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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Irigasi 

Kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan air untuk 

sawah, ladang, perkebunan, usaha pertanian, rawa - rawa, perikanan. Usaha 

tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-

bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang 

tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Masih sering kita jumpai 

istilah irigasi ini diganti dengan istilah "Pengairan". Untuk sementara istilah 

irigasi kita anggap punya pengertian yang sama dengan istilah pengairan. 

2.1.1. Pengertian Irigasi 

Irigasi pada umumnya adalah usaha untuk mendatangkan air dengan 

membuat bangunan-bangunan dan saluran-saluran untuk mengalirkan air guna 

keperluan pertanian, membagi-bagikan air ke sawah-sawah atau ladang-ladang 

dengan cara yang teratur dan membuang air yang tidak diperlukannya lagi, setelah 

air itu diperlukan dengan sebaik-baiknya (Gandakoesoemah, 1975). Hansen et al. 

(1986), mendefinisikan secara umum tentang irigasi sebagai penggunaan air pada 

tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

tanam-tanaman. Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan 

termasuk sebagai irigasi adalah penggunaan air pada tanah untuk setiap jumlah 

delapan kegunaan berikut ini : 

1. Menambah air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang

diperlukan untuk pertumbuhan tanam-tanaman.
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2. Menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek. 

3. Mendinginkan tanah dan atmosfir, sehingga menimbulkan lingkungan 

yang baik untuk pertumbuhan tanam-tanaman. 

4. Mengurangi bahaya pembekuan. 

5. Mencuci atau mengurangi garam dalam tanah. 

6. Mengurangi bahaya erosi tanah. 

7. Melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. 

8. Memperlambat pembentukan tunas dengan pendinginan karena 

penguapan. 

Pemberian air irigasi dapat dilakukan dengan lima cara : 

1. Penggenangan (Flooding) 

2. Menggunakan alur besar atau kecil 

3. Menggunakan air di bawah permukaan tanah melalui sub irigasi sehingga 

menyebabkan permukaan air tanah naik. 

4. Penyiraman (Sprinkling) 

5. Sistem cucuran (Trickle) 

Menurut Wirosoedarmo (1986), irigasi merupakan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan air untuk sawah, ladang, 

perkebunan, perikanan atau tambak dan sebagainya, yang intinya untuk keperluan 

usaha tani. Usaha-usaha tersebut menyangkut pembuatan bangunan-bangunan dan 

saluran-saluran, membagi-bagikan air ke areal pertanian secara teratur dengan 

waktu yang  tepat, baik air yang diperlukan maupun yang harus dibuang untuk 

kelangsungan hidup tanaman. 
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Menurut Sosrodarsono dan Takeda (1987), irigasi adalah menyalurkan air 

yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan 

mendistribusikannya secara sistematis. Perancangan irigasi disusun terutama 

berdasarkan kondisi meteorologi di daerah yang bersangkutan dan kadar air yang 

diperlukan untuk pertumbuhan. 

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan 

pertaniannya. Dalam dunia modern saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat 

dilakukan manusia. Pada zaman dahulu jika persediaan air melimpah karena 

tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan 

dengan mangalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun demikian irigasi juga 

biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian 

menuangkan pada tanaman satu-persatu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di 

Indonesia biasa disebut menyiram. Sebagaimana telah diungkapkan, dalam dunia 

modern ini sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan irigasi. 

2.1.2. Jaringan Irigasi 

Gandakoesoemah (1975), mengemukakan bahwa irigasi bisa berupa 

saluran pembawa yang berfungsi untuk membawa air dari bangunan pengambilan 

ke petak-petak sawah, berupa saluran pembuang yang berfungsi untuk membuang 

kelebihan air yang tidak dibutuhkan lagi oleh tanaman. Jaringan irigasi adalah 

segala fasilitas yang berupa bangunan dan saluran yang diperlukan dalam 

pelaksanaan irigasi. Bangunan dan saluran yang dipergunakan seoptimal mungkin 

difungsikan untuk memperlancar pengolahan lahan pertanian (Hansen et al., 

1986). Jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi jaringan irigasi primer, jaringan 

irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi primer adalah bagian 
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dari irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, yang 

dilengkapi dengan saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, 

bangunan sadap, serta bangunan pelengkap lainnya. Jaringan irigasi sekunder 

adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran 

pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan 

bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang 

berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri 

dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks 

kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 

2.1.3  Bangunan Irigasi 

Bangunan irigasi merupakan bangunan yang dibuat untuk 

mengalihkan air dari sumber alami dan membawanya ke ladang untuk 

keperluan irigasi. Bangunan tersebut meliputi pintu-pintu utama, penguras, 

talang, saluran curam, pelimpah,  bagi sadap dan terjunan (Hansen et al., 

1986). 

Air guna irigasi yang diambil dari sungai biasanya dengan membuat 

bendungan untuk meninggikan muka air dan dibuatnya bangunan 

pengambilan air. Bangunan itu disebut Bendungan atau Penyadap air dan 

ada juga yang menamai Empangan (prise d’eau) (Gandakoesoemah, 

1975). 

Bangunan irigasi yang berada di sekitar lahan pertanian sebagian 

besar dimaksudkan untuk mengalirkan air keperluan irigasi, juga 

diperuntukkan untuk mengendalikan erosi di sepanjang saluran. 
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Pembuatan bangunan pengendali erosi baik yang bersifat permanen 

maupun sementara ditujukan (Wirosoedarmo, 1985):  

1. Mengurangi kesempatan dan volume limpasan 

2. Mengurangi konsentrasi air permukaan 

3. Mengurangi daya kikis aliran air 

4. Menampung hasil-hasil erosi pada suatu tempat tertentu agar tidak 

hilang ke hilir yang berakibat pendangkalan sungai atau waduk 

sehingga kapasitasnya berkurang. 

Sosrodarsono dan Tominaga (1994), menjelaskan beberapa 

bangunan persungaian utama, yaitu: 

1. Bendung 

Bendung ditempatkan melintang sungai, guna mengatur aliran air 

sungai yang melalui bendung tersebut. 

Berdasarkan fungsinya, bendung dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Bendung Pembagi Banjir 

Bendung semacam ini didirikan pada percabangan sungai 

untuk  mengatur muka air, sehingga terjadi pemisahan antara debit 

banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitas yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b. Bendung Penahan Air Pasang 
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Bendung ini dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi 

pasang-surut air laut untuk mencegah masuknya air asin dan untuk 

menjamin agar aliran air sungai senantiasa dalam keadaan normal.  

c. Bendung Penyadap 

Bendung ini digunakan untuk mengatur muka air di dalam 

sungai guna memudahkan penyadapan airnya untuk keperluan air 

minum, air perkotaan, irigasi dan pembangkit tanaga listrik. 

d. Lain-lain 

Terdapat pula beberapa tipe khusus, antara lain bendung untuk 

mengatur muka air debit sungai dan mengatur resim hidrologi 

sungai, bendung yang berfungsi sebagai ambang untuk mencegah 

turunnya dasar sungai yang biasanya dibangun pada suatu saluran 

pembuang, saluran banjir atau sudetan, bendung untuk menjaga air 

sungai pada kedalaman tertentu yang diperlukan bagi lalu-lintas 

sungai dan bendung serbaguna yang mempunyai beberapa fungsi. 

Berdasarkan tipe konstruksinya, bendung dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Bendung Tetap 

Bendung ini tidak dapat mengatur tinggi dan debit air 

sungai. 

b. Bendung Gerak 



12 
 

Bendung ini dapat dipergunakan untuk mengatur tinggi dan 

debit air sungai dengan pembukaan pintu-pintu yang terdapat 

pada bendung tersebut. 

c. Bendung Kombinasi 

Bendung ini berfungsi ganda, yaitu sebagai bendung tetap 

dan bendung bergerak. 

2.1.4  Tujuan Irigasi 

Dalam tujuan irigasi dibahas : tujuan irigasi secara langsung dan secara 

tidak langsung. 

1. Tujuan irigasi secara langsung 

Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah, agar dicapai 

suatu kondisi tanah yang baik untuk pertmbuhan tanaman dalam 

hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara diantara butir-

butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyai tujuan sebagai 

pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah. 

2. Tujuan irigasi secara tidak langsung 

Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah pemberian air yang dapat 

menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara antara lain : 

a. Mengatur suhu tanah, misalnya pada suatu daerah suhu tanah 

terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman maka 

suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air yang 

bertujuan merendahkan suhu tanah. 
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b. Membersihkan tanah, dilakukan pada tanah yang tidak subur akibat 

adanya unsur-unsur racun dalam tanah. Salah satu usaha misalnya 

penggenangan air di sawah untuk melarutkan unsur-unsur 

berbahaya tersebut kemudian air genangan dialirkan ketempat 

pembuangan. 

c. Memberantas hama, sebagai contoh dengan penggenangan maka 

Jiang tikus bisa direndam dan tikus keluar, lebih mudah dibunuh. 

d. Mempertinggi permukaan air tanah, misalnya dengan perembesan 

melalui dinding-dinding saluran, permukaan air tanah dapat 

dipertinggi dan memungkinkan tanaman untuk mengambil air 

melalui akar-akar meskipun permukaan tanah tidak dibasahi. 

e. Membersihkan buangan air kota (penggelontoran), misalnya 

dengan prinsip pengenceran karena tanpa pengenceran tersebut air 

kotor dari kota akan berpengaruh sangat jelek bagi pertumbuhan 

tanaman. 

f. Kolmatasi, yaitu menimbun tanah-tanah rendah dengan jalan 

mengalirkan air berlumpur dan akibat endapan lumpur tanah 

tersebut menjadi cukup tinggi sehingga genangan yang terjadi 

selanjutnya tidak terlampau dalam kemudian dimungkcinkan 

adanya usaha pertanian 
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2.1.5  Pintu Air 

Pintu air adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air 

menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali pintu air juga 

digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air. 

.2.1.6  Pengertian Pintu Air 

Pintu air merupakan bangunan memotong tanggul sungai yangt berfungsi 

sebagai pengatur aliran air untuk pembangunan ( drainase ), penyadapan, dan 

pengatur lalu lintas air. Pintu air sebagai penyadap berfungsi untuk mengatur 

besarnya debit air yang dialirkan ke dalam system saluran air, sehingga pintunya 

dapat diatur sesuai dengan debit yang diinginkan, sebagai pengatur lalu lintas air, 

pintu air selalu dibuka dan di tutup secara periodik sebagai lalu lintas pelayaran 

kapal – kapal (Sosrodarsono, 1994). 

Menurut Soedibyo (1993), bagian – bagian yang penting dari pintu air 

antara lain : 

1. Daun pintu ( gate leaf ). 

Adalah bagian pintu air yang menahan tekanan air dan dapat 

digerakkan untuk membuka, mengatur dan menutup aliran air, pada 

pintu air yang berat dapat digunakan roda – roda ( roller ) agar 

gerakkannya menjadi ringan. 

2. Rangka pengatur arah gerakan ( guide frame ). 

Adalah alur dari baja atau besi yang dipasang masuk ke dalam 

beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu 
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sesuai dengan yang direncanakan, agar tidak ada rembesan air maka 

digunakan lapisan penutup ( seal ) yang kuat dan rapat. 

3. Angker ( anohorage ). 

Adalah baja atau besi yang ditanam dalam beton dan digunakan 

untuk menahan rangka pengatur arah gerakan agar dapat memindahkan 

muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. 

4. Hoist. 

Adalah alat untuk menggerakan daun pintu air agar dapat dibuka dan 

ditutup dengan mudah. 

 

 

2.1.7  Pembagian Tipe Pintu Air Berdasarkan Bentuknya 

Menurut Soedibyo (1993), pembagian tipe pintu air berdasarkan bentuknya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pintu air geser ( slidding gate ). 

Bentuknya sangat sederhana, untuk membuka daun pintu dilakukan dengan 

menggeser ke atas sedangkan untuk menutup dengan menggeser ke bawah. Posisi 

tertutup terdapat pada waktu daun pintu terdapat dibawah, pintu tersebut banyak 

digunakan untuk bangunan pengambilan dengan debit air kecil. 

2. Pintu air dengan roda ( roller gate ). 

Berbentuk empat persegi panjang dan dibantu dengan beberapa roda agar 

mudah untuk membuka dan menutupnya, sehingga banyak digunakan untuk debit 

air geser. Pintu air tipe ini banyak digunakan untuk bangunan pengambilan dan 
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pengatur aliran air sungai disebelah hilir waduk atau waduk alam agar debit airnya 

tidak banyak berubah. 

 
 Gambar 2.1. Pintu Air Roda 

 Sumber : hent.ent.alibaba.com 

1. Pintu air radial ( radial gate ). 

Berbentuk lengkung yang berputar pada titik pusatnya, sehingga banyak 

digunakan untuk bangunan pelimpah. Gambar pintu air radial dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 
Gambar 2.2. Pintu Air Radial 

Sumber : https://www.tambang.co.id/plta-cisokan 

2. Pintu air papan flash ( flash board gate ). 
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Berbentuk papan yang ditahan engsel dengan kabel, sehingga pada waktu 

menutup, kedudukan pintu miring ke atas dan waktu terbuka kedudukan pintu 

miring ke bawah. Tipe pintu ini digunakan untuk bangunan pengambilan. 

3. Pintu air flap ( flap gate ) 

Berbetuk papan dengan engsel yang ditahan kabel, dengan menarik kabel, 

daun pintu dapat dibuka. Tipe ini banyak digunakan untuk bangunan pengambilan 

dan untuk pintu pelayaran sungai. 

 

2.2 Field Programmable Gate Array (FPGA) 

Field Programmable Gate Array (FPGA) merupakan sebuah IC digital 

yang sering digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian digital. Dimana 

bila dilihat dari segi namanya, Field Programmable dapat diartikan bahwa modul 

ini bersifat dapat dirancang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user/pemakai 

tanpa melalui tahap “burn” di laboratoruim atau di “hardware” oleh pabrik 

piranti. Sedangkan Gate Array artinya bahwa modul ini terdiri atas gerbang-

gerbang digital dimana interkoneksi masing-masing gerbang tersebut dapat 

dikonfigurasikan antara satu sama lainnya. Modul FPGA ini dikembangkan sejak 

tahun 1984 oleh perusahaan Xilinx yang berbasis di San Jose, CA. Perkembangan 

selanjutnya, FPGA ini mulai diproduksi oleh beberapa perusahaan misalnya, 

Altera, Lattice, dan Quicklogic. Diantara perusahaan-perusahaan tersebut, terdapat 

2 perusahaan yang mendominasi produksi FPGA di seluruh dunia yaitu Xilinx dan 

Altera. 
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Salah satu FPGA buatan Altera 

 
Salah satu FPGA buatan Xilinx 

Gambar 2.3 FPGA buatan Altera dan Xilinx 

FPGA merupakan sebuah IC digital yang bersifat programmable. User 

atau pemakai dapat memakai IC digital ini secara berulang-ulang untuk 

menyesuaikan program apa yang akan didownload kedalam modul FPGA. 

Program tersebut selanjutnya dibuat oleh user  menggunakan software yang ada 

untuk kemudian disimulasikan. FPGA bersifat volatile, yang artinya ketika 

sumber daya yang menyuplainya dicabut maka secara otomatis 

FPGA akan kehilangan fungsinya. FPGA ini tidak dilengkapi dengan memory. 

Jadi FPGA ini tidak mampu menyimpan program ketika supply tenaganya 

dicabut. User atau pemakai harus mendownload ulang program ke dalam FPGA 
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lagi untuk mengimplementasikan program tersebut. Adapun blok diagram FPGA 

ditunjukkan pada gambar1.7: 

 
Gambar 2.4 Blok diagram FPGA 

 

2.3 Buzzer 

Buzzer merupakan suatu alat bunyi elektronik yang bekerja berdasarkan 

piezoelectric yang dipicu freqwensi secara continyue, sehingga menyebabkan 

lempengan piezoelectric didalam buzzer berdenging. Buzzer umumnya digunakan 

sebagai bunyi tada peringatan alarm atau keperluan lain yang membutuhkan nada 

seperti maianan piano, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Karakteristik 

freqwensi yang dihasilkan Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.5 
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Gambar 2.5 Karakteristik respon bunyi Buzzer 

Sumber: Datasheet 

Adapun bentuk fisik dari Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.6: 

 
Gambar 2.6 Bentuk Fisik Buzzer 

Sumber: Datasheet 

Sementara itu spesifikasi elektrik berdasarkan datasheet buzzer adalah: 

1. Sound Pressure Level: 80dB min./30cm./9VDC 

2. Oscillating Frequency: 2.5 ± 0.5KHz 

3. Current Consumption: 8mA max./9VDC 

4. Operating Voltage: 3 to 30VDC 

 

2.4 Transistor 

Nama Transistor berasal dari kata Transfer dan Resistor dengan demikian 

Transistor merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan yang tidak 

dapat menghantarkan arus listrik menjadi dapat menghantar arus listrik atau 

setengah menghantar (semikonduktor). Perlu diketahui komponen transistor 
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adalah komponen aktif. Transistor sendiri diciptakan oleh tiga orang bangsa 

amerika yang bernama J.Berden, W.H Brattain dan W.Shockley pada tahun 1948. 

Sama halnya dengan komponen semikonduktor lainnya, transistor dibuat dari 

bahan indium, germanium dan silicon. 

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, 

sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan, 

modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam 

kran listrik, dimana berdasarkan arus input atau tegangan inputnya, 

memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber 

listriknya. 

 

Gambar 2.7 Transistor 

Transistor adalah komponen elektronika yang memiliki 3 sambungan, 

diantaranya yaitu Basis, Kolektor, dan Emitor. Transistor pada hakekatnya 

merupakan penggabungan dari dua buah diode yang dirangkai seri, 

penggabungan kaki-kaki dioda pada kutub yang sama dan hasil penggabungannya 

disebut kaki basis, sedangkan lainnya disebut kaki kolektor dan emitor. Ada 2 
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jenis transistor yang terdapat dipasaran yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Adapun 

symbol transistor ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.8: 

 
Gambar 2.8 Simbol Transistor 

 

Fungsi dari transistor diantaranya sebagai penguat, pemotong (switching), 

stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau fungsi-fungsi lainnya. 

Transistor bekerja seperti kran listrik dimana arus keluaran diatur oleh 

arus yang masuk pada kaki basis, dengan kata lain arus pada kolektor tidak akan 

mengalir jika pada basis tidak diberikan arus listrik yang cukup untuk memicunya 

(jika transistor digunakan sebagai saklar elektronik), masukan arus yang kecil 

pada basis menyebabkan perubahan arus yang besar pada kolektor (jika transistor 

digunakan sebagai penguat). 

Transistor adalah komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik 

modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan sebagai amplifier atau 

penguat, rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil, dan 

penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan 

sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai 

sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai gerbang logika, memori, dan 

komponen- komponen lainya. 

Sebuah transistor memiliki empat daerah operasi yang berbeda yaitu 

daerah aktif, daerah saturasi, daerah cutoff, dan daerah breakdown. Jika transistor 
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digunakan sebagai penguat, transistor bekerja pada daerah aktif. Jika transistor 

digunakan pada rangkaian digital atau sebagai saklar elektronik, transistor 

biasanya beroprasi pada daerah saturasi atau jenuh dan cutoff. Daerah breakdown 

biasanya dihindari karena resiko transistor lebih mudah rusak. Gambar daerah 

transistor dintjukkan sebagaimana Gambar 2.9: 

 
                          Transistor NPN                Transistor PNP 

Gambar 2.9 Tiga Daerah Transistor 

 

Jika digambarkan beberapa kurva untuk IB yang berbeda-beda pada grafik 

yang sama, maka akan didapatkan kurva kolektor seperti Gambar 2.12 Misalkan 

kita gunakan βdc kira-kira 100, maka arus kolektor kira-kira 100 kali lebih besar 

daripada arus basis, untuk setiap titik pada daerah aktif. Kurva ini sering kali 

disebut dengan kurva kolektor static karena yang digambarkan arus dan tegangan 

DC sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10: 

 

 
Gambar 2.10 Kurva Karakteristik Transistor 
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Perhatikan dasar dari kurva, dimana arus basis nol. Disini ada arus 

kolektor kecil karena adanya arus bocor dari diode kolektor. Untuk transistor arus 

bocor ini biasanya cukup kecil sehingga dapat diabaikan pada sebagian besar 

aplikasi. Sebagai contoh 2N3904 mempunyai arus bocor hanya 50nA, yang mana 

sedemikian rupa kecilnya sehingga tidak akan dapat dilihat pada kurva bagian 

bawah. 

Juga diperhatikan tegangan breakdown, tegangan tersebut menjadi lebih 

kecil pada arus yang besar. Ini berarti bahwa tegangan compliance  dari transistor 

berkurang untuk arus yang lebih besar. Semuanya dibutuhkan untuk mencegah 

breakdown pada segala keadaan. Ini menjamin bahwa transistor akan bekerja 

pada daerah aktif. Sebagai pedoman, kurva transistor menunjukkan banyak 

perbedaan antara transistor yang satu dengan yang lainnya dari sejumlah jenis 

yang sama. 

2.5 Garis Beban DC 

 

Garis beban dapat digambarkan pada kurva kolektor untuk memberikan 

gambaran bagaimana transistor pada daerah mana beroprasi. Pendekatannya sama 

dengan yang digunakan pada diode. Rangkaian bias transistor ditunjukkan 

sebagaimana Gambar 2.11: 

 
Gambar 2.11 Rangkaian Bias Basis 
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Tegangan sumber Vcc membias balik diode kolektor melalui Rc. 

Tegangan pada tahanan ini adalah Vcc – Vce karena itu, arus yang melaluinya 

sama dengan : 

 𝐼𝑐 =
Vcc−Vce

Rc
                                                    (2-7) 

Adapun kurva dari garis beban DC ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.12 

 
Gambar 2.12 Garis Beban DC 

 

Garis beban DC memberitahukan secara sepintas daerah tegangan Vce 

yang aktif dari sebuah transistor. Pada Gambar 2.12, transistor bekerja sebagai 

suatu sumber arus sepanjang garis beban DC, kecuali saturasi atau cut off dimana 

transistor bekerja sebagai sumber arus. Untuk sebuah transistor penguat, titik 

kerja yang baik adalah pada posisi tengah yaitu posisi Q. Diposisi ini antara 

positive dan negative sinyal AC mempunyai penguatan yang sama, sehingga tidak 

terpotong salah satu. 

Titik sumbat (cut off) adalah titik dimana garis beban memotong korva Ib 

= 0. Pada titik ini, arus basis nol dan arus kolektor sangat kecil, sebagian dapat 

diabaikan. Pada titik sumbat, diode emitor tidak lagi dibias maju, dan transistor 

kehilangan keja normalnya. Pada posisi ini, transistor dalam keadaan open atau 

terbuka. 
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Digunakan pendekatan, bahkan tegangan emitor-kolektor sama dengan 

ujung bahwa garis beban: 

 Vce (cut off) = Vcc 

Saturasi adalah perpotongan dari garis beban dan kurva Ib = Ib(sat). Pada 

titik ini, arus basis sama dengan Ib(sat) dan arus kolektor adalah maksimum. Pada 

saturasi, diode kolektor tidak lagi di bias balik, dan transistor kehilangan kerja 

normalnya. 

Digunakan suatu pendekatan, arus kolektor pada suatu saturasi sama 

dengan ujung atas dari garis beban. 

𝐼𝑐(sat) =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐
                                                                               (2-8) 

Pada Gambar 2.12, Ib(sat) menggambarkan jumlah dari arus basis yang 

baru saja menyebabkan terjadinya saturasi. Jika arusn basis lebih kecil daripada 

Ib(sat), transistor bekerja pada daerah aktif, terletak disuatu tempat sepanjang 

garis beban DC. Sebaliknya, jika arus basis lebih besar daripada Ib(sat), arus 

kolektor kira-kira sama dengan Vcc/Rc, merupakan nilai maksimum yang 

mungkin secara grafis, perpotongan garis beban dengan setiap titk arus basis yang 

lebih besar daripada Ib(sat) menghasilkan titik saturasi pada Gambar 2.13. 

Gambar 2.14 adalah sebuah rangakaian bias basis , dari rangkaian tersebut 

diperoleh ketentuan : 

 

VBE – IBRB + VBB = 0 

 

𝐼𝐵 =
𝑉𝐵𝐵−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
                                                                    (2-9) 
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2.6  PLC (Power Line Carrier) 

Pembawa pada saluran daya (PLC) adalah salah satu telekomunikasi yang 

sinyal pembawa-nya ditumpangkan (superposed) pada jaringan tenaga listrik. 

Frekuensi sinyal / arus pembawa berbeda dengan frekuensi arus jaringan tenaga 

listrik, sehingga menjadikan dia jaringan rangkaian transmisi berfrekuensi tinggi 

Dalam hal ini dikenal dua cara hubungan komunikasi dengan jaringan tenaga 

listrik,yakni: 

a. PLC (Power Line Carrier) terhubung induktif, yaitu dengan menempatkan 

penghantar jaringan listrik untuk jarak tertentu; 

b.  PLC (Power Line Carrier) terhubung kapasi-tif, yaitu menghubungkan 

peralatan komu-nikasi dengan jaringan tenaga listrik lewat kapasitor. 

Kapasitor yang cukup besar akan menahan arus DC serta arus AC yang 

memiliki frekuensi berbeda dengan frekuensi-frekuensi pembawa peralatan 

komunikasi. Lihat Gambar 2.13: 

 
Gambar 2.13 Diagram komunikasi PLC 

Pemakaian nilai C sesuai frekuensi arus jala-jala akan menyebabkan nilai 

Xc sangat besar sehingga arus yang mengalir ke rangkaian sangat kecil, 

sebaliknya bila frekuensi Carrier yang lewat dikarenakan nilainya yang besar, 

maka nilai Xc akan sangat kecil sehingga dapat melewatkan sinyal ke rangkaian. 

Induktor merupakan transformator daya, yang menyebabkan komunikasi hanya 

dapat terjadi antara pemancar dan penerima dalam satu jalur jala-jala yang tidak 
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terdapat transfor-mator daya di antara keduanya. Ada dua jenis hubungan dengan 

kapasitor: 

a.  Penghubung kapasitor jenis penala (Tuning Type), yaitu kapasitor 

merupakan bagian dari alat penala yang dihubungkan seri dengan jaringan 

tenaga listrik. 

b.  Penghubung kapasitor jenis penyaring (Filter Type), yaitu kapasitor 

penggandeng merupakan jaringan berkutub 4 dan menggan-dengkan 

peralatan komunikasi dengan jaringan tenaga listrik. 

2.7  Modulasi Frekuensi pada powerline 

Modulasi frekuensi digunakan untuk mentransmisikan informasi pada 

modul powerline berupa sinyal FSK (Frequency Shift Keying) pada jala-jala listrik 

karena keunggulannya pada ketahanan terhadap interferensi dan derau dari sinyal 

informasi pada gelombang pembawa dengan cara mengu-bah karakteristik 

gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi untuk ditransmisikan. 

2.8 Penyelarasan Frequency Shift Keying 

Pada modulasi FSK (Frequency Shif Keying), frekuensi dari sinyal 

pembawa diubah-ubah antara dua nilai yang berbeda. Sementara itu pembangkit 

sinyal FSK terdiri atas dua osilator lokal yang frekuensi-nya berbeda, yaitu F1 dan 

F2. Masukan logika 1 akan menyebabkan osilator berfrekuensi F1 on, dan osilator 

berfrekuensi F2 off, sehingga menghasilkan sinyal berfrekuensi F1. Sebaliknya 

apabila masukan diberi logika 0, dengan adanya rangkai-an pembalik, osilator 

dengan frekuensi F2 akan on, dan osilator berfrekuensi F1 off, sehingga 
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menghasilkan sinyal berfrekuensi F2. Adapun blok diagram FSK ditunjukan pada 

gambar 2.14: 

 
Gambar 2.14 Diagram blok FSK 

 

2.9  Proses Pemindahan Data pada powerline 

Ada dua metode pemindahan data pada sistem powerline yaitu secara 

serial dan paralel. Setiap data merupakan kelompok dari bit-bit yang berisi data 

logika 1 dan 0. Pada pemindahan data secara serial yang terjadi adalah 

pemindahan data satu bit pada satu satuan waktu. Sedangkan pada pemindah-an 

data secara paralel terjadi pemindahan secara bersama dari sekelompok bit dalam 

satu satuan waktu. Ditinjau dari arahnya ada tiga macam proses pemindahan data 

yaitu: Simplex, Half Duplex dan Full Duplex: sistem arah pemindahan datanya 

berturut-turut satu arah, dua arah yang proses pemindahan datanya tidak dapat 

terjadi dalam waktu yang bersamaan serta dua arah yang proses pemindahannya 

berlangsung secara serempak.  

2.1.0  PLM (Power Line Modem) 

Power Line Modem merupakan suatu sistem yang dalam keadaan 

mengirim data (transmit) berfungsi memodulasi sinyal masukan digital serial dan 

menumpangkan sinyal termo-dulasi tersebut ke tegangan jala-jala listrik. 
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Sedangkan dalam keadaan menerima data alat ini akan menerima sinyal 

termodulasi dan men-demodulasinya supaya menghasilkan keluaran sinyal digital 

serial. Untuk pembuatan Power Line Modem digunakan modul powerline 

KQ130F. KQ130F merupakan modul powerline yang bersifat sebagai modem 

erial yang didalamnya telah ditanamkan controller sebagai proses pengiriman dan 

proses penerimaan data secara serial melali jala-jala listrik. Cara kerja modul 

KQ130F adalah sinyal pengontrol dari pada internal modul akan memilih kondisi 

powerline  untuk mengirim data (Tx) atau menerima data (Rx) dalam kondisi Tx 

mikro-kontroler akan mengirimkan data serial ke jala-jala listrik melalui modul 

KQ130F yang akan membangkitkan gelombang termodulasi FSK (Frequency 

Shift Keying) 50-300 KHz (Sumber:National Semicon-ductor Data Book). 

Sedangkan dalam kondisi menerima data (Rx) tegangan jala-jala akan melalui 

transformator kopling dan dila-kukan filter pemisahan sinyal antara sinyal jala-

jala listrik (50 Hz) dengan sinyal informasi (50–300 KHz) (Sumber: National 

SemiconductorData Book), sinyal informasi tersebut akan dibentuk kembali 

menjadi bit-bit serial yang akan diterima oleh controller internal didalam modul 

dan kemudian diteruskan pada pin TX agar dapat dibaca oleh mikrokontroller. 

Adapun kecepatan data serial yang digunkaan modul powerline KQ130F 

maksimal 1200Bps. Adapun fisik dari modul KQ130F dan konfigurasi pin-pinnya 

ditunjukkan pada gambar 2.15: 
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Gambar 2.15 Bentuk Fisik KQ 130F atau KQ330 

Sumber: datasheet KQ130F powerline 

2.1.1 Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya 

memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat 

bahan,dll. Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) dan 

di industri. Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab 

diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di 

industria (Raka, 2007). 

Menurut Heryanto (2008), motor DC memerlukan suplai tegangan yang 

searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan 

medan pada motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan 

jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan 

jangkar dalam pada medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang 

berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan 

bolak-balik. Prinsip kerja dari arus searah adalah membalik phasa tegangan dari 
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gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, 

dengan demikian arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar 

dalam medan magnet. Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu 

lilitan yang bisa berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Catu 

tegangan dc dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh 

komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu 

lilitan pada gambar di atas disebut angker dinamo. Angker dinamo adalah sebutan 

untuk komponen yang berputar di antara medan magnet. Gambar motor DC dapat 

dilihat pada Gambar 2.16: 

 
Gambar 2.16 Motor D.C  

 




