 

bisa membangun sebuah GUI pada windows. 
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 Bahasa pada anroid adalah java yang merupakan bahasa android 

official yang dikembangkan oleh google. Java dikategorikan sebagai 

mid-level programming language. 

 

2.8.Alternate Current dan Direct Current 

Dalam penggunaan listrik pada zaman ini terdapat 2 jenis listrik yang 

dibagi berdasarkan jenis arusnya. Yaitu Alternate Current (AC) ataupun 

listrik dengan arus bolak – balik dan juga Direct Current (DC) ataupun 

listrik dengan arus searah. Kedua jenis listrik ini memiliki sifat yang 

berbeda dalam penggunaannya dan juga untuk perangkatnya yang akan 

dijelaskan pada subab berikut ini. 

2.8.1. Direct Current (DC) 

Direct Current (DC) ataupun arus searah ini merupakan listrik 

yang mempunyai pergerakan arus dari kutub positif menuju kutub negatif 

saja oleh karena itu jenis listrik ini dikatakan sebagai jenis listrik arus 

satu arah. Untuk penggunaannya pada kehidupan di zaman sekarang ini, 

listrik DC lebih banyak digunakan pada perangkat – perangkat yang 

menggunakan sistem kontrol yang lumayan maju, seperti halnya 

smartphone, televise LED hingga mesin printer. Jenis listrik ini sangat 

cocok digunakan dalam perangkat yang membutuhkan sistem kerja yang 

sangat kompleks dikarenakan caranya yang cukup untuk untuk 

mengontrolnya. Untuk melihat grafik tengangan pada arus searah ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah.  
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Gambar 2.7 Kurva tegangan arus searah 

Namun pada dasarnya untuk zaman sekarang ini semua sistem 

transmisi listrik menggunakan listrik arus bolak – balik. Sehingga 

perangkat yang menggunakan arus searah tersebut biasa terdapat sebuah 

komponen pengubah arus bolak – balik menjadi arus searah. 

 
2.8.2. Alternate Current (AC) 

Alternate Current (DC) ataupun arus bolak – balik ini merupakan 

listrik yang mempunyai pergerakan arus dari kutub positif menuju kutub 

negatif dan juga terdapat arus balik dari arah kutub negatif menuju kutup 

positif. Oleh karena itu jenis listrik ini dikatakan sebagai jenis listrik arus 

bolak – balik karena arus tersebut dapat berbalik dari kutub negatif 

menuju kutub positif. Pada dasarnya arus listrik ini yang dijadikan 

standar bagi penyaluran listrik dari pembangkit listrik menuju rumah – 

rumah konsumsi. Hal itu terjadi karena listrik jenis ini terdapat frekuensi 

pada gelombang tegangannya dan juga listrik ini dapat dinaikkan 

tegangan ataupun arusnya. Untuk melihat grafik tegangan arus bolak – 

balik tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.8 Kurva tegangan arus bolak - balik 

Sehingga pada dasarnya lampu yang menggunakan listrik AC ini 

akan hidup dan mati secara terus menerus berdasarkan frekuensi 

tegangan AC ini. Untuk Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz yang 

mana lampu akan hidup dan juga mati sebanyak 50 kali dalam 1 detiknya. 

Namun dikarenakan mata kita yang tidak bias melihat pergerakan hidup 

dan matinya lampu tersebut maka seolah – olah lampu tersebut hanya 

hidup saja.  

Pada listrik AC ini dapat menaikkan dan juga menurunkan 

tegangan ataupun arus listrik dengan menggunakan trafo seperti gambar 

2.8. Cara kerja trafo ini menggunkan prinsip gaya Lorentz dimana 

apabila ada arus yang mengalir dalam sebuah kumparan maka akan ada 

medan magnet disekelilingnya. 
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Gambar 2.9 Transformer pada Listrik AC 

Namun medan magnet ini tidak langsung dapat menghasilkan arus 

listrik. Sebaliknya apabila terdapat perbedaan medan magnet maka akan 

timbulah arus. Dikarenakan pada listrik AC ini tegangan yang dihasilkan 

juga berubah – ubah maka arus dan juga medan magnet yang dihasilkan 

juga akan berubah – ubah. Sehingga medan magnet yang berubah – ubah 

ini akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya tergantung kepada 

kumparan sekundernya yang akan melakukan perubahan tegangan atau 

arusnya.  

Untuk penyaluran listrik dibutuhkan tegangan yang cukup tinggi 

dikarenakan apabila tengangan tidak tinggi maka arus tidak cukup kecil 

dan nantinya akan terjadinya perubahan magnet disekitar kabel transmisi 

dan hal tersebut bisa menyebabkan arus bocor sehingga menghasilkan 

kerugian daya dalam transmisi listrik. Walaupun pada dasarnya akan 

terdapat kerugian daya dalam transmisi yang disebabakan oleh 

terdapatnya reaktansi induktif pada kabel transmisi. Namun kerugian ini 

masih cukup kecil apabila tegangan dinaikkan setinggi mungkin. 
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2.9. Listrik 1 phasa dan listrik 3 phasa 

Pada listrik tegangan AC ini memiliki 2 jenis dalam phasanya 

ataupun dalam bentuk gelombangnya. Dimana bisanya terdapat listrik 1 

phasa dan juga listrik 3 phasa yang umumnya digunakan. Kedua jenis listrik 

AC ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing – masing dikarenakan 

sifat dari jenis listrik AC yang cukup berbeda tersebut.  

 

2.9.1. Listrik 1 Phasa 

Listrik 1 phasa ini merupakan listrik untuk daya rendah yang mana 

biasanya dipakai pada konsumen rumahan. Untuk bentuk gelombangnya 

dapat dilihat pada gambar 2.7 yang merupakan gelombang sinus. 

Dikarenakan peralatan yang digunakan pada perumahan tidak cukup besar 

maka dipakailah listrik 1 phasa ini dengan tegangan 220 Volt. Pada 

instralasi untuk listrik 1 phasa ini juga cukup murah dikarenakan hanya 

membutuhkan 1 buah MCB yang berguna untuk menghidupkan dan 

mematikan listrik sumber dengan sebuah fuse sebagai pengaman untuk 

arus berlebih. Listrik jenis ini juga hanya membutuhkan 2 buah kabel 

transmisi yaitu Line dan juga Netral sehingga tidak membutuhkan banyak 

kabel transmisinya. 

 

2.9.2. Listrik 3 Phasa 

Dari jenis listrik AC ini juga terdapat listrik yang memiliki 3 phasa 

ataupun 3 gelombang. Sehingga apabila dilihat pada kurva tegangannya 
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maka terdapat 3 buah gelombang sinus pada 1 kurva dengan perbedaan 

phasa ataupun sudutnya seperti gambar 2.9 dibawah. 

 

Gambar 2.10 Kurva Listrik AC 3 Phasa 

Listrik 3 phasa ini akan menggeluarkan 1 buah kabel netral dan 3 

buah kabel output yang berbeda phasanya untuk setiap kabel. 

Pembangkit listrik terutama di Indonesia menggunakan pembangkit 

listrik 3 phasa dan juga untuk transmisi listrik tersebut masih dalam 3 

phasa. Namun listrik 3 phasa ini bisa dijadikan listrik 1 phasa dengan 

cara menggambil 1 kabel output dari pembangkit dan 1 kabel netral. Jadi 

listrik 3 phasa ini memiliki tegangan yang lebih tinggi dibanding listrik 

1 phasa yaitu sebesar 380 Volt. Oleh karena listrik yang tinggi tersebut 

maka jenis listrik ini lebih banyak digunakan pada industri, mall ataupun 

apartemen yang mana membutuhkan daya yang lebih besar dibanding 

perumahan.  

Listrik jenis ini pun lebih memakan biaya operasional dalam 

instalasinya dikarenakan kabel yang dipakai 4 buah yaitu 3 buah output 

dan 1 buah netral sehingga memerlukan 3 buah MCB untuk mematikan 
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atau menghidupkan sumber listrik. Perangkat yang digunakan dalam 

industri pun dapat dibilang cukup membutuhkan daya seperti contohnya 

apabila menggerakkan motor yang torsinya cukup besar, maka 

dibutuhkan tegangan yang besar dan juga arus yang cukup besar sehingga 

listrik ini lebih cocok untuk industri. 

2.10.  Segitiga Daya 

 Daya didefinisikan sebagai laju energi yang dibangkitkan atau 

dikonsumsi. Satuan dari daya adalah Joule/detik atau watt. Besarnya energi 

atau beban listrik yang terpakai ditentukan oleh reaktansi (R), induksi (L), 

dan capasitansi (C) Sedangkan besarnya pemakaian energi listrik 

disebabkan oleh banyak dan beraneka ragamnya peralatan (beban) listrik 

yang digunakan dalam industri. 

 Terdapat tiga macam beban listrik yaitu beban resistif, beban 

induktif, dan beban kapasitif. Berikut ini akan dijelaskan tentang ketiga 

beban tersebut: Pada umumnya beban listrik yang digunakan dalam industri 

bersifat induktif dan kapasitif; beban induktif yang bersifat positif 

membutuhkan daya reaktif seperti trafo dan penyearah, motor induksi (AC) 

dan lampu TL. Sedangkan beban kapasitif yang bersifat negatif 

menghasilkan daya reaktif. Daya reaktif ini merupakan daya yang tidak 

dapat digunakan sebagai sumber tenaga, namun diperlukan untuk proses 

transmisi energi listrik pada beban.  Penjumlahan vektor dari daya reaktif 

(Q) dan daya aktif (P) biasa disebut dengan daya semu (S), daya semu 

adalah daya yang terukur atau terbaca pada alat ukur. 
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Gambar 2.11 Segitiga Daya 

 

Gambar 2.12 Rumus Segitiga Daya 

2.10.1. Daya Nyata (P) 

   Daya nyata merupakan daya listrik yang digunakan untuk 

keperluan menggerakkan  mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya. 

 

 

2.10.2. Daya Semu (S) 

   Daya semu merupakan daya listrik yang melalui suatu 

penghantar transmisi atau distribusi. Daya ini merupakan hasil 

perkalian antara tegangan dan arus yang melalui penghantar. 
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2.10.3. Daya Reaktif (Q) 

   Daya reaktif merupakan selisih antara daya semu yang 

masuk pada penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu 

sendiri, dimana daya ini terpakai untuk daya mekanik dan panas. 

Daya reaktif ini adalah hasil kali antara besarnya arus dan tegangan 

yang dipengaruhi oleh faktor daya. 
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