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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1  Robot 

 Kata “robot” diambil dari bahasa Cheko yang memiliki arti “pekerja” 

(worker). Robot merupakan suatu perangkat mekanik yang mampu menjalankan 

tugas-tugas fisik, baik di bawah kendali dan pengawasan manusia, ataupun yang 

dijalankan menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau 

kecerdasan buatan ( Artifical Intelligent ). 

 Jika sebelumnya robot hanya dioperasikan di laboratorium ataupun 

dimanfaatkan untuk kepentingan industri, di negara-negara maju perkembangan 

robot mengalami peningkatan yang tajam. Saat ini robot telah digunakan sebagai 

alat untuk membantu pekerjaan manusia. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, khususnya teknologi elektronik, peran robot semakin penting tidak 

dibidang sains saja, tapi juga dibidang lainya, seperti di bidang kedokteran, 

pertanian, bahkan militer. 

 Secara sadar atau tidak, saat ini robot telah masuk dalam kehidupan 

manusia sehari-hari dalam berbagai bentuk dan jenis. Ada jenis robot sederhana 

yang dirancang untuk melakukan kegiatan yang sederhana, mudah dan berulang-

ulang, ataupun robot yang diciptakan khusus untuk melakukan sesuatu yang 

rumit, sehingga dapat berperilaku sangat kompleks dan secara otomatis dapat 

mengontrol dirinya sendiri sampai batas tertentu. 

2.1.1  Robot Mobil 

Robot Mobil atau Mobile Robot adalah konstruksi robot yang ciri khasnya 

mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot 

tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu 

titik ke titik yang lain. Robot mobil ini sangat disukai bagi orang yang mulai 

mempelajari robot. Hal ini karena membuat robot mobil tidak memerlukan kerja 

fisik yang berat. Untuk dapat membuat sebuah robot mobil minimal diperlukan 

pengetahuan tentang mikrokontroler dan sensor-sensor elektronik. 
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Gambar 2.1 Robot Mobil 

Base robot mobil dapat dengan mudah dibuat dengan menggunakan 

playwood atau triplek, akrilik sampai menggunakan logam (aluminium). Robot 

mobil dapat dibuat sebagai pengikut garis (Line Follwer) atau pengikut dinding 

(Wall Follower) ataupun pengikut cahaya. Pengembangan yang dilakukan oleh 

beberapa anak bangsa bahkan anak SMA pun telah mencoba untuk 

mengembangkan robot mobil ini. 

2.1.2   Robot Manipulator 

 Pada robot industri, manipulator merupakan sebuah benda kaku (rigid 

bodies) terbuka yang terdiri atas sendi (joint) dan terhubung dengan lengan (link) 

dimana setiap posisi sendi ditentukan dengan variabel tunggal sehingga jumlah 

sendi sama dengan nilai derajat kebebasan (degree of freedom). Manipulator yang 

sering dipakai sebagai robot industri pada dasarnya terdiri atas struktur mekanik, 

penggerak (aktuator), sensor dan sistem kontrol. Dasar (base) manipulator sering 

disebut kerangka dasar (base frame) dan ujung dari manipulator biasanya 

dilengkapi dengan end efector yang salah satu jenisnya adalah gripper. 

 
Gamabar 2.2 Robot Manipulator 

 Pada manipulator terdapat sendi (joint) yang merupakan tempat 

sambungan lengan untuk melakukan putaran atau gerakan. Secara umum jenis 
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sendi yang digunakan pada manipulator adalah sendi putar (revolute joint). 

Bagian dasar manipulator bisa terpasang pada lantai kerja ataupun terpasang pada 

rel. Rel berfungsi sebagai path atau alur sehingga memungkinkan robot untuk 

bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam satu area kerja. 

2.2   Klasifikasi Sistem Robot 

 Berdasarkan tipe kontrolnya, suatu robot dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu : 

2.2.1 Sistem kontrol loop terbuka (open loop system) 

Sistem kontrol loop terbuka merupakan suatu sistem pengaturan yang 

outputnya tidak memiliki pengaruh terhadap sinyal kontrol. Ciri khas dari sistem 

kontrol loop terbuka ini adalah tidak adanya jaringan feedback (umpan balik) dari 

output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 

  

 
Gambar 2.3 Sistem kontrol loop terbuka (open loop system) 

 
Dalam suatu sistem control terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan 

dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan 

operasi tertentu, sebagai akibat ketetapan dari system tergantung kalibrasi. 

Dengan adanya gangguan, sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas 

yang sesuai diharapkan. Sistem kontrol terbuka dapat digunakan hanya jika 

hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan 

internal maupun eksternal. 

 

Kelebihan sistem kontrol loop terbuka : 

 Memiliki kontruksi yang sederhana. 

 Biaya pemeliharaan lebih terjangkau. 

Kelemahan sistem kontrol loop terbuka : 

 Perlu kalibrasi sistem secara teratur. 

 Bisa digunakan setelah mengetahui hubungan input dan output. 
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2.2.2 Sistem kontrol loop tertutup (close loop system) 

Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem pengendali yang sinyal 

keluaranya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem 

kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik (feedback). 

 

 
Gambar 2.4 Sistem kontrol loop tertutup (close loop system) 

 Gambar diatas menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem 

kontrol loop tertutup. Jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator, maka 

manusia ini akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan, ketika 

terjadi perubahan pada sistem maka manusia akan melakukan langkah-langkah 

awal pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. 

 

Kelebihan sistem kontrol loop tertutup : 

 Memiliki ketelitian yang teerjaga. 

 Adapat mengetahui karakteristik dan perubahan pada plant. 

Kelemahan sistem kontrol loop tertutup : 

 Perawatannya lebih rumit. 

 Memerlukan biaya yang mahal. 

2.3   Mikrokontroller 

 Mikrokontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori , dan perlengkapan 

input output, dengan kata lain mikrokontroller adalah suatu alat elektronika digital 

yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa 

ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroller sebenarnya 

adalah membaca dan menulis data. Mikrokontroller merupakan komputer didalam 

chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik. Secara harfiahnya 
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bisa disebut “pengendali kecil” dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya 

banyak memerlukan komponen-komponen pendukung seperti IC TTL dan 

CMOS. 

 Mikrokontroller digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan 

secara otomatis, seperti sistem control mesin, remote controls, mesin kantor, 

peralatan rumah tangga, alat berat dan mainan. Kehadiran mikrokontroller 

membuat control elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis, dengan 

menggunakan mikrokontroller ini maka : 

 Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas. 

 Rancang bangun system elektronik akan lebih cepat, karena sebagian besar 

dari system adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi. 

 Pencarian gangguan lebih mudah dielusuri karena sistemnya yang 

kompak. 

 

2.3.1   Fitur AVR ATMega 328 

 ATMega 328 adalah mikrokontroller keluaran dari atmel yang mempunyai 

arsitekture RISC (Reduce Inttruction Set Computer) yang dimana setiap proses 

eksekusi data lebih cepat dari pada arsitekture CISC (Completed Intruction Set 

Computer). 

Mikrokontroller memiliki beberapa fitur antara lain : 

 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus 

clock. 

 32 x 8-bit register serbaguna. 

 Kecepatan mencapai 16MIPS dengan clock 16 MHz 

 32 KB flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang 

menggunakan 2 KB dari flash memory sebagai bootloader. 

 Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Progammable Read Only 

Memory) sebesar 1 KB sebagai penyimpanan data semi permanent karena 

EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. 

 Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 2 KB. 

 Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM (Pulse 

Width Modulation) output. 
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 Master / Slave SPI Serial interface. 

Mikrokontroller ATmega 328 memiliki arsitektur Harvard, yaitu 

memisahkan memori untuk kode program dan memori untuk data, sehingga dapat 

memaksimalkan kerja dan parallelism. Instruksi-instruksi dalam memori program 

dieksekusi dalam satu alur tunggal, dimana pada saat satu instruksi dikerjakan 

instruksi berikutnya sudah diambil dari memori program. Konsep inilah yang 

memungkinkan instruksi-instruksi dapat dieksekusi dalam setiap satu siklus clock. 

32 x 8-bit register serbaguna digunakan untuk mendukung operasi pada ALU 

(Aritmatic Logic Unit) yang dapat dilakukan dalam satu siklus. 6 dari register 

serbaguna ini dapat digunakan sebagai 3 buah register pointer 16-bit pada mode 

pengalamatan tidak langsung untuk mengambil data pada ruang memori data. 

Ketiga register pointer 16-bit ini disebut dengan register X (gabungan R26 

dan R27), register Y (gabungan R28 dan R29), dan register Z (gabungan R30 dan 

R31). Hampir semua instruksi AVR memiliki format 16-bit, setiap alamat memori 

program terdiri dari instruksi 16-bit atau 32-bit. Selain register serba guna di atas, 

terdapat register lain yang terpetakan dengan teknik memory mapped I/O selebar 

64 byte. Beberapa register ini digunakan untuk fungsi khusus antara lain sebagai 

register control Timer / Counter, Interupsi, ADC, USART, SPI, EEPROM, dan 

fungsi I/O lainnya. 
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Berikut ini adalah tampilan architecture Atmega 328 : 

 

Gambar 2.5 Architecture Atmega 328 
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2.3.2   Konfigurasi Atmega 328 

 
Gambar 2.6 Konfigurasi pin Atmega 328 

Tabel 2.1 Konfigurasi port B 
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Tabel 2.2 Konfigurasi port C 

 

Tabel 2.3 Konfigurasi port D 
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2.4   Xbee 

 RF module merupakan sebuah wireless embedded modul yang dapat 

dengan mudah di-interface-kan dengan berbagai macam mikrokontroller. Radio 

frequency transceiver atau pengirim dan penerima frequensi radio ini berfungsi 

untuk komunikasi secara full duplex salah satu modul komunikasi wireless adalah 

Xbee. Radio frekuency tranciever ini merupakan sebuah modul yang terdiri dari 

RF receiver dan RF transmitter dengan sistem interface serial UART 

asynchronous. 

 

 
Gambar 2.7 Ilustrasi prinsip kerja modul XBee 

 
Gambar 2.8 Modul Xbee S2 

 

 Xbee merupakan modul radio frekuensi yang beroperasi pada frekuensi 

2.4 GHz. Sesuai datasheet, modul ini memerlukan tegangan suplai 2.8 V sampai 

dengan 3.3 V. Saat mengirim data, modul ini akan membebani dengan arus 270 

mA, dan arus 55 mA untuk penerimaan data,  pada Xbee terdapat 20 pin, namun 
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sementara ini yang digunakan adalah 6 pin, yaitu VCC dan GND untuk tegangan 

suplai, DOUT merupakan transmitter (TX), DIN merupakan pin receiver (RX), 

RESET merupakan pin reset Xbee, dan yang terakhir adalah PWM0/RSSI 

merupakan indikator bahwa ada penerimaan data yang biasanya dihubungkan ke 

led yang didriver oleh transistor. 

 

Tabel 2.4 Tabel konfigurasi pin RF Module Xbee 
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Gambar 2.9 Contoh Rangkaian Skematik Pengiriman (Xbee) 
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Gambar 2.10 Contoh Rangkaian Skematik Penerima (Xbee) 

 

2.5   Flex Sensor 

 Sensor flex adalah sensor yang memiliki perubahan resistansi akibat 

adanya lekukan pada bagian sensor. Sensor ini memiliki output berupa resistansi, 

membutuhkan tegangan sebesar +5V agar dapat bekerja. Outpu resistansi ini akan 

diberikan tegangan yang nantinya akan dibaca oleh mikrokontroler. Sensor ini 

digunakan untuk mendeteksi pergerakan jari tangan manusia / bagian lekukan 

lainnya. 

 
Gambar 2.11 Sensor Flex 
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 Sensor ini prinsip kerjanya mirip dengan variable resistor. Untuk dapat 

menggunakan sensor ini dibutuhkan sebuah rangkaian pembagi tegangan yang 

nantinya dihubungkan dengan mikrokontroler. Sensor ini memiliki sekat-sekat di 

bagian sisinya dimana sekat tersebut menunjukkan posisi lekukan. 

 

2.6   H-Bridge 

 H-Bridge atau jembatan H adalah salah satu rangkaian yang digunakan 

untuk mengendalikan motor DC. Rangkaian ini diberi nama H-Bridge karena 

bentuk rangkaiannya yang menyerupai huruf H. Pada dasarnya rangkaian ini 

tersusun atas empat saklar yang berbentuk seperti rangkaian dibawah ini : 

 

 
Gambar 2.12 Rangkaian H-Bridge 

 

 H-Bridge atau jembatan H pada rangkaian diatas belum dapat dikontrol 

secara digital, karena rangkaian diatas masih menggunakan saklar analog. Supaya 

rangkaian H-Bridge dapat dikendalikan secara digital maka keempat saklar 

tersebut diganti menjadi transistor, bisa juga dengan MOSFET atau saklar 

elektronik lainnya. 
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Gambar 2.13 Rangkaian H-Bridge MOSFET 

 

2.6.1   Konfigurasi H-Bridge MOSFET 

 Rangkaian ini terdiri dari dua buah MOSFET kanal P dan dua buah 

MOSFET kanal N. Prinsip kerja rangkaian ini adalah dengan mengatur mati 

hidupnya keempat MOSFET tersebut. Huruf M pada gambar adalah motor DC 

yang alan dikendalikan. Bagian atas rangkaian akan dihubungkan dengan sumber 

daya kutub positif, sedangkan bagian bawah rangkaian akan dihubungkan dengan 

sumber daya negatif. Pada saat MOSFET A dan MOSFET D on sedangkan 

MOSFET B dan MOSFET C off, maka sisi kiri dari gambar motor akan terhubung 

dengan kutub positif dari catu daya, sedangkan sisi sebelah kanan motor akan 

terhubung dengan kutub negatif dari catu daya, sehingga motor akan bergerak 

searah jarum jam. 
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Gambar 2.14 Rangkaian H-Bridge MOSFET A&D on, B&C off 

 

 Begitu juga sebaliknya, jika MOSFET B dan MOSFET C on, sedangkan 

MOSFET A dan MOSFET D off, maka sisi kanan motor akan terhubung dengan 

kutub positif dari catu daya sedangkan sisi kiri motor akan terhubung dengan 

kutub negatif dari catu daya. Maka motor akan bergerak berlawanan arah jarum 

jam. 

 

 
Gambar 2.15 Rangkaian H-Bridge MOSFET A&D off, B&C on 

 

 Konfigurasi lainnya adalah apabila MOSFET A, MOSFET B, MOSFET 

C, dan MOSFET D off. Konfigurasi ini menyebabkan sisi kiri dan kanan motor 

terhubung pada kutub yang sama yaitu kutub positif sehingga tidak ada perbedaan 

tegangan diantara dua buah polaritas motor dan motor akan diam. Konfigurasi ini 

disebut dengan konfigurasi break. Begitu pula jika MOSFET C dan MOSFET D 
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saklar on, sedangkan MOSFET A dan MOSFET B off, kedua molaritas akan 

terhubung pada kutub negatif dari catu daya, maka tidak ada perbedaan tegangan 

pada kedua polaritas motor, dan motor akan diam. Konfigurasi yang harus 

dihindari adalah pada saat MOSFET A dan MOSFET C on secara bersamaan atau 

MOSFET B dan MOSFET D on bersamaan. Pada konfigurasi ini akan terjadi 

hubungan singkat antara kutub positif catu daya dengan kutub negatif catu daya. 

 

Tabel 2.5 Konfigurasi H-Bridge MOSFET 

 
 

2.7   Motor DC 

 Motor DC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber 

tegangan DC. Motor DC atau motor arus searah sebagaimana namanya, 

menggunakan arus langsung dan tidak langsung / direct-unidirectional. Motor DC 

digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan torque yang 

tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. 

 

 
Gambar 2.16 Mototr DC 
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2.7.1   Komponen Utama Motor DC 

 Gambar diatas memperlihatkan sebuah motor DC yang memiliki tiga 

komponen utama : 

1. Kutub Meadan Magnet 

Secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan 

menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub 

medan yang stasioner dan kumparan motor DC yang menngerakkan 

bearing pada ruang diantara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki 

dua kutub medan, kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi 

membesar melintasi bukaan diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. 

Untuk motor yang lebih besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih 

elektromagnet. Elektromagnet menerima listrik dari sumber daya dari luar 

sebagai penyedia struktur medan. 

2. Kumparan Motor DC 

Bila arus masuk menuju kumparan motor DC, maka arus ini akan menjadi 

elektromagnet. Kumparan motor DC yang berbentuk silinder, 

dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasua 

motor DC yang kecil, kumparan motor DC berputar dalam medan magnet 

yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan kutub selatan 

berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk merubah kutub-

kutub utara dan selatan kumparan motor DC. 

3. Commutator Motor DC 

Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah 

untuk membalikkan arah arus listrik dalam kumparan motor DC. 

Commutator juga membantu dalam transmisi arus antara kumparan motor 

DC dan sumber daya. 

 

2.7.2 Kelebihan Motor DC 

 Keuntungan utama motor DC adalah dalam hal pengendalian kecepatan 

motor DC tersebut, yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. 
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Motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur : 

 Tegangan kumparan motor DC : dengan meningkatkan kumparan motor 

DC akan meningkatkan kecepatan. 

 Arus medan : dengan menurunkan arus medan akan meningkatkan 

kecepatan. 

 

Motor DC tersedia dalam berbagai ukuran, namun penggunaannya pada 

umumnya dibatasi untuk beberapa penggunaan berkecepatan rendah, penggunaan 

daya rendah hingga sedang seperti peralatan mesin dan rolling mills, sebab sering 

terjadi masalah dengan perubahan arah arus listrik mekanis pada ukuran yang 

lebih besar. 

 

2.8 Motor Servo 

 Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali 

dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada 

motor servo posisi putaran sumbu (axis) dari motor akan diinformasikan kembali 

ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo  Motor servo disusun dari 

sebuah motor DC, gearbox, variabel resistor (VR) atau potensiometer dan 

rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas maksimum 

putaran sumbu (axis) motor servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo 

diatur berdasarkan lebar pulsa yang pada pin kontrol motor servo. Motor servo 

adalah motor yang mampu bekerja dua arah (CW dan CCW) dimana arah dan 

sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan dengan memberikan variasi lebar 

pulsa (duty cycle) sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. 
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Gambar 2.17 Motor Servo 

 

2.8.1  Jenis-jenis Motor Servo 

 Motor Servo Standar 180° 

Motor servo jenis ini hanya mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) 

dengan defleksi masing-masing sudut mencapai 90° sehingga total defleksi 

sudut dari kanan – tengah – kiri adalah 180°. 

 Motor Servo Continuous 

Motor servo jenis ini mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) tanpa 

batasan defleksi sudut putar (dapat berputar secara kontinyu). 

 

2.8.2   Pulsa Kendali Motor Servo 

 Operasional motor servo dikendalikan oleh sebuah pulsa selebar ± 20 ms, 

dimana lebar pulsa antara 0.5 ms dan 2 ms menyatakan akhir dari range sudut 

maksimum. Apabila motor servo diberikan pulsa dengan besar 1.5 ms mencapai 

gerakan 90°, maka bila kita berikan pulsa kurang dari 1.5 ms maka posisi 

mendekati 0° dan bila kita berikan pulsa lebih dari 1.5 ms maka posisi mendekati 

180°. 
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Gambar 2.18 Pulsa Kendali Motor Servo 

 

Motor Servo akan bekerja secara baik jika pada bagian pin kontrolnya 

diberikan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz. Dimana pada saat sinyal dengan 

frekuensi 50 Hz tersebut dicapai pada kondisi Ton duty cycle 1.5 ms, maka rotor 

dari motor akan berhenti tepat di tengah-tengah (sudut 0°/ netral). 

Pada saat Ton duty cycle dari sinyal yang diberikan kurang dari 1.5 ms, 

maka rotor akan berputar ke berlawanan arah jarum jam (Counter Clock wise, 

CCW) dengan membentuk sudut yang besarnya linier terhadap besarnya Ton duty 

cycle, dan akan bertahan diposisi tersebut. Dan sebaliknya, jika Ton duty cycle 

dari sinyal yang diberikan lebih dari 1.5 ms, maka rotor akan berputar searah 

jarum jam (Clock Wise, CW)  dengan membentuk sudut yang linier pula terhadap 

besarnya Ton duty cycle, dan bertahan diposisi tersebut. 

 

2.8.3   Keunggulan dan Kekurangan Motor Servo 
Keunggulan dari penggunaan motor servo adalah: 

 Tidak bergetar dan berresonansi saat beroperasi. 
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 Daya yang dihasilkan sebanding dengan ukuran dan berat motor. 

 Penggunaan arus listrik sebanding dengan beban yang diberikan. 

 Resulosi dan akurasi dapat diubah dengan hanya mengganti encoder yang 

dipakai. 

 Tidak berisik saat beroperasi dengan kecepatan tinggi. 

 

Kekurangan dari penggunaan motor servo adalah: 

 Memerlukan pengaturan yang tepat untuk menstabilkan umpan balik. 

 Motor menjadi tidak terkendali jika encoder tidak memberikan umpan 

balik. 

 Beban berlebih dalam waktu yang lama dapat merusak motor. 

 

2.9 IC VOLTAGE REGULATOR 

 IC voltage regulator adalah IC yang digunakan untuk mengatur tegangan 

di rangkaian elektronika. Rangkaian voltage regulator ini banyak ditemukan 

dirangkaian adaptor yang bertugas untuk memberikan tegangan DC, rangkaian 

voltage regulator (pengatur tegangan) merupakan suatu keharusan agar tengangan 

yang diberikan kepada rangkaian lainnya stabil dan bebas dari fluktuasi. 

 Terdapat beberapa pengelompokan IC diantaranya berdasarkan jumlah 

terminal (3 terminal dan 5 terminal), berdasarkan Linear Voltage Regulator dan 

Switching Voltage Regulator, dan yang ketiga berdasarkan Fixed Voltage 

Regulator, Adjustable Voltage Regulator, Switching Voltage Regulator. 

 

2.9.1 Fixed Voltage Regulator (Pengatur Tegangan Tetap) 

IC jenis ini memiliki tegangan tetap tidak bisa di atur tegangannya dan 

nilainya sudah di atur oleh produsen misalnya IC Voltage Regulator 7805 maka 

output tegangannya hanya 5 v. IC Voltage Regulator juga dikategorikan sebagai 

IC Linear Voltage Regulator. Dibawah ini adalah rangkaian dasar untuk IC 

LM78XX beserta bentuk komponennya (Fixed Voltage Regulator). 
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Gambar 2.19 Rangkaian Dasar IC 78XX 

 

2.9.2 Adjustable Voltage Regulator (Pengatur Tegangan yang dapat diubah) 

 IC jenis ini memiliki range tegangan output tertentu sehingga dapat 

disesuaikan kebutuhan rangkaiannya. IC ini juga memiliki 2 jenis yaitu Positif 

Adjustable Voltage Regulator dan Negatif Adjustable Voltage Regulator. Contoh 

IC Positif Adjustable Voltage Regulator yaitu LM317 yang memliki range 

tegangan 1,2 volt DC - 37 volt DC sedangkan Contoh IC Negatif Adjustable 

Voltage Regulator yaitu LM337 yang memiliki range yang sama dengan LM317. 

IC Adjustable Regulator juga dikategorikan sebagai IC Linear Voltage Regulator. 

Dibawah ini adalah rangkaian dasar IC LM317 beserta bentuk komponen 

Adjustable Voltage Regulator. 

 

 

Gambar 2.20 Rangkaian Dasar IC LM317 
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2.10 Regulator AMS1117 

 AMS1117 adalah IC regulator tegangan yang mudah untuk digunakan dan 

terlindungi dari hubungan arus pendek. Chip ini mampu menyediakan 800 mA 

dengan hanya 1 Volt, perbedaan potensial antara catu daya masukan dan keluaran. 

Tingkat kehilang tegangan (dropout voltage) tidak lebih dari 1,3 Volt pada arus 

keluaran maksimum dan berkurang pada tingkat penggunaan arus yang lebih 

kecil. 

 
Gambar 2.21 Regulator AMS1117 

 
 
 


