
5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pad bab ini akan diuraikan teori-teori penunjang yang dapat mendukung 

perencanaan dan terselesaikannya tugas akhir ini. Karena dengan teori penunjang 

ini akan diketahui bagaimana cara mendesain dan merancang suatu rangkaian alat 

monitoring ketinggian dan kejernihan pada tangki air dengan menggunakan 

LabVIEW pada laptop dengan kontrol NI MyRio-1900. Adapun teori penunjang 

pada tugas akhir ini diantaranya adalah charger, batrai DC 12 Volt, switch, 

konsep tangki prototype, sensor ultrasonic SR-04, LabVIEW, NI MyRio-1900, 

relay, water pump, sensor kejernihan air, satuan kekeruhan air nephelometric 

turbidity units (NTU). 

2.1  Charger 

Charger adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengisi baterai dengan 

tegangan konstan hingga mencapai tegangan yang ditentukan. Bila level tegangan 

yang ditentukan itu telah tercapai, maka arus pengisian akan turun secara otomatis 

sesuai dengan settingan dan menahan arus pengisian hingga menjadi lebih lambat 

sehingga indikator menyala menandakan battery telah terisi penuh. 

Didalam rangkaian battery charger terdapat rangkaian regulator dan 

rangkaian komparator. Rangkaian regulator berfungsi untuk mengatur tegangan 

keluaran agar tetap konstan, sedangkan rangkaian comparator berfungsi untuk 

menurunkan arus pengisian secara otomatis pada battery pada saat tegangan pada 

battery penuh dan menahan arus pengisian hingga menjadi lebih lambat sehingga 

menyebabkan indikator aktif menandakan baterai telah terisi penuh.Berikut ini 

adalah gambar skema rangkaian charger pada aki. (Zainal Abidin. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rangkain Charger Baterai 
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2.2  Baterai DC 

  Baterai adalah alat yang terdiri dari 2 atau lebihsel elektro kimia  yang 

mengubah energi kimia yang tersimpan menjadi energi listrik. Tiap sel memiliki 

kutub positif (catode) dan kutub negatif (anode). Kutub yang bertanda positif  

menandakan bahwa memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub 

bertanda negatif. Kutub bertanda negatif adalah sumber elektron yang ketika 

disambungkan dengan rangkaian eksternal akan mengalir dan memberikan energi 

ke peralatan eksternal. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian 

eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion didalamnya, sehingga terjadi 

reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan 

mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga menghasilkan kerja. Meski 

sebutan  baterai secara teknis adalah alat dengan beberapa sel, sel tunggal juga 

umumnya disebut baterai. (Wildan Budiman, 2014) 

2.3  Limit Switch 

 Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang 

berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar 

Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas 

penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak 

ditekan. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang 

akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak. Gambar 2.2 dibawah merupakan gambar dari limit switch. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  gambar limit switch 

(sumber http://elektronika-dasar.web.id/limit-switch-dan-saklar-push-on/) 

http://elektronika-dasar.web.id/limit-switch-dan-saklar-push-on/
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2.4  Tangki 

Tangki  adalah suatu  tempat  penyimpan zat cair  yang  umumnya  berupa  

bak yang berada diluar maupun dibawah permukaan tanah. Pengukuran  yang  

dilakukan saat  ini  biasanya dengan cara dilihat dan diukur secara manual. 

Pengukuran  dengan  menggunakan  sensor merupakan  salah  satu  alternatif  

yang  dapat digunakan dalam proses pengukuran kapasitas tangki. Gambar 

dibawah merupakan gambar tangki prototypedengan daya tampung 75,36 liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3 Desain Tangki  Prototype 

Dari gambar diatas dapat disimpulkan rumus perhitungan dari tangki prototype 

sebagai berikut. 

Volume tangki tabung dapat menampung 75,36 liter. 

Tinggi tabung 60 centimeter ( t ) 

Lebar tabung 40 centimeter =  jari - jari ( r2 ) = 20 2centimeter 

Sehingga dapat dirumuskan V = Luas alas x Tinggi 

  Luas Alas = Phi x r 2 

  Dimana Phi =
22

7
  atau 3,14 

 r  = jari – jari 

Jadi V = Phi x r2x tinggi 

V = 3,14 x ( 20 x 20 x 60 ) 

 = 3,14 x 24.000 

 = 75.360 cm3= 0,07536 m3 

Satuan Liter = 1 m3 x 1000 

 V = 0,07536 x 1000 

 = 75,36 liter 
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2.5 Sensor Ultrasonik SRF-04 

2.5.1   Sensor ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 

besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini 

didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat 

dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi 

tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan 

gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik). Gelombang ultrasonik adalah 

gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. 

Bunyi ultrasonik tidak dapat di dengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik 

dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik 

bisa merambat melalui zat padat, cair dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di 

permukaan zat padat hampir sama dengan reflektivitas bunyi ultrasonik di 

permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh 

tekstil dan busa. Berikut adalah gambar bentuk fisik dari sensor ultrasonik SR-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.4  Bentuk fisik sensor ultrasonik SR-04 

Sumber : Data sheet sensor ultrasonik SR-04 

2.5.2 Cara Kerja Sensor Ultrasonik 

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah 

alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini 

akan menghasilkan gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika 

sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan 

menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah 

gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali 

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
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gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, 

kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan 

waktu gelombang pantul diterima. Berikut adalah gambar cara kerja sensor 

ultrasonik dengan transmitter dan receiver (atas), sensor ultrasonik dengan single 

sensor yang berfungsi sebagai transmitter dan receiver sekaligus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Gambar cara kerja sensor ultrasonik dengan transmitter dan receiver 

Sumber : Data sheet sensor ultrasonik SR-04 

Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut: 

 Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu 

dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi diatas 

20kHz. Untuk mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umum 

digunakan adalah 40kHz. 

 Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal 

tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. 

 Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut 

akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda 

dihitung berdasarkan rumus : 

 S = 340.t/2 

dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang 

pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter 

dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. 

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
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2.5.3 Rangkaian Sensor Ultrasonik 

Piezoelektrik 

 Piezoelektrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi medan listrik 

ketika dikenai regangan atau tekanan mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik 

diterapkan, maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan 

mekanis. Jika rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen 

piezoelektrik yang sama, maka dapat digunakan sebagai transmitter dan reiceiver. 

Frekuensi yang ditimbulkan tergantung pada osilatornya yang disesuiakan 

frekuensi kerja dari masing-masing transduser. Karena kelebihannya inilah maka 

tranduser piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonik. 

 

Transmitter  

 Transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar 

gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu (misal, sebesar 40 kHz) yang 

dibangkitkan dari sebuah osilator.Untuk menghasilkan frekuensi 40 KHz, harus di 

buat sebuah rangkaian osilator dan keluaran dari osilator dilanjutkan menuju 

penguat sinyal. Besarnya frekuensi ditentukan oleh komponen RLC / kristal 

tergantung dari disain osilator yang digunakan. Penguat sinyal akan memberikan 

sebuah sinyal listrik yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadi reaksi mekanik 

sehingga bergetar dan memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar 

frekuensi pada osilator. Berikut adalah gambar rangkaian dari transmiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Gambar rangkaian dari transmiter 

Sumber : Data sheet sensor ultrasonik SR-04 

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
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Receiver  

 Receiver terdiri dari transduser ultrasonik menggunakan bahan 

piezoelektrik, yang berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal 

dari transmitter yang dikenakan pada permukaan suatu benda atau gelombang 

langsung LOS (Line of Sight) dari transmitter. Oleh karena bahan piezoelektrik 

memiliki reaksi yang reversible, elemen keramik akan membangkitkan tegangan 

listrik pada saat gelombang datang dengan frekuensi yang resonan dan akan 

menggetarkan bahan piezoelektrik tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Gambar rangkaian dari receiver 

Sumber : Data sheet sensor ultrasonik SR-04 

 

Sensor ini merupakan sensor ultrasonik siap pakai, satu alat yang 

berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat 

ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2cm - 4m dengan akurasi 

3mm. Alat ini memiliki 4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger, dan Echo. Pin Vcc untuk 

listrik positif dan Gnd untuk ground-nya. Pin Trigger untuk trigger keluarnya 

sinyal dari sensor dan pin Echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda.Cara 

menggunakan alat ini yaitu: ketika kita memberikan tegangan positif pada pin 

Trigger selama 10uS, maka sensor akan mengirimkan 8 step sinyal ultrasonik 

dengan frekuensi 40kHz. Selanjutnya, sinyal akan diterima pada pin Echo. Untuk 

mengukur jarak benda yang memantulkan sinyal tersebut, maka selisih waktu 

ketika mengirim dan menerima sinyal digunakan untuk menentukan jarak benda 

tersebut. Rumus untuk menghitungnya sudah saya sampaikan di atas. 

 

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
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Gambar 2.8 Gambar sistem pewaktu pada sensor HC-SR04 

Sumber : Data sheet sensor ultrasonik SR-04 

2.6  Sensor kekeruhan air 

 Sensor Kekeruhan Air GE Turbidity Sensor disebut juga alat ukur 

kekeruhan air, Kekeruhan merupakan keadaan mendung atau kekaburan dari 

cairan yang disebabkan oleh individu partikel (suspended solids) yang umumnya 

tidak terlihat oleh mata telanjang, mirip dengan asap di udara. Pengukuran 

kekeruhan adalah tes kunci dari kualitas air. Kekeruhan mengacu pada konsentrasi 

ketidaklarutan, Keberadaan partikel dalam cairan yang diukur dalam 

Nephelometric Turbidity Units(NTU).Berikut adalah bentuk fisik dari sensor 

kekeruhan air. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Bentuk fisik dari Sensor kekeruhan air 

Sumber :https://indo-ware.com 

 

 Penting untuk diketahui bahwa kekeruhan adalah ukuran kejernihan 

sampel, bukan warna.Air dengan penampilan keruh atau tidak tembus pandang  

akan memiliki kekeruhan tinggi, sementara air yang jernih atau tembus pandang  

akan memiliki kekeruhan rendah. Nilai kekeruhan yang tinggi disebabkan oleh 

partikel seperti lumpur, tanah liat, mikro organisme, dan material organik. 

Berdasarkan definisi, kekeruhan bukan merupakan ukuran langsung dari partikel-

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
https://indo-ware.com/
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partikel melainkan suatu ukuran bagaimana partikel menghamburkan cahaya. 

Berikut merupakan gambar skema dari sensor kekeruhan air GE Turbidity Sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Rangkaian dari Sensor kekeruhan air 

Sumber :https://indo-ware.com 

 

2.7 Parameter Kekeruhan Air Nephelometric Turbidity Units (NTU) 

 Standar Nephelometric Turbidity Units (NTU) di Indonesia kekeruhan 

(turbidity) menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya 

cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam 

air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang 

tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus). Air yang memiliki 

nilai kekeruhan rendah biasanya memiliki nilai warna tampak dan warna 

sesungguhnya yang sama dengan warna standar.  

Satuan kekeruhan yang diukur dengan metode Nephelometric adalah NTU 

(Nephelometric Turbidity Unit). Sesuai dengan SK MENKES 

NO.907/MENKES/SK/VII/2002 kadar maksimal angka kekeruhan yang 

diperbolehkan adalah 5 NTU. Pengukuran kekeruhan pada sampel air dengan 

metode nephelometric menggunakan alat turbidimeter. Prinsip dari metode 

nephelometric  adalah sumber cahaya yang dilewatkan pada sampel dan intensitas 

cahaya yang dipantulkan oleh bahan-bahan penyebab kekeruhan diukur dengan 

menggunakan suspensi polimer formazin sebagai larutan standar. Sampel air 

sumur ditempatkan pada kuvet turbidimeter, kemudian diukur kekeruhannya 

dengan alat turbidimeter. Hasil yang diperoleh untuk pengukuran nilai kekeruhan 

pada sampel air adalah 4,35 NTU. 

Tingginya nilai kekeruhan berhubungan dangan padatan terlarut dan 

tersuspensi. Semakin tinggi nilai padatan terlarut dan tersuspensi, maka nilai 

https://indo-ware.com/
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kekeruhan juga semakin tinggi. Akan tetapi, tingginya padatan terlarut tidak selalu 

diikuti dengan tingginya kekeruhan. Hal ini menunjukkan bahwa total padatan 

terlarut yang terdapat dalam sampel air tidak melewati kadar maksimum yang 

sudah ditentukan oleh SK MENKES NO. 907/MENKES/SK/VII/2002, yaitu 

sebesar 5 NTU. 

2.8 LabVIEW 

2.8.1  LabVIEW  

 LabVIEW adalah sebuah software pemograman yang diproduksi oleh 

National Instruments dengan konsep yang berbeda. Seperti bahasa pemograman 

lainnya yaitu C++, matlab atau Visual basic, LabVIEW juga mempunyai fungsi 

dan peranan yang sama, perbedaannya bahwa LabVIEW menggunakan bahasa 

pemrograman berbasis grafis atau blok diagram sementara bahasa pemrograman 

lainnya menggunakan basis text. Program LabVIEW dikenal dengan sebutan Vi 

atau Virtual instruments karena penampilan dan operasinya dapat meniru sebuah 

instrument. Pada LabVIEW, user pertama-tama membuat user interface atau  

front panel dengan menggunakan  control dan  indikator, yang dimaksud dengan 

kontrol adalah  knobs, push buttons, dials dan peralatan  input lainnya sedangkan 

yang dimaksud dengan indikator adalah graphs, LED dan peralatan display 

lainnya. Setelah menyusun user interface, lalu user menyusun blok diagram yang 

berisi kode-kode VI untuk mengontrol front panel. Software LabVIEW terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu :Front panel, Blok diagram dari Vi, Control dan 

Functions Pallete. 

2.8.2  Front panel 

Front panel adalah bagian window yang berlatar belakang abu-abu serta 

mengandung control dan indikator. front panel digunakan untuk membangun 

sebuah VI, menjalankan program dan mendebugprogram. Dapat di lihat pada 

Gambar 2.9 merupakan gambar tampilan dari front panel. 
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Gambar 2.11 Gambar tampilan Front panel pada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com 

2.8.3  Blok diagram dari Vi 

 Blok diagram adalah bagian window yang berlatar belakang putih berisi 

source code yang dibuat dan berfungsi sebagai instruksi untuk front panel. 

Tampilan dari blok diagram Vi dapat lihat pada Gambar 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Gambar tampilan Blok diagram dari Vipada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com  

2.8.4  Functions Pallete 

Functions Palletemempunyai dua bagian yaituControl Pallete dan 

Functions Pallete yang masing masingdigunakan untuk membangun sebuah Vi.  
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a.Control Pallete  

 Control Pallete merupakan tempat beberapa control dan indikator pada 

front panel, control palletehanya tersedia di front panel, untuk menampilkan 

control pallete dapat dilakukan dengan mengkilk windows >>show control 

pallete atau klik kanan pada front panel. Contoh tampilan dari control pallete 

pada LabVIEW ditunjukkan pada Gambar 2.11 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Gambar tampilan Control Pallete pada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com  

b. Functions Pallete  

 Functions Pallete di gunakan untuk membangun sebuah blok diagram, 

functions pallete hanya tersedia pada blok diagram, untuk menampilkannya dapat 

dilakukan dengan mengklik windows >>show control pallete atau klik kanan 

pada lembar kerja blok diagram. Contoh  tampilandarifunctions pallete 

ditunjukkan pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14Gambar tampilanFunctions Palletepada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com  
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2.9  NI MyRio-1900 

MyRIO-1900 adalah plat form hardware / software revolusioner yang 

memberikan kemampuan untuk "melakukan rekayasa" dan  merancang sistem real  

lebih cepat dari sebelumnya. Lengkap dengan teknologi terbaru Zynq terintegrasi 

system-on-a-chip (SoC) dari Xilinx, NI myRIO-1900 membanggakan dual-core 

ARM ® Cortex ™ prosesor -A9 dan FPGA dengan 28.000 sel programmable 

logic, 10 analog input, 6 output analog, audio I / O channel, dan sampai 40 baris 

input digital / output (DIO). Dirancang dan harga untuk pengguna akademik, NI 

MyRIO juga termasuk onboard, WiFi, accelerometer tiga sumbu, dan beberapa 

LED diprogram dalam bentuk tahan lama, faktor bentuk tertutup. Berikut ini 

contoh gambar pada MyRio pada gambar 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Gambar bentuk fisik dari MyRio 

Sumber : Data sheet MyRio National Instrument Product 

Pada perangkat MyRio didukung oleh perangkat lunak yang berfungsi untuk 

pemrograman, meliputi : 

- LabView  

- LabView Real-Time Modul 

- LabView myrio Toolkit  

Dengan dukungan perangkat lunak opsional meliputi : 

- LabVIEW FPGA Modul 

- Alat kompilasi untuk Vivado 

- Visi Pembangunan Modul 

- Software Visi Akuisisi 



18 

 

- Desain Kontrol LabVIEW dan Simulasi Modul 

- Kontrol Desain Asisten 

- Sistem Identifikasi Asisten 

- LabVIEW MathScript RT Modul 

- LabVIEW Robotika Modul untuk myRIO dan roboRIO 

 NI MyRIo – 1900 didukung oleh analog input (AI), Analog Output (AO), 

digital input dan digital output (DIO), audio, dan power output dalam 

menghubungkan berbagai perangkat dan juga terhubung pada computer USB 

maupun wireless. Berikut adalah gambar diagram Blok dari NI-MyRIO-1900 

Hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Gambar diagram Blok dari NI-MyRIO-1900 Hardware 

Sumber : Data sheet MyRio National Instrument Product 
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Gambar 2.17 Gambar Primary/Secondary Signals on MXP Connectors A dan B 

Sumber : Data sheet MyRio National Instrument Product 

Tabel  2.1 Tabel deskripsi sinyal pada MXP connectors A dan B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Data sheet MyRio National Instrument Product 
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Gambar 2.18 Gambar Primary/Secondary Signals on MXP Connectors C 

Sumber : Data sheet MyRio National Instrument Product 

Tabel 2.2 Tabel deskripsi sinyal pada MXP connectors C 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sheet MyRio National Instrument Product  

Modul Shield MP3 merupakan perangkat elektronik yang dapat 

mengendalikan audio yang memanfaatkan IC VS1053B audio MP3 decoder. IC 

ini berfungsi untuk memecah kode file audio VS1053 juga mampu mensupport 
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decoding ogg vorbis/ MP3/ AAC/ WMA/ MIDI audio, dan encoding IMA 

ADPCM dan user loadable Ogg Vorbis. 

 

2.10 Relay 

 Relay merupakan suatu komponen untuk membuka atau menutup kontak 

secara elektrik dengan tujuan menghubungkan fungsi dari rangkaian satu ke 

rangkaian yang lain.Bentuk Fisik dan symbol relay diperlihatkan pada gambar 

2.16 : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Bentuk Fisik dan Simbol Relay 

Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar  yaitu : 

1. Electromagnet (Coil) 

2. Armature 

3. Switch Contact Point (Saklar) 

4. Spring 

5. Bagian-bagian dalam relay diperlihatkan pada gambar 2.17 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Bagian-bagian dalam Relay 
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Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu  

1. Normally Close(NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi tertutup (CLOSE). 

2. Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi terbuka (OPEN). 

 Berdasarkan gambar 2.17 diatas, sebuah besi (Iron Core) yang dililit oleh 

sebuah kumparan (Coil) yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. 

Apabila kumparan Coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya 

elektromagnet yang kemudian menarik armature untuk berpindah dari posisi 

sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat 

menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana Armature 

tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada 

saat tidak dialiri arus listrik, Armatureakan kembali lagi ke posisi awal (NC). Coil 

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

umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, maka relay 

dapat digolongkan menjadi : 

1. Single Pole Single Throw (SPST) :Relay golongan ini memiliki 4 

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

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

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

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

Terminal, diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal 

Saklar sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat 

dijadikan 2 Saklar yang dikendalikan oleh 1 Coil. 

4. Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki 

Terminal sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 

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

Terminal lainnya untuk Coil. 
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 Selain golongan relay diatas, terdapat juga relay-relay yang Pole dan 

Throw-nya lebih dari 2 (dua).Misalnya 3PDT (Triple Pole Double Throw) 

ataupun 4PDT (Four Pole Double Throw) dan lain sebagainya. Jenis-jenis Relay 

diperlihatkan pada gambar 2.18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Jenis Relay Berdasarkan Pole dan Throw 

 

 Beberapa fungsi relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan 

elektronika diantaranya adalah :  

1. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika (Logic Function) 

2. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu (Time Delay 

Function) 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan 

bantuan dari sinyal tegangan rendah. 

4. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat (Short).(sumber: 

http://www.teknikelektronika.com) 

2.11 Water Pump 

Pompa air atau Water pump adalah mesin atau peralatan mekanis yang 

digunakan untuk menaikkan cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau 

untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang 

bertekanan tinggi dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan 

perpipaan. Berikut adalah gambar bentuk fisik dari water pump DC 12 V.  

http://www.teknikelektronika.com/
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Gambar 2.22 Bentuk fisik water pump DC 12 Volt 

Sumber : Datasheet Pompa Air  DC 12 V 

 

Pompa Air DC merupakan jenis pompa yang menggunakan motor dc dan 

tegangan searah sebagai sumber tenaganya. Dengan memberikan beda tegangan 

pada kedua terminal tersebut, motor akan berputar pada satu arah, dan bila 

polaritas dari tegangan tersebut dibalik maka arah putaran motor akan terbalik 

pula. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah 

putaran motor, sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua terminal 

menentukan kecepatan motor. Pompa Air DC memiliki 3 bagian dasar : 

1.   Bagian yang tetap/stasioner yang disebut stator. Stator ini menghasilkan 

medan magnet, baik yang dibangkitkan dari sebuah koil (elektro magnet) 

ataupun magnet permanen. 

2.  Bagian yang berputar disebut rotor. Rotor ini berupa sebuah koil dimana 

arus listrik mengalir. 

3.  Gear Box yang dipasang pada pompa. Gear box ini didalamnya terdapat 

gear yang dipasang pada ujung rotor untuk menghisap air.  

Gaya elektromagnet pada motor DC timbul saat ada arus yang mengalir pada 

penghantar yang berada dalam medan magnet. Medan magnet itu sendiri 

ditimbulkan oleh megnet permanen. Garis-garis gaya magnet mengalir diantara 

dua kutub magnet dari kutub utara ke kutub selatan. 
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Gambar 2.23 Gambar dari Konstruksi Motor DC 

Sumber : Datasheet Pompa Air  DC 12 V 

 

Belitan stator merupakan elektromagnet, dengan penguat magnet terpisah 

F1-F2. Belitan jangkar ditopang oleh poros dengan ujung-ujungnya terhubung ke 

komutator dan sikat arang A1-A2. Arus listrik DC pada penguat magnet mengalir 

dari F1 menuju F2 menghasilkan medan magnet yang memotong belitan jangkar. 

Belitan jangkar diberikan listrik DC dari A2 menuju ke A1. Sesuai kaidah tangan 

kiri jangkar akan berputar berlawanan jarum jam.Gaya elektromagnet pada motor 

DC timbul saat ada arus yang mengalir pada penghantar yang berada dalam 

medan magnet. Medan magnet itu sendiri ditimbulkan oleh megnet permanen. 

Garis-garis gaya magnet mengalir diantara dua kutub magnet dari kutub utara ke 

kutub selatan. 

 


