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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1 Semikonduktor 

Material semikonduktor, seperti juga material-material lainnya terdiri atas 

atom-atom yang berukuran sangat kecil. Atom-atom ini terdiri atas nukleus (inti) yang 

di kelilingi oleh sejumlah elektron. Nukleus sendiri terdiri atas neutron dan proton. 

Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron netral. 

Elektron-elektron yang mengelilingi nukleus ini tersebar pada beberapa lapisan kulit 

dengan jarak tertentu dari nukleus, dimana energinya semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya jarak dari setiap lapisan kulit terhadap nukleus. Elektron pada 

lapisan terluar disebut elektron valensi. Aktifitas kimiawi dari sebuah unsur terutama 

ditentukan oleh jumlah elektron valensi nya. 

Dari bahan semikonduktor diatas maka terciptalah diantaranya : 

 1. Dioda 

 2.  Transistor 

 3.  Led 

 4.  Opto coupler 

 5.  Sensor GP2D12 

 6.  Microcontroller 

 7.  Solid state relay 

 8.  LCD matrik 

 9.  Dan masih banyak semikonduktor lainnya sehingga terciptalah 

                 peralatan elektronika. 
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2.2   Microcontroller AVR ATMega8535 

Microcontroller atau single chip microcomputer merupakan sebutan yang 

umum di berikan pada suatu komponen (berupa rangkaian terintegrasi) yang terdiri 

dari CPU (Central Processing Unit), ROM, RAM, dan I/O. Pada perkembangan 

teknologi khususnya dunia elektronika, penemuan silikon menyebabkan bidang ini 

mampu memberikan sumbangan yang amat berharga bagi perkembangan teknologi 

modern. Atmel sebagai salah satu vendor yang mengembangkan dan memasarkan 

produk mikro elektronika telah menjadi suatu teknologi standar bagi perancang 

sistem elektronika masa kini. Dengan perkembangan terakhir, yaitu generasi AVR 

(Alf And Vegard’s Risc), perancangan sistem elektronika telah di beri kapabilitas yang 

amat maju dengan biaya ekonomis yang cukup minimal. 

Perbedaan yang paling menonjol antara mikrokomputer seperti IBM PC 

dengan single chip microcomputer adalah penggunaan perangkat input/output dan 

media penyimpan programnya. IBM PC dan kompatibelnya menggunakan disk atau 

tape sebagai media penyimpan programnya serta perangkat input/output banyak di 

gunakan untuk berkomunikasi dengan pemakai. Sedangkan single chip 

microcomputer lebih sering menggunakan ROM atau EEPROM sebagai media 

penyimpanan programnya dan perangkat input/output bukan hanya di gunakan untuk 

berkomunikasi dengan pemakai, tetapi juga untuk memonitor dan mengontrol 

mekanisme proses pada peralatan yang dikontrolnya.  

Mikrokontroler AVR memiliki arsitektur RISC (Reduce Instruction Set 

Computing) 8 bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits word) 

dan sebagian besar instruksi di eksekusi dalam satu siklus clock, berbeda dengan 

instruksi MCS51 yang membutuhkan 12 siklus clock. Hal ini di karenakan kedua 

jenis Microcontroller tersebut memiliki arsitektur yang berbeda. AVR berteknologi 
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RISC (Reduced Instruction Set Computing), sedangkan seri MCS51 berteknologi 

CISC (Complex instruction Set Computing). Secara umum, AVR dapat di 

kelompokkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu kelompok ATtiny, kelompok AT90Sxx, 

keluarga ATMega dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing 

kelas adalah kapasitas memori, peripheral, dan fungsinya. Dari segi arsitektur dan 

instruksi yang digunakan bisa di katakan hampir sama. 

 

2.2.1   Fitur ATMega8535 

1. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 

16MHz. 

2. Kapabilitas memory flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte, dan EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 512 

byte. 

3. ADC internal dengan fidelitas 10 bit sebanyak 8 channel. 

4. Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps. 

5. Enam pilihan mode sleep menghemat penggunaan daya listrik. 

 

2.2.2 Arsitektur ATMega8535 

Dapat di lihat pada Gambar 2.1, bahwa ATMega8535 memiliki 

beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, port C dan port D. 

2. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran. 

3. Tiga buah timer/counter dengan kemampuan perbandingan. 
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4. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5. Watchdog timer dengan internal oscillator. 

6. SRAM sebesar 512 byte. 

7. Memori flash sebesar 8 Kb dengan kemampuan Read While Write. 

8. Unit interupsi internal & external. 

9. Port antar muka SPI. 

10. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat di program saat operasi. 

11. Antarmuka komparator analog.  

12. Port USART untuk komunikasi serial. 

Gambar 2.1 
Blok Diagram ATMega8535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sheet ATMega8535.pdf 
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2.2.3   Konfigurasi Pin AVR Seri ATMega8535   

Konfigurasi pin ATMEGA8535 bisa dilihat pada Gambar 2.1 Dari 

gambar tersebut dapat di jelaskan secara fungsional konfigurasi pin 

ATMega8535 sebagai berikut: 

a. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu daya. 

b. GND merupakan pin ground. 

c. Port A (PA0 s.d PA7) merupakan pin I/O dua arah dan masukan ADC. 

d. Port B (PB0 s.d PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, 

yaitu Timer/Counter, komparator analog, dan SPI. 

e. Port C (PC0 s.d PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin khusus, yaitu 

komparator analog, dan Timer Oscillator. 

f. Port D (PD0 s.d PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, 

yaitu komparator analog, interupsi eksternal, dan komunikasi serial. 

g. RESET merupakan pin yang di gunakan untuk me-reset Microcontroller. 

h. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal. 

i. AVCC merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 

j. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC 
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Gambar 2.2 
Konfigurasi Pin ATMega8535 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sheet ATMega8535.pdf 

 

2.2.4   Peta Memori 

AVR ATMEGA8535 memiliki ruang pengalamatan memori data dan 

memori program yang terpisah. Memori data terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

yaitu 32 buah register umum, 64 buah register I/O, dan 512 byte SRAM 

internal. 

Register keperluan umum menempati space data pada alamat 

terbawah, yaitu $00 sampai $1F. Sementara itu, register khusus untuk 

menangani I/O dan kontrol terhadap Microcontroller, menempati 64 alamat 

berikutnya, yaitu mulai dari $20 hingga $5F. Register tersebut merupakan 

register yang khusus di gunakan untuk mengatur fungsi terhadap berbagai 

peripheral Microcontroller, seperti kontrol register, timer/counter, fungsi-

fungsi I/O, dan sebagainya. Alamat memori berikutnya di gunakan untuk 
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SRAM 512 byte, yaitu pada lokasi $60 sampai dengan $25F. Untuk 

konfigurasi memori data dapat di lihat pada Gambar 2.3. 

Memori program yang terletak dalam Flash PEROM tersusun dalam 

word atau 2 (dua) byte karena setiap instruksi memiliki lebar 16-bit atau 32-

bit. AVR ATMEGA8535 memiliki 4Kbyte X16-bit Flash PEROM dengan 

alamat mulai dari $000 sampai $FFF. AVR tersebut memiliki 12 bit Program 

Counter (PC) sehingga mampu mengalamati isi Flash. Lihat Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.3 

Konfigurasi Memori data AVR ATMEGA8535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Sheet ATMEGA8535.pdf 
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Gambar 2.4 
Memori program AVR ATMEGA8535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data Sheet ATMEGA8535.pdf 

 
Selain itu, AVR ATMEGA8535 juga memiliki memori data berupa 

EEPROM 8-bit sebanyak 512 byte. Alamat EEPROM di mulai dari $000 

sampai $1FF. Dapat di lihat pada lampiran (data sheet).  

 

2.2.5  Status Register (SREG) 

Merupakan register berisi status yang di hasilkan pada setiap operasi 

yang di lakukan ketika suatu instruksi dieksekusi. SREG merupakan bagian 

dari inti CPU mikrokontroler. 

Gambar 2.5 
Status register AVR ATMega 8535 

 
 

 

 

 

 

Sumber: Data Sheet ATMEGA8535.pdf 
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1. Bit 7 – I : Global Interrupt Enable 

 Bit harus di-set untuk meng-enable interupsi. Setelah itu, kita dapat 

mengaktifkan interupsi mana yang akan anda gunakan dengan cara meng-

enable bit kontrol register yang bersangkutan secara individu. Bit akan di-

clear apabila terjadi suatu interupsi yang di picu oleh hardware, dan bit 

tidak akan mengizinkan terjadinya interupsi, serta akan di-set kembali 

oleh RETI. 

2. Bit 6 – T: Bit Copy Storage 

 Instruksi BLD dan BST menggunakan bit-T sebagai sumber atau tujuan 

dalam operasi bit. Suatu bit dalam sebuah register GPR dapat di salin ke 

bit T menggunakan instruksi BST, dan sebaliknya bit-T dapat di salin 

kembali ke suatu bit dalam register GPR menggunakan instruksi (BLD) . 

3. Bit – H:  Half carry flag 

4. Bit-S : Sign Bit 

 Bit-S merupakan hasil operasi EOR antara flag-N (negatif) dan flag V   

(komplemen dua overlow). 

5. Bit-3 – V : Two’s Complement Overlow Flag 

 Bit berguna untuk mendukung operasi aritmatika. 

6. Bit 2 – N: Negative Flag 

 Apabila suatu operasi menghasilkan bilangan negatif, maka flag-N akan 

di-set. 

7. Bit 1 – Z: Zero Flag 

 Bit akan di-set bila hasil operasi yang di peroleh adalah nol. 

8. Bit 0 –C: Carry Flag 
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 Apabila suatu operasi manghasilkan carry, maka bit akan di-set. 

2.3 Dioda 

Dioda termasuk komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. 

Beranjak dari penemuan dioda, para ahli menemukan juga komponen turunan lainnya 

yang unik. Dioda memiliki fungsi yang unik yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu 

arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan semikonduktor P dan N. Satu 

sisi adalah semikonduktor dengan tipe P dan satu sisinya yang lain adalah tipe N. 

Dengan struktur demikian arus hanya akan dapat mengalir dari sisi P menuju sisi N. 

Dioda termasuk komponen elektronika yang terbuat dari bahan 

semikonduktor. Beranjak dari penemuan dioda, para ahli menemukan juga komponen 

turunan lainnya yang unik. Dioda memiliki fungsi yang unik yaitu hanya dapat 

mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan 

semikonduktor P dan N. Satu sisi adalah semikonduktor dengan tipe P dan satu 

sisinya yang lain adalah tipe N. Dengan struktur demikian arus hanya akan dapat 

mengalir dari sisi P menuju sisi N. 

Gambar 2.6 
Symbol dioda 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.electroniclab.com, 2010-08-03, 03.00 WIB 
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Gambar 2.7 
Grafik arus dioda 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.electroniclab.com, 2010-08-10, 12.00 WIB 

Sebaliknya untuk bias negatif dioda tidak dapat mengalirkan arus, namun 

memang ada batasnya. Sampai beberapa puluh bahkan ratusan volt baru terjadi 

breakdown, dimana dioda tidak lagi dapat menahan aliran elektron yang terbentuk di 

lapisan deplesi. 

 

2.4 LED  

LED adalah singkatan dari Light Emiting Diode, merupakan komponen yang 

dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. 

Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan di temukan bahwa elektron 

yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan energi berupa energi panas dan 

energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk 

mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah galium, 

arsenic dan phosporus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang 

berbeda pula. 
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Gambar 2.8 
simbol LED 

 

 

 

 

Sumber: http://www.electroniclab.com, 2010-08-10, 12.00 WIB 

Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak di jumpai adalah warna 

merah, kuning, biru dan hijau. Pada dasarnya semua warna bisa di hasilkan, namun 

akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED selain warna, perlu 

di perhatikan tegangan kerja, arus maksimum dan disipasi daya-nya. Rumah 

(chasing) LED dan bentuknya juga bermacam-macam, ada yang persegi empat, bulat 

dan lonjong.  

 

2.5 Transistor 

Aplikasi transistor tidak hanya di batasi pada penguatan sinyal saja. Tetapi 

dapat juga di aplikasikan sebagai sebuah saklar (switch) pada komputer atau peralatan 

kontrol lainnya. Saat transistor berada dalam kondisi saturasi, berarti transistor 

tersebut merupakan saklar tertutup dari kolektor ke emitor. Jika transistor tersumbat 

(cut off) berarti transistor seperti sebuah saklar yang terbuka.Rangkaian switching 

transistor di tunjukkan pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2.9 
Transistor sebagai saklar 

 
 

Sumber: http://www.dunia elektronika.com, 2010-08-10, 12.00 WIB 

Gambar (a) Rangkaian Transistor sebagai saklar 

  (b) Penggambaran Transistor yang Lazim 

  (c) Garis Beban DC 

Tegangan disekitar loop input memberikan : 

IB.RB + VBE – VBB = 0 Persamaan (1) 

sehingga diperoleh : 

IB = (VBB – VBE)/ RB Persamaan (2) 

Gambar (b) menjelaskan karakteristik transistor sebagai saklar. Pada saat 

VBB / VS yang masuk melalui RB negatif, maka sambungan basis-emitor mendapat 

bias mundur dan mengakibatkan transistor menjadi cut off sehingga secara ideal tidak 

ada arus kolektor yang mengalir. Hal ini juga terjadi bila VS sama dengan nol. Jika 

VS positif dan lebih besar dari turn-on voltage, maka sambungan basis-emitor akan 

mendapat bias maju. Pada saat VS mencapai tegangan sekitar 0,5 – 0,7 V, transistor 

akan aktif, dan jika di naikkan terus transistor akan mengalami kejenuhan/saturasi.   

Dalam kondisi ini secara ideal besarnya VCE sama dengan nol dan dalam 

kondisi jenuh, penambahan VS tidak akan berpengaruh lagi pada nilai VCE. 
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Berdasarkan prinsip kerja tersebut, maka switching transistor dapat digunakan 

sebagai pengemudi aliran arus listrik untuk mengendalikan motor. 

Saat sebuah transistor di gunakan pada suatu rangkaian, fungsi dari transistor 

tersebut ditentukan oleh kurva karakteristik-nya. Transistor memeliki kurva 

karakteristik input, output dan transfer, yang paling umum di gunakan adalah kurva 

karakteristik output. Pada saat Transistor digunakan sebagai saklar, maka daerah yang 

di gunakan pada kurva karakteristik ialah daerah "cut-off" dan daerah "saturasi", 

untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah. 

Gambar 2.10 
Kurva Karakteristik Kerja Transistor 

 
 

Sumber: http://elkaubisa.blogspot.com, 2010-09-11, 09.00 WIB 

Daerah yang di arsir kuning adalah daerah "cut-off". Pada saat "cut-off" 

kondisi dari transistor adalah arus basis sama dengan nol (IB=0), Arus output pada 

kolektor sama dengan nol dan tegangan pada kolektor maksimum atau sama dengan 

tegangan suplai  (VCE =VCC).  Daerah yang di arsir merah adalah daerah "saturasi". 

Pada saat "saturasi" kondisi dari transistor adalah arus basis maksimal (IB=Max), 

sehingga menghasilkan arus kolektor maksimal (IC=Max) dan tegangan Kolektor 

Emitor minimum (VCE=0). 
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Garis beban dapat di bangun apabila kita mengetahui arus beban pada 

rangkaian dan tegangan operasinya. Jika transistor yang digunakan untuk 

menggerakan beban sebesar 20mA, tegangan supply-nya 5V DC. Titik "A" pada 

diagram adalah kondisi saat transistor OFF, IC

Gambar 2.11 

 (arus kolektor) akan menjadi nol 

sedangkan VCE (tegangan kolektor-emitor) akan menjadi hampir sama dengan 

tegangan supply (5V DC) 

Gambar 2.11 mengilustrasikan operasi dasar transistor sebagai switch. Pada 

bagian A, transistor dalam daerah cutoff (tersumbat) karena junction basis – emiter 

tidak di bias maju. Pada kondisi ini kolektor dan emiter dalam keadaan terbuka. Ini 

berarti transistor seperti sebuah switch yang terbuka. Pada bagian B, transistor dalam 

daerah saturasi, karena junction basis–emiter dan junction basis – kolektor di bias 

maju. Arus basis yang besar cukup untuk mengakibatkan arus kolektor mencapai nilai 

saturasi. Pada kondisi ini, antara kolektor dan emiter menjadi terhubung singkat.  

 Ilustrasi transistor sebagai switch 
 

            (A)                                                                 (B) 

        

 

 

 

 

 

 

Sumber: Floyd, “Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and  

                 Applications”. 5th edition (2001, p.850). 
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        2.5.1 Kondisi Cutoff  dan Kondisi Saturasi pada Transistor 

2.5.1.1. Kondisi Cutoff 

Transistor dikatakan dalam keadaan cutoff apabila junction basis–

emiter tidak di bias maju (forward biased) dan transistor kehilangan kerja 

normalnya. Dalam keadaan ini, arus basis nol dan arus kolektor sangat kecil 

sehingga dapat diabaikan (hanya ada arus bocoran). Tegangan kolektor–

emiter mendekati atau sama dengan VCC. 

VCE (cutoff) ≅   V

Gambar 2.12 
CC 

 Regions and Transistor currents 
 

 
 

Sumber: http://www.cmo.bcdph.com/transistor.html, 2010-10-13, 04.00 WIB 

 
2.5.1.2. Kondisi Saturasi 

Ketika junction  basis–emiter dibias maju dan arus basis cukup untuk 

menghasilkan arus kolektor yang maksimum, maka ini berarti transistor 

dalam keadaan saturasi. Dengan mengabaikan VCE (cutoff) yang lebih kecil dari 

VCC, maka arus kolektor pada keadaan saturasi adalah : 

IC (sat) ≅   
Rc
Vcc  
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Nilai minimum dari arus basis yang di butuhkan untuk menghasilkan 

saturasi adalah: 

IB (min) 
DC

(sat) C

β
I=   

 

2.6 Sensor Optik (GP2D12) 

Sensor jarak (InfraRed Range Finder) akan di gunakan sebagai indera 

penglihatan seperti layaknya pada manusia. Pada saat tangan di bawah kran maka 

sensor akan memdeteksi objek untuk di kirim datanya ke Microcontroller. 

Gambar 2.13 
Sensor GP2D12 InfraRed Range Finder 

 
 

 

 

 

 

Sumber: ELKOM edisi Agustus 2010-08-01 
 
 

GP2D12 merupakan salah satu jenis sensor jarak dengan keluaran tegangan 

analog. Terdapat 2 (dua) jenis sensor jarak pada seri GP2D12 yaitu yang memiliki 

pembacaan dengan jarak maksimum 30 cm dan 80 cm. Pada prinsipnya kedua jenis 

sensor jarak ini memiliki cara pembacaan yang sama  yaitu dimulai dari pembacaan 

pada jarak minimum 8 cm. Sedangkan tegangan yang di keluarkan adalah mulai dari 

2,6 Vdc dan terus turun sampai sekitar 0,5 Vdc, sehingga jarak berbanding terbalik 

dengan tegangan. Jadi dapat di simpulkan bahwa tegangan akan semakin tinggi pada 

saat jarak semakin dekat. Setiap 32 ms pembacaan jarak pada sensor GP2D12 ini 

akan selalu update. 
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Gambar 2.14 
Grafik Perbandingan Tegangan Keluaran Terhadap Jarak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ELKOM edisi Agustus 2010-08-01 

 

2.7 LDC matrik  

LCD matrik berfungsi untuk layar display dari Microcontroller. Tampilan dari 

Microcontroller ini berfungsi mengetahui mengetahui program yang sedang berjalan 

LCD adalah suatu display dari bahan cairan kristal yang pengoperasiannya 

menggunakan sistem dot matrix. LCD banyak di gunakan sebagai display dari piranti-

piranti elektronika seperti telepon, jam, dll. 

 LCD yang sering di gunakan adalah LCD dot matrik 2 x 16 karakter, jenis ini 

mudah dalam penggunaanya serta dukungan dari banyak vendor Microcontroller. 

Dalam perencanaan dan pembuatan alat ini di gunakan tipe TOPWAY lmb162afc. 

 Struktur pin – pin dan cara pengaksesannya pada LCD ini dapat di lihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 
 Definisi Pin LCD TOPWAY lmb162afc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Topway lmb162afc datasheet 

 Instruksi-instruksi untuk dapat mengakses LCD TOPWAY lmb162afc di 

jelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 
 Perintah Dalam Pengaksesan LCD 

 

 
Sumber: Topway lmb162afc datasheet. 
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ACG$$ :CG RAM Address B=1 :Blink On 

ADD :DD RAM Address B=0 :Blink Off 

I/D=1 :Increment     S/C=1 :Display Shift 

I/D=0 :Decrement     S/C=0 :Cursor Movement 

S=1 :Display Shift    R/L=1 :Right Shift 

S=0 :No Display Shift    R/L=0 :Left Shift 

D=1 :Display On     DL=1 :8 bit data 

D=0 :Display Off     DL=0 :4 bit data 

C=1 :Cursor On 

C=0 :Cursor Off 

Gambar 2.15 
LCD matrik 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.PayZTronics.blogspot.com, 2010-08-15, 04.00 WIB 

2.8        Driver motor  

  2.8.1 Driver motor 

Beban yang merupakan output dari alat ini adalah driver motor, di mana 

driver motor akan menggerakan motor dc yang mengatur besar kecilnya lubang 

kran air. Semakin besar lubang kran maka air yang mengalir juga akan semakin  

banyak. Air yang keluar dari pipa akan diatur oleh mikrokontroller berdasarkan 

pembacaan data sensor GP2D12 yang terpasang pada alat, sedangkan besar 
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kecilnya air yang mengalir akan diatur oleh putaran kran dengan sudut 0-90 

derajat. Lamanya waktu on atau off  kran air akan di atur dengan waktu yang 

telah di tentukan berdasarkan dari penelitian 

Gambar 2.16 
Arah medan magnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: http://www.electroniclab.com, 2010-08-10 12.00 WIB 
 
 

Gambar 2.17 
 Kurva speed motor dan current 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.electroniclab.com, 2010-08-10, 12.00 WIB 
 

2.8.2 Motor DC 

 Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang 

mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mekanisme kerja untuk 

seluruh jenis motor secara umum sama. Arus listrik dalam medan magnet akan 

memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus di bengkokkan menjadi 
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sebuah lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan 

magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.  

 Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar / torque untuk memutar 

kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada di namonya untuk 

memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya di 

hasilkan oleh susunan elektromagnetik yang di sebut kumparan medan 

Gambar 2.18 
 

Diagram Motor DC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://student.britannica.com/comptons/art-53254/In-a-DC-    

motorRelectrons-from-the-DC-power-supply, 2010-10-17, 11.00 WIB 

  

2.9 Solid State Relay 

Relay adalah suatu piranti yang menggunakan magnet listrik untuk 

mengoperasikan seperangkat kontak dan berfungsi sebagai saklar (hidup/mati) secara 

otomatis. Relay akan on bila diberi tegangan dan akan off bila tidak mendapatkan 

tegangan. Relay merupakan saklar elektromagnetik yang dapat membuka dan 
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menutup dan dapat mengendalikan suatu peralatan elektris maupun peralatan 

elektronis. Relay terdiri atas kumparan kawat penghantar yang di gulungkan pada besi 

magnet untuk memutari teras magnet. Bila arus mengalir melalui kumparan itu, maka 

medan magnet yang dibangkitkan menarik armature berporos untuk memaksa gerak 

cepat ke arah teras. Gerakan armature ini di pakai melalui pengungkit untuk menutup 

atau membuka kontak. 

Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki 

sebuah kumparan tegangan rendah yang di lilitkan pada sebuah inti. Terdapat sebuah 

armature besi yang akan tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati 

kumparan. Armature ini di pasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armature 

tertarik menuju ini, kontak jalur bersama akan berubah posisinya dari kontak normal-

tertutup ke normal-terbuka. Tegangan maksimum untuk pensaklaran DC selalu jauh 

lebih rendah, seringkali bahkan hanya setengah dari tegangan maksimum untuk AC.  

Relay merupakan bagian terpenting dari banyak sistem kontrol, bermanfaat 

untuk kontrol jarak jauh dan untuk pengontrolan alat tegangan dan arus tinggi 

dengan sinyal kontrol tegangan dan arus rendah. Relay dapat mempunyai kontak 

NO (normally open) atau kontak kontak NC (normally close). Besarnya arus yang 

mengalir pada anak kontak bantu relay tergantung dari besarnya beban yang di 

hubungkan, sehingga dalam pemeliharaan jenis relay yang di gunakan harus di 

tentukan rating tegangan yang di perlukan, rating arus dan rating daya pada 

kumparan relay yang dipakai. Pada gambar 2.18 dapat di lihat bentuk fisik dari 

relay. 
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Gambar 2.19 
Bentuk Fisik Relay 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : http:// www.omron.sg, 2010-08-10, 09.00 WIB 

 

2.9.1  Prinsip Kerja Relay 

Prinsip kerja relay secara umum adalah mengubah arus listrik yang 

mengalir dalam kumparan menjadi medan magnet, kemudian inti yang berada 

di tengah kumparan menjadi magnet dan mampu menarik plat logam (jangkar), 

sehingga terminal–terminal saklar yang awalnya normally open akan menutup 

dan sebaliknya terminal–terminal yang awalnya normally close akan membuka. 

Berdasarkan arus yang bekerja relay dapat di bedakan menjadi dua, yaitu relay 

AC dan relay DC. Relay AC bekerja dengan arus bolak–balik sehingga tidak 

dapat di gunakan untuk men-driver dalam proyek peralatan elektronik, 

sedangkan relay DC bekerja dengan arus searah yang dapat di gunakan untuk 

men-driver dalam proyek peralatan elektronik serta elektrik atau beban AC 

melalui perantara peralatan elektronik yang telah di sesuaikan. Berdasarkan 

hubungan kontaknya, relay dapat di bedakan menjadi tiga yaitu: 

1.  Relay dengan kontak tertutup (normally close), merupakan nilai 

kontaknya akan membuka (open) apabila di beri arus. 

2. Relay dengan kontak terbuka (normally open), merupakan nilai kontaknya 

akan menutup (close) apabila di beri arus. 
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3. Relay dengan kontak tukar (bipolar), merupakan relay yang memiliki dua 

kumparan dan dua kondisi kerja. 

Relay yang sering di gunakan ada dua jenis, yaitu:  

1. Magnetic Relay 

Magnetic Relay adalah relay yang bekerja berdasarkan magnet listrik 

untuk menggerakkan kontak–kontak mekaniknya. Jika kontak 

mekaniknya dalam keadaan on maka akan berubah menjadi normally 

close atau dalam keadaan off maka akan berubah menjadi normally open. 

2. Electronic Relay 

 Electronic Relay merupakan relay yang bekerja dengan menggunakan 

komponen elektronika. 

2.9.2 Konstruksi Relay 

Simbol relay DPDT (Double Pole Double Throw) dan SPDT (Single 

Pole Double Throw) adalah dua di antara beberapa jenis kontaknya. Pole adalah 

kontak yang bergerak, sedangkan throw adalah saja dari energi satu ke energi 

lain atau sebaliknya dan seterusnya kontak yang diam. NC (Normally close) 

menunjukkan bahwa kontak tersebut pada keadaan normalnya (relay off) adalah 

terhubung dengan pole, sedangkan NO (Normally open) pada keadaan 

normalnya tidak terhubung dengan pole. Apabila diberikan arus sesuai dengan 

kapasitasnya, maka keadaan tersebut akan terbalik. Relay pada dasarnya terdiri 

dari lilitan kawat kumparan (coil) yang dililitkan pada suatu inti besi lunak. 

Besi lunak akan menjadi magnet apabila kumparan di aliri arus listrik dan hanya 

selama arus mengalir pada besi.  

Relay adalah komponen elektromekanik yang sering di gunakan sebagai 

saklar. Relay terdiri dari 3 bagian penting, yaitu terminal, coil, dan switch. 
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Komponen ini bekerja saat coil diberi arus, yang kemudian akan menghasilkan 

suatu bentuk medan magnet. Karena berada pada medan magnet, picu saklar 

yang terbuat dari besi akan tertarik ke inti besi coil, yang kemudian akan 

membuat saklar dalam kondisi on.  

 Relay terbagi atas banyak jenis, dan di bagi menurut banyak 

terminalnya. Berikut adalah istilah yang sering di gunakan dalam relay 

konvensional, yaitu relay SPST (Single Pole Single Through), SPDT (Single 

Pole Double Through), DPST (Double Pole Single Through), DPDT (Double 

Pole Double Through). Sebagai contoh, relay SPST memiliki 1 terminal 

Normally Open atau Normally Close dan 1 common, sedangkan DPST relay ini 

memiliki 2 terminal Normally Open dan Normally Close dan 1 common. 

Berikut ini adalah ilustrasi relay yang digandeng ke transistor untuk aplikasi 

lampu AC. 
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Gambar 2.20 
Contoh Skematik Relay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://interactive.usc.edu/members/phoberman/relayCircuit.gif, 2010-08-10 

    12.00 WIB 

 

2.10       Heater 

Heater adalah peralatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi 

panas, karena energi tidak dapat di ciptakan tetapi cuma dapat berubah saja dari 

energi satu ke energi lain atau sebaliknya dan seterusnya. Ketika aliran listrik 

masuk lilitan kawat yang tahan panas tinggi (kawat nikelin), Maka aliran listrik 

akan berubah menjadi panas dan panas pada kawat tersebut akan dituip oleh fan 

menjadi udara hangat. 
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Gambar 2.21 
Bentuk Fisik Heater 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber : http:// www.nphheaters.com, 2010-08-10, 08.00 WIB 

 

2.11 Fan / Blower 

Fan prinsipnya hampir sama dengan motor  perbedaannya jika motor  ada 

gaer box serta ada speed controller untuk mengontrol kecepatan putaran motor 

sedangkan fan gambar tidak ada. Energi listrik masuk ke motor fan akan di ubah 

mejadi energi gerak memutar pada rotor dan rotor direct langsung akan memutar 

baling-baling  tanpa menggunakan rantai atau pun gaer box  dengan putaran awal 

pelan serta setelah gerakan maksimal akan continue putaranya untuk menggerakan 

udara serta udara ini akan meniup heater untuk menghasilkan udara hangat untuk  

mengeringkan tangan. 
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Gambar 2.22 
Bentuk Fisik Fan 

 
 
 

\\\\\ 
 

 

 
 
 
Sumber : http:// www.directindustry.com, 2010-10-10, 23.00 WIB 
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