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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Microcontroller ATMEGA64 

Microcontroller ATMEGA64 termasuk salah satu jenis mikrokontroller 

AVR RISC (Reduce Instruction Set Compiler), dalam penerapannya, instruksi 

yang dituliskan dikemas menjadi lebih simple dan secara umum ditulis dalam 

bentuk bahasa C, sehingga user dapat membuat aplikasi yang cukup banyak hanya 

dengan menggunakan beberapa perintah instruksi saja. microcontroller 

ATMEGA64 mempunyai performa tinggi dan stabilitas yang kuat dan kemasan 

40 pin (DIP40) sehingga sangat cocok digunakan pada perancangan. Adapun 

alasan menggunakan AVR ATMEGA64 adalah sebagai berikut: 

• Kapasitas memory program sebesar 64 Kilo byte. 

• Kapasitas SRAM internal sebanyak 4Kb. 

• Kapasitas EEPROM internal sebanyak 2Kb. 

• Timer/Counter 8 bit dengan separate prescaler dan mode compare. 

• Timer/Counter 16 bit dengan separate prescaler, mode compare dan capture. 

• 6 channel PWM 

• 8 Channel ADC 10bit 

• Serial USART programmable 

• Analog comparator 

• Dan Internal RC Oscilator yang dapat dikalibrasi 

 Adapun tabel-tabel register pada ATMEGA64 ditunjukkan paada tabel 2.1: 
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 Tabel 2.1 Register Address ATMEGA64  

 
  Sumber: Datasheet ATMEGA64 [2] 

 

2.1.1 Timer dan Counter pada AVR ATMEGA64 

Timer merupakan pewaktu yang dapat diseting dan diaktifkan dengan 

durasi waktu berdasarkan detak oscilator yang diproses secara hardware pada 

AVR tersebut, selain itu triger pada timer juga bisa diaktifkan dari eksternal pin 

pada AVR. Sementara counter / pencacah juga terdapat pada AVR yang berfungsi 

untuk menghitung kenaikan nilai register-nya secara eksternal dan dapat diamati 

oleh hardware. timer dan counter pada AVR mempunyai dua buah dengan sistem 
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prescaling selection 10 bit. Adapun blok diagram timer/counter pada AVR 

ditunjukkan pada gambar 2.1: 

 
Gambar 2.1 Diagram Blok Timer 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Sementara itu untuk mengaktifkan timer atau counter pada AVR, maka 

ada beberapa register yang harus diset. Adapun register-register pada 

timer/counter tersebut antara lain : 

2.1.2 Timer/Counter0 ControlRegister – TCCR0 

 
Gambar 2.2 Register TCCR0 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Register TCCR0 digunakan pada Timer/Counter0 untuk pengaturan 

prescale pada timer/counter 8bit. Bit-bit yang diisi pada register TCCR0 adalah 

bit CS01, CS01 dan CS00 sebagaimana tabel 2.2: 
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  Tabel 2.2 Seting Prescale 

 
Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

2.1.3 Timer/Counter0 – TCNT0 

 
Gambar 2.3 Register TCNT0 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

 Register ini merupakan yang menampung hitungan naik timer pada mode 

8 bit. Register TCNT0 diisi suatu nilai yang digunakan sebagai interval waktu 

berdasarkan clock yang dibangkitkan /diatur system. 

 

2.1.4 Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

 
Gambar 2.4 Register TCCR1A 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Register TCCR1A merupakan register untuk seting compare timer dan PWM 

Adapun seting pada register TCCR1A ditunjukkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4: 
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 Tabel 2.3 Seting Mode Compare 1  

 
Sumber: ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

  Tabel 2.4 Seting Mode PWM 

 
 Sumber: ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

2.1.5 Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

 
Gambar 2.5 Register TIMSK 

Sumber : ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Bit 1 – TOEI0 Timer/Counter0 Overflow Interupt Enable  

Jika TOEI0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Overflow timer 0 akan diaktifkan. 

Bit 0 – OCIE0 Timer/Counter0 Output Compare Match Interupt 

Enable  

Jika OCIE0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Compare Match timer 0 akan diaktifkan. 
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2.1.6 Konfigurasi PORT MCU ATMEGA64 

 Konfigurasi mikrokontroller ATMEGA64 digolongkan menjadi pin 

sumber tegangan, pin osilator, pin control, pin I/0 dan pin untuk proses interupsi 

luar.[2] Gambar 2.6 berikut merupakan konfigurasi pin ATMEGA64: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Susunan pin dari ATMEGA64 

Sumber :  ATMEGA64 Datasheet[2] 

 

Fungsi dari pin-pin  ATMEGA64: 

a. Vcc  = pin positif sumber tegangan 5V 

b. Gnd  = pin ground sumber tegangan 

c. AREF = Analog Reference, digunakan sebagai masukan referensi input      

ADC internal. 

d. AVCC = Analog VCC, sumber tegangan ADC internal. 

e. Reset  = pin masukan Reset AVR 

f. Port D = pin-pin pada port D ini mempunyai 5 inputan antara lain : 

 PD.0 (RXD) : Masukan penerima data serial. 

 PD.1 (TXD) : Keluaran pengirim data serial 

 PD.2 (INT0) : Interupsi 0 eksternal 

 PD.3 (INT 1) : Interupsi 1 eksternal 

 PD.4 (T0)  : Masukan eksternal waktu / pencacah 0 

 PD.5 (T1)  : Masukan eksternal waktu / pencacah 1 
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 PD.6 (ICP) : Internal Comparator 

g. Port B = Port B ini digunakan sebagai port input - output data dan port 

untuk  pengisian software menggunakan ISP. 

 

2.2 Sensor Berat (Load Cell) 

Load cell adalah sebuah sensor gaya yang banyak digunakan dalam industri 

yang memerlukan peralatan untuk mengukur berat. Secara umum, load cell dan 

sensor gaya berisi pegas (spring) logam mekanik dengan mengaplikasikan 

beberapa foil metal strain gauges (SG). Strain dari pegas mekanik muncul sebagai 

pengaruh dari pembebanan yang kemudian ditransmisikan pada strain gauges. 

Pengukuran sinyal yang dihasilkan dari load cell adalah dari perubahan resistansi 

strain gauge yang linier dengan gaya yang diaplikasikan.[3] Transduser tersebut 

adalah strain gauge, strain gauge sendiri merubah kekuatan tekanan, regangan, 

berat dan lain- lain, ke dalam bentuk tahanan elektrik yang dapat diukur.[4] 

Sebelum strain gage berbasis beban sel menjadi metode pilihan untuk aplikasi 

industri berat, mekanis tuas skala yang banyak digunakan. Mekanis skala 

timbangan dapat melakukannya secara akurat dan terpercaya jika mereka 

ketepatan kalibrasi dan dipelihara. Cara operasi dapat melibatkan baik 

penggunaan yang berat balancing atau deteksi mekanisme yang dikembangkan 

oleh kekuatan mekanik levers. Paling awal, pra-strain gage memaksa termasuk 

sensor hidrolik dan pneumatic desain. Dalam 1843, ahli fisika Inggris Sir Charles 

Wheatstone membuat sebuah jembatan sirkuit listrik yang dapat mengukur 

resistansi. Jembatan wheatstone sirkuit yang sangat ideal untuk mengukur 

perubahan-perubahan yang terjadi perlawanan di strain gages. Meskipun pertama 

disimpan dalam gudang perlawanan kawat strain gage dikembangkan di tahun 

1940-an. Sejak saat itu, bagaimanapun, strain gages ada proliferated baik sebagai 

komponen mekanis dan dalam skala yang berdiri sendiri memuat sel.  
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Gambar 2.7 Wheatstone Circuit Dengan Kompensasinya 

Sumber : www.loadcell.com 

 

Hari ini, kecuali untuk beberapa laboratorium di mana presisi mekanik saldo 

masih digunakan, strain gage sel beban berat yang mendominasi industri. 

Pneumatic sel yang memuat kadang-kadang digunakan di mana keselamatan 

intrinsik dan kebersihan yang diinginkan, dan hidrolik beban sel dianggap di 

lokasi terpencil, karena tidak memerlukan listrik.. Strain gage beban sel 

menawarkan accuracies dari 0,03% menjadi 0,25% skala penuh dan cocok 

untuk hampir semua aplikasi industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 LoadCell Spring Element 

 

2.3 Pengkondisi sinyal Load Cell HX711 

HX711 adalah modul timbangan yang memiliki prinsip kerja menguatkan 

perubahan tegangan yang terukur pada sensor load cell dan mengkonversinya ke 

http://www.loadcell.com/
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dalam besaran listrik melalui rangkaian yang ada.HX711 presisi 24-bit analog-

todigital converter (ADC) yang didesain untuk sensor timbangan digital (weight 

scales) dan industrial control aplikasi yang terkoneksi dengan sensor jembatan 

(bridge sensor).Modul melakukan komunikasi dengan computer/mikrokontroller 

melalui TTL[5]. Adapun diagram HX711 ditunjukkan pada gambar 2.9:  

 
Gambar 2.9 Pengkondisi sinyal HX711 LoadCell  

 

Adapun proses pengaksesan data, pengkondisi sinyal ADC loadcell type 

HX711 menggunkan komunikasi serial sincroune sehingga dalam pengambilan 

data maka mikrokontroller sebagai pusat pengontrol melakukan proses pembacaan 

bit dengan mengirimkan sinyal clock kemudian mengambil data. Proses 

komunikasi serial diakukan dengan mengacu pada timing diagram sebagaimana 

gambar 2.10: 

 
Gambar 2.10 Timing diagram pembacaan HX711 LoadCell  
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2.4 Waterflow sensor 

Sensor  waterflow merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur debit 

air yang mengalir pada pipa pelanggan. Sensor flow water terdiri dari bagian 

katup plastik (valve body), rotor air dan sebuah sensor half effect. Ketika air 

mengalir melalui rotor maka rotor akan berputar dan kecepatan dari rotor akan 

sesuai dengan aliran air yang masuk melewati rotor. Pulsa sinyal dari rotor akan 

diterima oleh sensor hall effect untuk selanjutnya diproses di mikrokontroller. 

Sensor hall effect merupakan salah satu tranduser yang sering digunakan untuk 

mendeteksi medan magnet. Hall effect dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan 

atau putaran apabila gerakan atau putaran tersebut dipengaruhi oleh medan 

magnet[5]. 

. Waterflow sensor yang digunakan pada perancangan ini menggunakan type 

YFS300A G3/4 yang mempunyai diameter 3/4 inch pada inlet dan outletnya 

sedangkan kemampuan pembacaan flow adalah 1 – 60 Liter / menit. Adapun 

bentuk fisik dari sensor waterflow ditunjukkan pada gambar 2.11: 

 
Gambar 2.11 Waterflow sensor type YFS300A[6] 

 

 Pada bagian mekanik flowmeter terdapat baling baling atau blade yang 

bergerak mengikuti aliran air dan menggerakkan magnet permanent sehingga 

gerakan magnet pada blade akan menginduksi rangkaian hall effect yang terisolasi 

terpisah dengan ruang blade dimana tempat air mengalir. Hasil pada hall effect 

dikuatkan menggunakan rangkaian pengkondisi sinyal didalamnya sehingga 

membentuk pulsa dalam bentuk level TTL dan digunakan sebagai output 

pembacaan. Adapun blok diagram secara umum pada flowmeter ditunjukkan pada 

gambar 2.12: 
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Gambar 2.12 Rangkaian Waterflow sensor type YFS300A 

 

 Adapun spesifikasi waterflow berdarkan datasheet adalah sebagai berikut: 

• Model: YF-S201-300A 

• Sensor Type: Hall effect 

• Working Voltage: 5 to 18V DC 

(min tested working voltage 

4.5V) 

• Max current draw: 15mA @ 5V 

• Output Type: 5V TTL 

• Working Flow Rate: 1 to 30 

Liters/Minute 

• Working Temperature range: -

25 to +80℃ 

• Working Humidity Range: 35%-

80% RH 

• Accuracy: ±10% 

• Maximum water pressure: 2.0 

MPa 

• Output duty cycle: 50% +-10% 

• Output rise time: 0.04us 

 

• Output fall time: 0.18us 

• Flow rate pulse characteristics: 

Frequency (Hz) = 7.5 * Flow 

rate (L/min) 

• Pulses per Liter: 450 

• Durability: minimum 300,000 

cycles 

• Cable length: 15cm 

• 1/2" nominal pipe connections, 

0.78" outer diameter, 1/2" of 

thread 

• Size: 2.5" x 1.4" x 1.4" 

 

Koneksi Pin: 

• Red wire : +5V 

• Black wire : GND 

• Yellow wire : PWM output. 

 

2.5 Motor Pompa air 



 
  

Motor Pompa Air adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik (putaran). Energi mekanik diperoleh kerena arus listrik yang mengalir 

melalui penghantar berada pada medan magnet sehingga timbul daya dorong 

mekanik. Dalam tugas akhir ini digunakan motor universal yang difungsikan 

sebagai motor pompa. Motor pompa ini dapat mengalirkan air, dengan cara 

menghisap air melalui lubang dibagian bawah dan mengalirkanya ke samping, 

sehingga akan dihasilkan suatu aliran air dengan kecepatan tertentu. Untuk pompa 

sirkulasi diperlukan pompa yang kuat karena merupakan system utama semua 

system filtrasi, yang berfungsi untuk pergantian air dan juga untuk menciptakan 

arus dalam air sehingga suplai oksigen ke dalam aquarium tetap terjaga [7]. 

Salah satu kerusakan yang terjadi pada pompa air adalah  putusnya benda 

yang bertugas menggerakkan kipas ini. Adapun bentuk fisik dari salah satu model 

pompa air ditunjukkan sebagaimana gambar 2.13: 

  
Gambar 2.13 Motor Pompa Air 

 

2.6 HC-SR04 Ultrasonic Range Finder 

HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur 

jarak antara penghalang dan sensor. Konfigurasi pin dan tampilan sensor HC-

SR04 diperlihatkan pada gambar 2.14 

 
Gambar 2.14 Konfigurasi pin dan tampilan sensor ultrasonik HC-SR 04 



 
  

HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai penyusunnya yaitu ultrasonic 

transmitter dan ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter adalah 

memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz kemudian 

ultrasonic receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang 

mengenai suatu objek. Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar 

hingga sampai ke penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan 

bidang pantul seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.15. 

 
Gambar 2.15 Prinsip Kerja HC-SR04 

 

Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 adalah, 

ketika pulsa trigger diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan 

gelombang ultrasonik, pada saat yang sama sensor akan menghasilkan output 

TTL transisi naik menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran, 

setelah receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek maka 

pengukuran waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL transisi 

turun. Jika waktu pengukuran adalah t dan kecepatan suara adalah 340 m/s, 

maka jarak antara sensor dengan objek dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan 2.1 

 

    S = t x 340m/s               

(2.1) 

        2 

Dimana : 

s = Jarak antara sensor dengan objek (m) 

t = Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari transmitter ke receiver (s) 



 
  

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak yang akan digunakan pada penelitian 

ini karena memiliki fitur sebagai berikut; kinerja yang stabil, pengukuran jarak 

yang akurat dengan ketelitian 0,3 cm, pengukuran maksimum dapat mencapai 4 

meter dengan jarak minimum 2 cm, ukuran yang ringkas dan dapat beroperasi 

pada level tegangan TTL. 

 Prinsip pengoperasian sensor ultrasonik HC-SR04 adalah sebagai berikut 

awali dengan memberikan pulsa low (0) ketika modul mulai dioperasikan, 

kemudian berikan pulsa high (1) pada trigger selama 10 μs sehingga modul mulai 

memancarkan 8 gelombang kotak dengan frekuensi 40 KHz, tunggu hingga 

transisi naik terjadi pada output dan mulai perhitungan waktu hingga transisi 

turun terjadi, setelah itu gunakan Persamaan 2.1 untuk mengukur jarak antara 

sensor dengan objek. Karakteristik HC-SR04 diperlihatkan pada tabel 2.6[8]. 

 

     Tabel 2.5 Karakteristik HC-SR04 

Tegangan DC 5 V 

Arus 15 mA 

Frekuensi 40Hz 

Jarak Maksimal 4m 

Jarak Minimal 2cm 

Sudut  15 Derajat 

Trigger Input Signal Pulsa TTL 10uS 

Echo Output Signal Masukan sinyal tuas TTL dan 

rentangnya proporsi 

Dimensi 45*20*15mm 

    Sumber : Datasheet HC-SR04 

 

2.6.1. Diagram Waktu 

Diagram waktu ditunjukan dibawah ini. HC-SR 04 hanya perlu 

menyediakan 10uS pendek pulsa ke input pemicu untuk memulai, dan kemudian 

modul akan mengirimkan sebuah 8 siklus burst ultrasound pada 40 kHz dan 

menaikkan gema. Echo adalah objek jarak yang lebar pulsa dan rentang 



 
  

proporsinya. HC-SR 04 bisa dihitung rentang melalui interval waktu antara sinyal 

pemicu pengiriman dan menerima sinyal gema formula: uS / 58 = sentimeter atau 

uS / 148 = inci; atau: range = high level time * kecepatan (340M / S) / 2. 

 
Gambar 2.16 Diagram waktu HC-SR04 

 

 

2.7 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup di mana 

posisi dari motor akan di informasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di 

dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor.[9] 

Seperti yang kita tahu bahwa servo terdiri dari rangkaian pengontrol, gear, 

potensiometer dan motor DC. Potensiometer terhubung dengan gear demikian 

pula motor DC. Ketika motor DC diberi signal oleh rangkaian pengontrol maka 

dia akan bergerak demikian pula potensiometer dan otomatis akan mengubah 

resistansinya. Rangkaian pengontrol akan mengamati perubahan resistansi dan 

ketika resistansi mencapai nilai yang di inginkan maka motor akan berhenti pada 

posisi yang di inginkan. 



 
  

 
Gambar 2.17 Motor Servo[10] 

 

2.8 Motor DC 

Pada motor DC kumparan medan 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 motor DC daerah kumparan 

medan yang di aliri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang 

melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik 

menjadi energi mekanik (motor) maupun sebaliknya berlangsung melalui medan 

magnet, dengan demikian medan magnet disini selain berfungsi sebagai tempat 

untuk menyimpan energi, sekaligus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya 2 

proses perubahan energi[11]. 

2.8.1 Prinsip Dasar Motor Arus Searah 

Prinsip dasar dari motor arus searah adalah, kalau sebuah kawat berarus 

diletakkan antara kutub magnet (U-S), maka pada kawat tersebut akan bekerja 

suatu gaya yang akan menggerakkan kawat tersebut, Prinsip kerja motor DC 

daerah kumparan medan yang di aliri arus listrik akan menghasilkan medan 

magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari 

energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun sebaliknya berlangsung 

melalui medan magnet, dengan demikian medan magnet disini selain berfungsi 

sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus berfungsi sebagai tempat 



 
  

berlangsungnya 2 proses perubahan energi. Adapun besarnya gaya yang bekerja 

pada kawat tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan 2.2 

F = B.L.I  Newton        

(2.2) 

Dimana : F = Gaya ( Newton ) 

  B = Kerapatan flugs magnet ( Weber ) 

L = Panjang penghantar ( Meter ) 

I = Arus listrik ( Ampere ) 

Pada motor arus serah (DC) kumparan rotornya tidak hanya satu, tetapi terdiri 

dari kumparan dan komutator yang banyak dengan maksud untuk  mendapatkan 

torsi yang kuat dan terus menerus.  

2.9  Pulse Width Modulation (PWM) 

 Salah satu cara yang paling mudah untuk membangkitkan sebuah tegangan 

analog dari sebuah nilai digital adalah dengan menggunakan pulse-width 

modulation (PWM). Dalam PWM gelombang kotak, frekuensi tinggi 

dibangkitkan sebagai output digital. Untuk contoh, sebuah port bit secara 

kontinyu melakukan kegiatan saklar on dan off pada frekuensi yang relatif tinggi. 

Selanjutnya, bila sinyal diumpankan pada LPF low pass filter, tegangan pada 

output filter akan sama dengan Root Mean Squere ( RMS ) dari sinyal gelombang 

kotak. Selanjutnya tegangan RMS dapat divariasi dengan mengubah duty cycle 

dari sinyal. Duty cycle menyatakan fraksi waktu sinyal pada keadaan logika high 

dalam satu siklus. Satu siklus diawali oleh transisi low to high dari sinyal dan 

berakhir pada transisi berikutnya. Selama satu siklus, jika waktu sinyal pada 

keadaan high sama dengan low maka dikatakan sinyal mempunyai Duty Cycle 50 

%. Duty Cycle 20 % menyatakan sinyal berada pada logika 1 selama 1/5 dari 

waktu total[12]. Adapun hasil dapat ditunjukkan pada gambar 2.19 ; 



 
  

 
Gambar 2.18 Duty Cycle 30% 

 

2.9.1  Jenis PWM 

2.9.1.1   Analog   

 Pembangkitan jenis sinyal PWM yang paling sederhana adalah dengan 

cara membandingkan sinyal gigi gergaji sebagai tegangan carrier dengan 

tegangan referensi menggunakan rangkaian op-amp comparator. Adapun 

rangkaian PWM analog ditunjukkan pada gambar 2.20; 

 
Gambar 2.19 Rangkaian PWM analog 

 

 Cara kerja dari komparator analog ini adalah membandingkan gelombang 

tegangan gigi gergaji dengan tegangan referensi seperti yang terlihat dalam 

gambar 2.21 : 



 
  

 
     Gambar 2.20 Pembentukan sinyal PWM 

 Saat nilai tegangan referensi lebih besar dari tegangan carrier maka 

keluaran komparator akan bernilai high. Namun saat tegangan referensi bernilai 

lebih kecil dari tegangan carrier, maka keluaran komparaton bernilai low. Dengan 

memanfaatkan prinsip kerja dari komparator inilah, untuk mengubah duty-cycle 

dari sinyal output cukup dengan mengubah-ubah tegangan referensi. Adapun 

duty-cycle ditunjukkan dalam Persamaan 2.3. 

 

  
 (2.3) 

 

2.9.1.2    Digital   

 Pada metode digital setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh resolusi dari 

PWM itu sendiri. Misalkan PWM digital 8 bit berarti PWM tersebut memiliki 

resolusi 28 = 256, maksudnya nilai keluaran PWM ini memiliki variasi, variasinya 

mulai dari 0 – 255 yang mewakili duty-cycle 0 – 100% dari keluaran PWM 

tersebut.  

 

2.10   Optocoupler 

Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari 2 bagian yaitu transmitter dan 

receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya 

terpisah. Biasanya optocoupler digunakan sebagai saklar elektrik, yang bekerja 



 
  

secara otomatis[13]. Keuntungan utama optocoupler adalah pemisah secara listrik 

antara rangkaian masuk dengan rangkaian keluarnya. Dengan optocoupler, 

hubungan yang ada antara masukan dan keluaran hanya seberkas cahaya. Karena 

hal ini dapat memperoleh resistansi penyekatan diantara dua rangkaian tersebut. 

Optocoupler yang dipakai adalah yang terdiri dari satu LED dan satu transistor 

foto seperti dalam gambar 2.22 : 

 
Gambar 2.21 Bentuk dan simbol Optocoupler 

2.11 Penurun Tegangan (Buck Converter) 

Buck converter adalah converter yang menghasilkan tegangan output yang 

lebih kecil dari tegangan inputnya. Tegangan output yang dihasilkan mempunyai 

polaritas yang sama dengan tegangan inputnya. Buck converter biasa disebut juga 

sebagai step-down converter. Berikut ini merupakan rangkaian dari buck 

converter: 

 
Gambar 2.22 Buck Topology 

 

Mosfet yang dipakai pada rangkaian gambar 2.23 adalah Mosfet dengan 

tipe n-channel. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan Mosfet tersebut, diperlukan 

tegangan positif pada kaki gate-source. Keuntungan di dalam menggunakan 

Mosfet tipe n-channel adalah nilai RDS(ON)-nya yang lebih kecil dibandingkan 



dengan Mosfet dengan tipe p-channel. Apabila nilai RDS(ON) besar, maka 

disipasi daya juga akan menjadi besar. Selama rangkaian buck beroperasi, Mosfet 

Q1 akan menjadi aktif dan tidak aktif secara terus menerus. Akibatnya akan 

terdapat pulsa pada titik percabangan di antara Q1, CR1, dan L di mana pulsa ini 

akan difilter oleh rangkaian filter L/C untuk menghasilkan tegangan output 

DC[14]. 
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