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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Teori Daya 

 Daya adalah laju dimana kerja dilakukan, atau laju dimana energi berubah 

dari satu bentuk ke bentuk yang lain (Hayt-Kemmerly, 1995 : 234). Satuan 

turunan untuk daya adalah Watt (W), yaitu Joule per sekon (J/s). 

2.1.1 Daya Dalam Kawasan Waktu dan Daya Rata – Rata (Average Power) 

Jika pada suatu jaringan pasif diberikan suatu tegangan V(t) dan arus yang 

dihasilkan adalah I(t), maka daya yang berubah terhadap waktu atau daya sesaat 

pada jaringan pasif tersebut adalah hasil perkalian antara tegangan dan arus bisa 

dirumuskan dalam Persamaan 2.1 :  

P(t) = V(t) • I(t)     (2.1) 

Jika V(t) dan I(t) adalah suatu fungsi sinusoida yang dirumuskan dalam 

Persamaan 2.2 dan Persaman 2.3  : 

V(t) = Vm cos ωt      (2.2) 

 I(t) = Im cos (ωt + Φ )   (2.3) 

Rumus daya dalam Persamaan 2.4, Persamaan 2.5 dan Persamaan 2.6 : 

P(t) =  Vm • cos ωt • Im • cos (ωt + Φ )   (2.4) 

  =  Vm • Im cos ½ {( ωt – ωt + Φ ) + cos ( ωt + ωt - Φ )}   (2.5) 

  =  (½) Vm • Im cos Φ + ½ Vm  • Im cos (2ωt – Φ )      (2.6) 

Harga rata–rata dari fungsi sinusoida yang berubah terhadap waktu untuk 

satu periode adalah sama dengan nol, sehingga persamaan P(t) dalam Persamaan 

2.6 hanya terdapat bentuk ½ Vm • Im cos Φ yang tidak bergantung terhadap waktu. 

Jadi daya rata–rata bisa dirumuskan dalam Persamaan 2.7 : 

Prata – rata = (½) Vm • Im cos Φ         (2.7) 
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2.1.2 Faktor  Daya dan Daya Nyata 

Secara historis, perkenalan konsep daya nyata dan faktor daya dapat 

dimulai dimana sejumlah besar energi listrik harus dapat dipindahkan dari satu 

titik ke titik yang lain. Definisi daya nyata bisa dimulai dari tegangan dan arus 

sinusoida dalam Persamaan 2.8 dan Persamaan 2.9 : 

V = Vm cos (ωt + θ)          (2.8) 

I   = Im cos (ωt + Φ )           (2.9) 

Sudut fasa dimana tegangan mendahului arus adalah (θ – Φ). Daya rata – 

rata yang diberikan pada jaringan dengan menganggap masukan sebagai konvensi 

tanda pasif dapat dinyatakan dalam harga maksimum yang terdapat dalam 

Persamaan 2.10 : 

P = (½) Vm • Im cos (θ – Φ)       (2.10) 

Maupun dalam harga efektik dalam Persamaan 2.11 : 

P = Veff • Ieff cos (θ – Φ)       (2.11) 

Hasil kali harga efektif dari tegangan dan arus didefinisikan sebagai daya 

nyata (Apparenge power) yang diberikan simbol S dan diukur dalam (VA) 

Voltampere. Dari definisi diatas maka daya nyata dirumuskan dalam Persamaan 

2.12 : 

S = Veff  • Ieff          (2.12) 

Faktor daya merupakan hasil pembagian antara daya rata–rata dan daya 

nyata (Hayt- Kemmerly,1995 : 247). Untuk arus dan tegangan sinusoida, faktor 

daya dapat dihitung dalam Persamaan 2.13 : 

Faktor Daya (PF) = P/S = P/Veff • Ieff       (2.13) 

Untuk beban penahan murni, tegangan dan arus adalah sefasa, (θ – Φ) 

sama dengan nol, dan PF adalah satu. PF juga akan sama dengan satu bila beban–

beban yang mengandung induktansi dan kapasitansi dan harga–harga elemen dari 

fungsi operasi dipilh untuk memberikan impedansi masukan yang mempunyai 
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sudut fasa nol. Sudut fasa akan menentukan kondisi tegangan tertinggal atau 

mendahului arus. 

2.1.3 Daya Kompleks dan Segitiga Daya 

Dengan menyatakan jaringan pasif dalam kawasan frekuensi dan dengan 

impedansi faktor pengganti Z = Z  , maka diperoleh rumus dalam Persamaan 

2.14 : 

Faktor Daya = cos θ = R/Z       (2.14) 

Dan karena Veff = Ieff • Z, maka diperoleh dalam Persamaan 2.15 : 

Daya nyata (S) = Veff • Ieff = Ieff       (2.15) 

2.1.4 Pengukuran Daya 

Untuk mengetahui besarnya pemakaian, PLN biasanya menggunakan 

kWh. Besaran kWh pelanggan menunjukkan berapa besar energi yang telah 

terpakai dan terhitung sejak kWh tersebut dipasang yang merupakan proses hasil 

daya nyata. Daya nyata (Apparent Power) adalah daya yang dihasilkan oleh 

perkalian antara tegangan rms dan arus rms dalam suatu jaringan atau daya yang 

merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Satuan 

daya nyata adalah VA.  

 

Gambar 2.1 Penjumlahan Trigonometri Daya Aktif, Reaktif dan Semu. 

Sumber: Kadir, A., Distribusi dan Utilisasi Tenaga Listrik, Jakarta : UI – Press, 

2000. 

Maka dapat dirumuskan dalam Persamaan 2.16, Persamaan 2.17 dan 

Persamaan 2.18 : 
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S = P + jQ, mempunyai nilai/ besar dan sudut    (2.16) 

S = S φ         (2.17) 

S = √P2 + √Q2 φ        (2.18) 

Untuk mendapatkan daya satu phasa, maka dapat diturunkan dalam 

Persamaan 2.19 : 

S = P + jQ         (2.19) 

Dari Gambar 2.1 didapatkan rumus dalam Persamaan 2.20 dan Persamaan 

2.21 : 

P = V • I Cos φ        (2.20) 

Q = V • I Sin φ          (2.21) 

Maka dalam Persamaan 2.20 dan Persamaan 2.21, dapat diturunkan dalam 

Persamaan 2.22, Persamaan 2.23, Persamaan 2.24 dan Persamaan 2.25 : 

S1φ = V • I • Cos φ + j V • I Sin φ      (2.22) 

S1φ = V • I (Cos φ + j Sin φ)       (2.23) 

S1φ = V • I • ej φ        (2.24) 

S1 φ = V • I φ         (2.25) 

2.1.5 Prinsip Pengukuran Daya 

Daya diukur berdasarkan arus yang mengalir pada beban dikalikan dengan 

besar tegangan yang mengalir pada beban itu pula. Pada pengukuran daya untuk 

beban pemakaian AC, faktor Cos Φ juga sangat mempengaruhi hasil dari 

pengukuran beban tersebut. Hal ini dikarenakan pada faktor Cos Φ menyebabkan 

pergeseran fasa terhadap arus yang ditibulkan oleh beban yang mengandung 

induktansi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pada jaringan listrik umumnya 

dipasangkan Capasitor Bank. Pada pengukuran daya untuk arus dan tegangan 

sinusoida, faktor daya dapat dihitung dengan rumus dalam Persamaan 2.26 : 
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Faktor Daya (PF) = P/S = P/Veff Ieff       (2.26) 

Untuk beban penahan tegangan murni, tegangan dan arus adalah sefasa, 

(θ-Φ) adalah sma denan nol, dan PF adalah satu. PF juga akan sama dengan satu 

bila beban-beban yang mengandung induktansi dan kapasitansi dan harga-harga 

elemen dari frekuensi operasi dipilih untuk memberikan impedansi masukan yang 

mempunyai sudut fasa nol. Sudut fasa akan menentukan kondisi tegangan 

tertinggal atau mendahului arus. Adapun selisih tegangan dan arus pada  jaringan 

listrik ditunjukkan dalam Gambar 2.2 berikut : 

 

Gambar 2.2 Sinusoida Selisih Arus dan Tegangan 

Sumber : http://www.slideshare.net/mobile/indraswahyudi/unit-4-rangkaian-satu-

fase 

2.1.5.1 Prinsip Kerja Pengukuran Daya 

Pada dasarnya daya dihitung dengan menggunakan 2 buah instrument, 

yaitu sensor arus dan sensor tegangan, pemasangan sensor arus dan sensor 

tegangan ditunjukkan sebagaimana dalam Gambar 2.2 dimana I merupakan aliran 

arus menuju beban yang terhitung oleh Amperemeter, sementara V merupakan 

tegangan yang terukur pada beban. Hasil dari kedua sensor tersebut (sensor arus 

dan tegangan) selanjutnya dikalikan (P = V • I) oleh controller untuk 

mendapatkan nilai daya yang terpakai oleh beban tersebut. 

2.1.5.2 Diagram Blok Pengukuran Daya 

 Pengukuran daya yang digunakan pada PLN merupakan proses 

pengukuran daya nyata, atau dalam kata lain pengukuran tersebut merupakan 

hasil kali dari arus rms (Irms) dan tegangan rms (Vrms) dengan menambahkan hasil 

http://www.aswardi@wordpress.com/
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kali dari faktor cosΦ. Faktor cosΦ berdasarkan standar PLN adalah 0,8. adapun 

digram blok dari pengukuran daya nyata ditunjukkan dalam Gambar 2.3 berikut : 

 

 

 

 

 

                        Gambar 2.3 Prinsip Pengukuran Daya Nyata 

               Sumber : Rangkaian Listrik, joseph – Sabat Pakpahan. 

2.2 Teori Transformator 

Untuk dapat membaca konversi listrik, baik pada arus maupun tegangan, 

maka digunakan sebuah transformator. Transformator adalah suatu alat yang 

dapat memindahkan energi listrik dari rangkaian satu kerangkaian lain melaui 

suatu gandengan magnet dan bekerja berdasarkan prinsip induktansi 

elektromagnetik (Zuhal, 1992 : 43). Pada perancangan alat ini, transformator 

digunakan sebagai sensor arus dan sensor tegangan yang pada prinsipnya 

memanfaatkan perbandingan tegangan keluaran dengan tegangan input agar dapat 

terbaca dalam range pembacaan ADC. Sementara itu berdasarkan penggunaannya 

alat ini, transformator dibagi menjadi 2 yaitu sebagai transformator tegangan dan 

transformator arus. 

2.2.1 Transformator Arus 

Transformator yang digunakan untuk mengukur arus beban suatu 

rangkaian dengan menggunakan transformator arus, maka beban yang besar dapat 

diukur dengan menggunakan alat ukur (Amperemeter) yang tidak terlalu besar. 

Dengan mengetahui perbandingan antara N1:N2 dan pembacaan Amperemeter (I2) 

arus I dapat dihitung. Bila transformator dianggap ideal, maka arus beban dalam 

Persamaan 2.27 : 

~ V 

I 

Beban 
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I1 = N1 : N2 x I2         (2.27) 

 Dalam penerapannya pada jaringan listrik, trafo arus dirangkai seri 

terhadap beban, sehingga dengan demikian arus yang mengalir menuju beban 

dapat dihitung melalui trafo arus tersebut. Besar arus yang mengalir pada beban, 

merupakan perbandingan arus sebagaimana dalam Persamaan (2.27). Adapun 

diagram blok pemasangan transformator arus ditunjukkan dalam Gambar 2.4 

berikut : 

 

Gambar 2.4 Diagram Blok Pemasangan Sensor Arus 

Sumber : Rangkaian Listrik, joseph – Sabat Pakpahan. 

2.2.1.1 Karakteristik Transformator Arus. 

 Transformator arus yang digunakan untuk membaca aliran arus menuju 

beban pada perancangan alat ini mempunyai perbandingan lilitan primer dan 

sekunder = 1:1000, dengan demikian, untuk daya sebesar 900 VA pada tegangan 

220 V, arus yang mengalir pada lilitan primer = 4,0909 A dan pada lilitan 

sekundernya = 4,0909 mA. Selanjutnya arus sekunder tersebut dikonversi ke 

tegangan untuk diproses melalui ADC. 

2.2.1.2 Sensor Arus Menggunakan Trafo Arus 

Pada perancangan ini, sensor arus yang digunakan adalah transformator 

arus, dimana transformator yang digunakan untuk mengukur arus beban suatu 

rangkaian dengan menggunakan transformator arus, maka beban yang besar dapat 

diukur dengan menggunakan alat ukur (Amperemeter) yang tidak terlalu besar. 

Dengan mengetahui perbandingan antara N1:N2 dan pembacaan Amperemeter (I2) 
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arus I dapat dihitung. Bila transformator dianggap ideal, maka arus beban yang 

digunakan dalam Persamaan 2.27. 

Adapun perancangan dari rangkaian sensor arus yang ditunjukkan dalam 

Gambar 2.5 : 

 
Gambar 2.5 Rangkaian Sensor Arus 

Sumber : perencanaan 

Dari perancangan diatas, output sekunder dari transformator arus 

merupakan arus yang dihasilkan dari perbandingan sesuai rumus (N1:N2) terhadap 

arus primer. Output arus dari sekunder trafo selanjutnya dikonversi kedalam 

bentuk tegangan menggunakan rangkaian Op-Amp. Selanjutnya, karena output 

dari rangkaian Op-Amp masih dalam bentuk tegangan AC, maka diperlukan 

rangkaian penyearah gelombang penuh untuk mengkonversi AC ke DC agar 

tegangan dari perwakilan arus tersebut dalam dibaca dan diolah microcontroller 

melalui ADC. Dengan demikian, nilai R1 dapat dicari dalam Persamaan 2.28 : 

R = V/I         (2.28) 

Keterangan: 

 I : Arus sekunder transformator 

 V : Output maksimum unit sekunder 

Pada penguatan terkendali besarnya penguatan dari Op-Amp dapat 

ditenukan dari nilai resistansi feedback dan input. Sehingga nilai penguatan 

tegangan (Av) pada mode operasi ini dapat dituliskan dalam Persamaan 2.29 : 

AV = 
in

f

R
R

          (2.29) 
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2.2.2 Transformator Tegangan 

Transformator tegangan digunakan untuk mengukur tegangan. Dengan 

menggunakan transformator tegangan, maka tegangan yang besar dapat diukur 

dengan menggunakan alat ukur (Voltmeter dan ADC) yang tidak membutuhkan 

inputan besar pada proses pengukurannya, dengan demikian tegangan dapat 

terukur dengan menggunakan perbandingan tegangan pada lilitan primer dan 

sekunder transformator. Dengan mengetahui N1 dan N2 dan tegangan V2, maka 

tegangan V1 dalam Persamaan 2.30 :  

V1 = (N1 / N2) x V2        (2.30) 

Dalam penerapannya pada jaringan listrik, trafo tegangan dirangkai secara 

paralel terhadap beban, sehingga tegangan pada beban akan terukur  dan dapat 

dihitung melalui trafo arus tersebut. Besar tegangan yang terukur pada beban, 

merupakan perbandingan tegangan sebagaimna dalam Persamaan (2.30). Adapun  

diagram blok pemasangan transformator arus ditunjukkan dalam Gambar 2.6 

berikut : 

 
Gambar 2.6 Blok diagram pemasangan sensor Tegangan 

Sumber: Rangkaian Listrik, joseph – Sabat Pakpahan. 

2.3  Sistem Wireless 

Secara sederhana, wireless biasa diterjemahkan sebagai nirkabel atau tanpa 

kabel. Teknologi wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua 

perangkat atau device atau lebih (dalam hal ini umumnya berupa komputer) untuk 

berkomunikasi atau bertukar data, mengakses suatu aplikasi pada perangkat lain 

tanpa menggunakan media kabel. Adapun media yang digunakan berupa frekuensi 

radio (RF), atau infra merah. 
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Perkembangan internet mengakibatkan komunikasi data juga semakin 

mudah dan kebutuhan akan internet juga semakin meningkat. Jaringan kabel 

(Wired Network) yang berkembang selama ini mulai berganti ke jaringan nirkabel 

(wireless) karena beberapa kelemahan dari jaringan kabel yang bisa diatasi 

dengan teknologi wireless (Susanti F, et. al, 2008). 

Jaringan sensor nirkabel (Wireless Sensor Network) adalah sebuah 

jaringan nirkabel yang terdiri dari perangkat-perangkat yang secara mandiri 

terdistribusi di berbagai tempat terpisah yang menggunakan sensor untuk 

memantau keadaan fisik maupun lingkungan sekitar. Perangkat - perangkat ini 

atau biasa disebut node, kemudian di kombinasikan dengan router dan gateway 

untuk membentuk sebuah sistem jaringan sensor nirkabel. Data yang diperoleh 

node sensor kemudian dikirim secara nirkabel ke central gateway. Dari central 

gateway inilah data kemudian dapat diolah dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan 

penggunaan. Jaringan sensor nirkabel banyak diaplikasikan dalam kegiatan yang 

mendukung kegiatan sehari-hari maupun untuk keperluan militer (Susanti F, et. al, 

2008). 

Node pada jaringan sensor nirkabel terdiri dari beberapa komponen 

diantaranya sensor, baterai, mikrokontroler, dan sirkuit analog. Dalam sistem 

berbasis baterai, pengiriman data yang semakin besar dan semakin besarnya 

frekuensi yang digunakan dapat menimbulkan penggunaan daya yang lebih besar 

pula. Salah satu protokol yang digunakan pada aplikasi jaringan sensor nirkabel 

adalah Zigbee. Zigbee merupakan protokol dengan standar IEEE 802.15.4 yang 

memiliki keunggulan dalam penggunaan daya yang kecil (Susanti F, et. al, 2008). 
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Gambar 2.7 Arsitektur jaringan sensor nirkabel secara umum 

Teknologi nirkabel (wireless) merupakan salah satu teknologi yang 

memanfaatkan frekuensi radio atau infrared untuk komunikasi data. Keunggulan 

wireless adalah meningkatkan fleksibilitas, efisensi, keakuratan dan kehandalan. 

Jaringan wireless bisa mengurangi masalah yang terkait dengan kerusakan fisik 

kabel. Standarisasi yang popular digunakan adalah IEEE 802.15 (bluetooth) IEEE 

802.11 (wi-fi) dan IEEE 802.16 Wimax (Susanti F, et. al, 2008).  

Secara umum, proses komunikasi adalah sebagai berikut : Pengguna 

(dengan menggunakan perangkat wireless) mengirimkan request. Data digital 

diubah menjadi analog di kirimkan melalui media udara dan diterima oleh 

perangkat tujuan. Data diubah menjadi digital, diproses dan dikirim ulang dengan 

proses yang sama seperti dari awal (Susanti F, et. al, 2008). 

 

 

Gambar 2.8 Jaringan wireless 
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2.4  Aplikasi Telekomunikasi Nirkabel 

Telekomunikasi nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih 

titik yang tidak terhubung oleh (penghantar listrik). Jarak bisa pendek, seperti 

beberapa meter untuk remote kontrol televisi, atau sejauh ribuan atau bahkan 

jutaan kilometer untuk ruang dalam komunikasi radio. Ini meliputi berbagai jenis 

tetap, mobile, dan portabel radio dua arah, telepon seluler, Personal Digital 

Assistant (PDA), dan jaringan nirkabel. Contoh lain dari teknologi nirkabel 

termasuk GPS unit, pembuka pintu garasi atau pintu garasi, wireless mouse 

computer, keyboard dan headset (audio), headphone, penerima radio, televisi 

satelit, siaran televisi tanpa kabel dan telepon (Susanti F, et. al, 2008). 

Mekanisme telekomunikasi nirkabel memungkinkan komunikasi jarak 

jauh dengan lokasi yang tidak mungkin atau relatif sulit untuk dihubungkan 

dengan kabel, misalnya dalam bentuk pemancar atau penerima radio, pengendali 

jarak jauh, jaringan komputer nirkabel. Umumnya telekomunikasi nirkabel 

menggunakan sarana gelombang elektromagnet misalnya laser, cahaya, frekuensi 

radio (RF) atau gelombang suara untuk menstransfer informasi tanpa 

menggunakan kabel. Contoh umum peralatan nirkabel termasuk (Susanti F, et. Al, 

2008) : 

a. Telemetri kontrol dan sistem kontrol lalu lintas. 

b. Inframerah dan ultrasonik perangkat remote kontrol. 

c. Modulasi cahaya sistem laser untuk titik ke titik komunikasi. 

d. Profesional LMR (Land Mobile Radio) dan SMR (Khusus Handphone 

Radio) biasanya digunakan oleh bisnis, industri dan keselamatan 

masyarakat. 

e. Pengguna radio FRS termasuk radio amatir, GMRS (Global Medium 

Radio Service) dan band warga ("CB") radio. 

f. Para Amatir Radio Service (Ham radio). 

g. Pengguna dan profesional kelautan VHF radio. 

h. Airband dan radio navigasi peralatan yang digunakan oleh penerbang dan 

kontrol lalu lintas udara. 

http://id.wikipedia.org/wiki/PDA
http://id.wikipedia.org/wiki/GPS
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
http://id.wikipedia.org/wiki/Telemetri
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kontrol
http://id.wikipedia.org/wiki/Inframerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Modulasi
http://id.wikipedia.org/wiki/VHF
http://id.wikipedia.org/wiki/Navigasi
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i. Telepon selular dan pager : menyediakan konektivitas untuk portabel dan 

aplikasi mobile, baik pribadi dan bisnis. 

j. Global Positioning Sistem (GPS) : memungkinkan pengemudi mobil dan 

truk, kapten kapal dan pilot pesawat untuk memastikan lokasi mereka di 

mana saja di bumi. 

k. Peripheral komputer nirkabel : mouse nirkabel adalah contoh yang 

umum, keyboard dan printer juga dapat dihubungkan ke komputer 

melalui teknologi menggunakan nirkabel seperti wireless USB atau 

bluetooth. 

l. Telepon nirkabel set : ini adalah terbatas jarak perangkat, tidak menjadi 

bingung dengan ponsel. 

m. Televisi satelit : Apakah siaran dari satelit di orbit geostasioner. Layanan 

khusus menggunakan satelit siaran langsung untuk menyediakan 

beberapa televisi saluran untuk pemirsa. 

Jaringan nirkabel digunakan untuk memenuhi banyak kebutuhan. 

Penggunaan paling umum adalah untuk menghubungkan pengguna laptop yang 

melakukan perjalanan dari lokasi ke lokasi. Penggunaan lain yang umum adalah 

untuk jaringan mobile yang terhubung melalui satelit. Sebuah metode transmisi 

nirkabel adalah pilihan yang logis untuk jaringan segmen LAN yang sering harus 

mengubah lokasi. Teknologi nirkabel juga digunakan pada situasi sebagai berikut. 

(Susanti F, et. al, 2008) : 

1. Untuk rentang jarak di luar kemampuan kabel yang khas, 

2. Untuk menyediakan link komunikasi cadangan jika terjadi kegagalan 

jaringan, 

3. Untuk menghubungkan workstation portabel atau sementara, 

4. Untuk mengatasi situasi di mana kabel normal adalah sulit atau secara 

finansial tidak praktis, atau 

5. Untuk jarak jauh menghubungkan pengguna ponsel atau jaringan. 

Aplikasi mungkin melibatkan komunikasi point-to-point, komunikasi 

point-to-multipoint, penyiaran, jaringan selular dan jaringan nirkabel. Komunikasi 

nirkabel dapat melalui (Susanti F, et. al, 2008) : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_selular
http://id.wikipedia.org/wiki/GPS
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_satelit
http://id.wikipedia.org/wiki/Satelit
http://id.wikipedia.org/wiki/LAN
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a. Komunikasi radio frekuensi, 

b. Komunikasi microwave, misalnya jarak line-of-sight melalui antena 

sangat terarah, atau komunikasi jarak pendek, 

c. Komunikasi inframerah (IR) jarak pendek, misalnya dari perangkat IR 

seperti remote kontrol atau melalui Inframerah Data Asosiasi (IrDA). 

2.5   Wireless Personal Area Network (WPAN) 

Jaringan WPAN (Wireless Personal Area Network) adalah sistem 

komunikasi data tanpa kabel yang merupakan perluasan dari jaringan PAN 

dengan kabel. WPAN memiliki jangkauan yang lebih pendek (±100 m). WPAN 

dapat diimplementasikan pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri dan 

aplikasi medis. WPAN merupakan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur yang 

memungkinkan beberapa data dan perangkat dapat berkomunikasi secara sendiri-

sendiri (Novianti D, et. al, 2012). 

WPAN memiliki kelebihan antara lain : 

a. Konsumsi daya rendah.  

b. Mobilitas (pergerakan) yang tinggi. 

WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun 

berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. 

c. Kemudahan dan kecepatan instalasi. 

Instalasi WPAN mudah karena dan cepat karena bisa dilakukan tanpa 

harus menarikdan memasang kabel. 

d. Fleksibel. 

Tekonologi WPAN memungkinkan untukmembangun jaringan dimana 

kabel tidakdapat digunakan atau tidak memungkinkanuntuk digunakan. 

e. Biaya lebih murah, meskipun biaya instalasiawalnya WPAN lebih 

mahal dari PANkonvensional tetapi biaya pemeliharaannyalebih murah. 

f. Scalabel 

WPAN dapat menggunakan berbagaitopologi jaringan sesuai 

kebutuhan. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inframerah
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Contoh konfigurasi jaringan WPAN adalah seperti dalam Gambar 2.9 : 

 
Gambar 2.9 Jaringan WPAN  

2.6    Teknologi Zigbee 

ZigBee merupakan padanan dari kata Zig, yang berarti gerakan zig-zag, 

dan Bee, yang berarti lebah madu. Hal ini dikarenakan Zigbee memiliki sifat 

komunikasi yang mirip dengan lebah madu, yakni melakukan gerakan - gerakan 

tidak menentu dalam menyampaikan informasi dari lebah madu yang satu kepada 

lebah madu yang lainnya (Novianti D, et. al, 2012). 

ZigBee adalah spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang 

menggunakan radio digital yang kecil dan berdaya kecil. ZigBee mengacu pada 

stadard IEEE 802.15.4 (2003) yang berhubungan dengan WPANs (wireless 

personal area networks). Contoh WPANs antara lain wireless headphones yang 

terhubung dengan telepon genggam melalui radio jarak dekat. Teknologi yang 

memenuhi spesifikasi ZigBee dimaksudkan untuk membuat lebih simpel dan 

tidak lebih mahal dari WPANs lain, seperti bluetooth. ZigBee difokuskan pada 

penggunaan frekuensi radio yang membutuhkan kecepatan transfer rendah, hemat 

daya, dan jaringan yang aman. (Novianti D, et. al, 2012). 

2.6.1 Sejarah Zigbee 

Jaringan ZigBee-style mulai dipahami pada sekitar tahun 1998, yakni pada 

waktu ketika banyak pemasangan mulai menyadari bahwa WI-Fi dan Bluetooth 

akan menjadi kurang dapat kompatible dengan banyak aplikasi. Terutama para 

insinyur melihat adanya kebutuhan akan jaringan ad hoc self-organizing radio 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lebah_madu
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
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digital. Standar IEEE 802.15.4-2003 di sempurnakan pada Mei 2003 yang 

kemudian di gantikan oleh publikasi IEEE 802.15.4-2006. (Winardi, 2013). 

Pada musim panas tahun 2003, Philips Semiconductors, pendukung 

utama jaringan mesh, berhenti berinvestasi. Namun, Philips Lighting terus 

melanjutkan partisipasinya dan tetap menjadi anggota promotor dari 

Direksi Aliansi ZigBee. Aliansi ZigBee mengumumkan bahwa keanggotaannya 

telah berjumlah mencapai lebih dari dua kali lipat pada tahun sebelumnya dan 

telah berkembang menjadi lebih dari 100 perusahaan anggota, yang tersebar pada 

22 negara pada bulan Oktober 2004. (Winardi, 2013). 

Kemudian pada April 2005, keanggotaannya berkembang lagi menjadi 

lebih dari 150 perusahaan, dan setelah itu pada Desember 2005 keanggotaannya 

mencapai hingga 200 perusahaan. Spesifikasi ZigBee disahkan pada 14 Desember 

2004 Aliansi ZigBee mengumumkan mengenai ketersedian spesifikasi 1.0 untuk 

masyarakat umum yakni pada 13 Juni 2005, yang pada waktu itu lebih dikenal 

dengan spesifikasi ZigBee 2004. (Winardi, 2013). Aliansi ZigBee mengumumkan 

mengenai penyempurnaan dan ketersediaan anggota langsung dari standar ZigBee 

pada versi yang telah ditingkatkan pada September 2006, yang pada saat itu 

dikenal sebagai spesifikasi ZigBee 2006. Pada akhir tahun 2007, ZigBee 

Pro tengah disempurnakan dan diselesaikan. (Winardi, 2013). 

2.6.2 Karakteristik Zigbee 

Zigbee termasuk standard keluarga 802.15. Zigbee mempunyai kode 

standard 802.15.4. Kecepatan maksimal dari zigbee adalah 250 Kbps dan jarak 

maksimal yang dapat dijangkau adalah ±100 meter. Kelebihan ZigBee adalah 

sebagai berikut. (Winardi, 2013) : 

a. Konsumsi daya rendah (low powerconsumptions). 

b. Bentuknya kecil. 

c. Mudah dalam pengoperasiannya. 

d. Desain sederhana 

e. Biaya murah. 

Beberapa karekteristik dari ZigBee adalah sebagai berikut : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
http://id.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://id.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Philips_Semiconductors&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Philips_Lumileds_Lighting_Company
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1. Bekerja pada Frekuensi 2,4 GHz, 868 MHz dan 915 MHz, dimana 

ketiga rentang  frekuensi ini merupakan rentang frekuensi yang gratis 

yaitu 2,4 GHz, 868 – 870 MHz, dan 902－928 MHz. Dan tiap lebar 

frekuensi tersebut dibagi menjadi 16 Channel. Untuk frekuensi 2.4 

GHz digunakan hampir diseluruh dunia, sedangkan aplikasi untuk 

rentang frekeunsi 868 MHz digunakan di daearah Eropa, sedangkan 

915 MHz digunakan pada daerah Amerika Utara, Australia dan lain-

lain. 

2. Maksimum transfer rate untuk tiap data pada tiap lebar pita adalah 250 

Kbps untuk 2.4 GHz, 40 Kbps untuk 915 MHz dan 20 Kbps untuk 868 

MHz. 

3. Mempunyai Throughput yang tinggi dan dan latency yang rendah 

untuk dutycycle yang kecil. 

4. Data yang realible karena memilki hand-shaked protocol untuk data 

transfer. 

5. Mempunyai beberapa jenis topologi seperti pear to pear, mesh, dan 

lain-lain. 

 

2.6.3 Aplikasi Zigbee 

ZigBee memilki 3 cara dalam pertukaran data, yaitu (Winardi, 2013) : 

1. Data yang dikirim periodik, maksudunya adalah data dikirim dengan 

waktu yang telah ditentukan, contohnya pada sensor, dimana sensor 

aktif, kemudian membaca data dan mengrimkannya, dan kemudian 

akan kembali tidak aktif (sleep mode). 

2. Data yang dikirim berselang waktu yang sesuai. Contohnya dapat kita 

lihat pada alat pendeteksi kebakaran, dimana alat tersebut hanya perlu 

mengirimkan data pada saat diperlukan. 

3. Data dikirimkan secara berulang dengan kecepatan yang tetap. Hal ini 

akan sangat bergantung dengan time slot yang dialokasikan, atau biasa 

yang disebut GTS (guaranteed time slot). 

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Zigbee, Bluetooth danWifi 
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2.7  XBee Pro 

XBee PRO merupakan modul RF (radio frekuensi) yang beroperasi pada 

frekuensi 2.4 GHz. Sesuai datasheet, pada saat pengiriman data modul XBee-

PRO memerlukan catu daya 2.8 VDC sampai dengan 3.3 VDC. Modul XBee 

PRO akan membebani dengan arus sebesar 250 mA pada pengiman data (Tx) dan 

arus 50 mA untuk penerimaan data (Rx) dengan jangkuan 100 meter untuk dalam 

ruangan, 1500 meter untuk di luar ruangan (Ardyka, 2013). 

Pada modul XBee PRO terdapat 20 pin, namun yang digunakan hanya 6 

pin, yaitu VCC dan GND untuk tegangan suplai modul, RESET merupakan pin 

reset XBee PRO, DOUT merupakan pin Transmiter (Tx), DIN merupakan 

pin Receiver (Rx), dan yang terakhir adalah PWMO/RSSI yaitu sebagai indikator 

penerimaan data yang biasanya dihubungkan ke led (Ardyka, 2013). 

Radio  frequency  tranciever  atau  pengirim  dan  penerima  frekuensi  

radio  ini  berfungsi  untuk komunikasi  secara  full  duplex.  Salah  satu  modul  

komunikasi  wireless  dengan  frekuensi  2.4 Ghz  adalah  Xbee-PRO  OEM  

ZigBee/IEEE  802.15.4  2.4 GHz. Radio  frequency  tranciever  ini merupakan  

sebuah modul yang  terdiri dari RF  receiver dan RF  transmiter  dengan  sistem  

interface  serial  UART  asynchronous (Garaudy H, et. al, 2013). 
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Gambar 2.10 Ilustrasi prinsip kerja modul XBee 

 

 

Gambar 2.11 Modul X Bee Pro 

 

2.7.1  Setting Alamat Modul XBee PRO (AT command)  

Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  dalam  menggunakan  Xbee 

PRO  agar  dapat  melakukan  komunikasi  point  to  point  adalah  melakukan  

setting  konfigurasi  alamat  (address).  Proses  konfigurasi  ini  dapat  dilakukan  

melalui  perangkat  lunak X-CTU yang merupakan perangkat  lunak  aplikasi  

khusus  untuk  Xbee PRO. Cara  lain  untuk  melakukan  setting  dapat  dilakukan  

melaui  hyperterminal. Untuk melakukan  seting  konfigurasi  address  melalui  

hiperterminal  ada  dua  metode.  Metode pertama disebut one  line per command 

dan  metode  kedua  disebut  multiple  command  on  one  line (Garaudy H, et. al, 

2013).  

Metode 1 (One line per command)   

Send AT Command Sistem Response  

 
 

Metode 2 (Multiple commands on one line)   

Send AT Command Sistem Response 
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Instruksi dengan karakter +++ <Enter> adalah tanda atau protokol untuk 

masuk ke ATCommand mode. Dari ATCommand mode inilah setting konfigurasi 

dilakukan. ATDL <Enter> untuk melihat alamat tujuan (destination address), 

selanjutnya seting pertama adalah mengubah alamat tujuan yaitu dengan  perintah 

ATDL diikuti  dengan  alamat.  

2.8 Microcontroller ATMEGA16 

Mikrokontroler ATMEGA16 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, Basic dan assembler sehingga user dapat membuat aplikasi yang 

cukup banyak hanya dengan menggunakan beberapa perintah instruksi saja. 

Mikrokontroler mempunyai performa tinggi dan stabilitas yang kuat dan kemasan 

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

 

Adapun alasan menggunakan AVR ATMEGA16 adalah sebagai : 

a. Kapasitas memori program sebesar 16 Kilo byte. 

b. Kapasitas SRAM internal sebanyak 1 Kilo byte. 

c. Kapasitas EEPROM internal sebanyak 512 byte. 

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

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

Capture 

f. 3 channel PWM 

g. Serial USART programmable 

h. Analog Comparator 
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2.8.1   Konfigurasi Pin-Pin ATMEGA16 

Konfigurasi mikrokontroller digolongkan menjadi pin sumber tegangan, 

pin osilator, pin control, pin I/0 dan pin untuk proses interupsi luar. Adapun 

konfigurasi pin ATMEGA16 ditunjukkan dalam Gambar 2.12: 

 
Gambar 2.12 Konfigurasi pin AVR ATMEGA16 

Sumber: Datasheet 

Fungsi dari masing-masing pin ATMEGA16 sebagai berikut: 

1.  VCC merupakan pin yang brfungsi sebagai masukan catu daya. 

2.  GND merupakan pin Ground. 

3.  Port A (PA0 – PA7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) 

dan selain itu merupakan pin masukan ADC. 

4.  Port B (PB0 – PB7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) 

pin yang mempunyai fungsi khusus yaitu Timer/Counter, komparator 

Analog dan SPI. Adapun fungsi pin dari Port B ditunjukkan dalam 

Tabel 2.2: 

5. Port A (PC0 – PC7) merupakan pin input/output dua arah (full 

duplex) pin yang mempunyai fungsi khusus, yaitu komparator analog 

dan Timer Oscillator. Adapun fungsi pin dari Port C ditunjukkan 

dalam Tabel 2.3: 

 

6. Port D (PD0 – PD7) merupakan pin input/output dua arah (full 

duplex) pin fungsi khusus yaitu komparator analog dan interrupt 
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eksternal serta komunikasi serial. Adapun fungsi pin dari Port D 

ditunjukkan dalam Tabel 2.4: 

7.   RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset 

mikrokontroler. 

8.  XTAL1 dan XTAL2, merupakan pin masukan external clock yang 

umumnya tediri dari crystal dan rangkaian RC. 

9.  AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC untuk 

mengkonversi tegangan analo ke digital. 

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi untuk ADC. 

 

Adapun alamat-alamat register yang dipakai dalam ATMEGA16 dapat 

dilihat pada tabel-tabel register ATMEGA16 dalam Tabel 2.5 : 

 Berikut adalah uraian fungsi pin-pin ATMEGA 16 dalam Tabel 2.2, Tabel 

2.3 dan Tabel 2.4 : 

Table 2.2 Fungsi khusus Port B 

Pin Fungsi Khusus 

PB0 
XCK (USART External Clock Input/Output) 

T0 (Timer/Counter0 External Counter Input) 

PB1 T1 (Timer/Counter1 External Counter Input) 

PB2 
INT2 (External Interupt 2 Input) 

AIN0 (Analog Comparator Negative Input) 

PB3 
OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Macth Output) 

AIN1 (Analaog Comparator Negative Input) 

PB4 (SPI Slave Select Input) 

PB5 MOSI (SPI Bus Master Output /Slave Input) 

PB6 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 

 

Table 2.3 Fungsi khusus Port C 

Pin Fungsi Khusus 

PC0  SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line) 
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PC1  SDA (Two-wire Serial BusData Input/Output Line) 

PC2  TCK (Joint Test Action Group Test Clock) 

PC3  TMS (JTAG Test Mode Select) 

PC4  TDO (JTAG Data Out) 

PC5  TDI (JTAG Test Data In) 

PC6  TOSC1 (Timer Oscillator pin 1) 

PC7  TOSC2 (Timer Oscillator pin 2) 

 

Tabel 2.4 Fungsi Khusus Port D 

Pin Fungsi Khusus 

PD0  RXD (USART Input Pin) 

PD1  TXD (USART Output Pin) 

PD2  INT0 (External Interupt 0 Input) 

PD3  INT1 (External Interupt 1 Input) 

PD4 
OC1B (Timer/Counter1 Output Compare B Macth 

Output) 

PD5 
OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Macth 

Output) 

PD6  ICP (Timer/Counter1 Input Capture Pin) 

PD7  OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Macth Output) 
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Tabel 2.5 Register Address 

 

Sumber: Datasheet 
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2.9 Timer dan Counter Pada AVR  

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 atau pencacah juga terdapat pada AVR yang 

berfungsi untuk menghitung kenaikan nilai registernya secara eksternal dan dapat 

diamati oleh hardware. Timer dan Counter pada AVR mempunyai dua buah 

dengan sistem prescaling selection 10 bit. Adapun block diagram timer/counter 

pada AVR ditunjukkan dalam Gambar 2.13: 

 

Gambar 2.13 Block Diagram penerimaan UART 

Sumber :  Datasheet 

Sementara itu untuk mengaktifkan timer atau counter pada AVR, maka 

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

Counter tersebut antara lain : 
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1. Timer/Counter 0 Control Register – TCCR 0 

 

Gambar 2.14 Register TCCR0 

Sumber :  Data sheet 

Register TCCR0 digunakan pada Timer/Counter 0 untuk pengaturan 

prescale pada Timer/Counter 8bit. Bit-bit yang diisi pada register TCCR0 adalah 

bit CS01, CS01 dan CS00 dalam Tabel 2.6 : 

Tabel 2.6 Seting Prescale 

 
 Sumber : Atmel  Datasheet 

2. Timer/Counter 0 – TCNT 0 

Gambar 2.15 Register TCCR0 

Sumber :  Datasheet 

Register ini merupakan register yang menampung hitungan naik timer 

pada mode 8 bit. Register TCNT 0 diisi suatu nilai yang digunakan sebagai 

interval waktu berdasarkan clock yang dibangkitkan atau diatur sistem. 
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3. Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

 

Gambar 2.16 Register TCCR1A  

Sumber :  Datasheet 

Register TCCR1A merupakan register untuk seting Compare timer dan 

PWM. Adapun seting pada register TCCR1A ditunjukkan dalam Tabel 2.7 dan 

tabel 2.8: 

Tabel 2.7 Seting Mode Compare 1 

 
Sumber: ATMEGA16 datasheet 

Tabel 2.8 Seting Mode PWM 

 
Sumber: ATMEGA16 datasheet 

4. Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

 
 Gambar 2.17 Register TCCR1A  

Sumber :  Datasheet 
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a. 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 

b. 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. 

2.10 Transistor 

2.10.1  Karakteristik 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 

jenis transistor yang terdapat dipasaran yaitu jenis NPN dan jenis PNP 

sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.18 : 

 

 
Gambar 2.18 Simbol Transistor 

Sumber: dasar-dasar elektronika jilid2 

 

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 
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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 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.  

 
                              Transistor NPN                       Transistor PNP 

Gambar 2.19 Tiga Daerah Transistor 

Sumber: dasar-dasar elektronika jilid2 

 

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

yang sama, maka akan didapatkan kurva kolektor seperti dalam Gambar 2.18. 

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 dalam Gambar 2.20 : 
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Gambar 2.20  Kurva Karakteristik Transistor 

Sumber: dasar-dasar elektronika jilid2 

 

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. Pada gambar 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. 

 

2.11 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 sebagaimana asumsi rangkaian bias basis 

dalam Gambar 2.21: 
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Gambar 2.21 Rangkaian Bias Basis 

Tegangan sumber Vcc membias balik diode kolektor melalui Rc. 

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

dapat dirumuskan dalam Persamaan 2.31 :  
 

Persamaan garis beban DC   :  
Rc

VceVccIc
   

(2.31) 

 
Gambar 2.22 Garis Beban DC 

 
Garis beban DC memberitahukan secara sepintas daerah tegangan Vce 

yang aktif dari sebuah transistor. Dalam Gambar 2.22, transistor bekerja sebagai 

suatu sumber arus sepanjang garis beban DC, kecuali saturasi atau cutoff 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 kurva 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 
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terbuka. Digunakan pendekatan, bahkan tegangan emitor-kolektor sama dengan 

ujung bahwa garis beban dalam Persaaan 2.32 : 
 
Vce (cut off) = Vcc        (2.32) 
 
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 dalam Persamaan 2.33 : 

c

cc

R
VsatIc )(                    `  (2.33) 

Dalam Gambar 2.22, Ib(sat) menggambarkan jumlah dari arus basis yang 

baru saja menyebabkan terjadinya saturasi. Jika arus 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 dari pada Ib(sat) menghasilkan titik saturasi dalam Gambar 2.22. 
 
Gambar 2.21 adalah sebuah rangakaian bias basis, dari rangkaian tersebut 

diperoleh rumus dalam Persamaan 2.34 dan Persamaan 2.35 : 
 
VBE – IBRB + VBB = 0        (2.34) 

RB
VBEVBBIB        (2.35) 

 

2.12  Buzzer 

 Buzzer merupakan suatu alat bunyi elektronik yang bekerja berdasarkan 

piezoelectric yang dipicu frekuensi secara continue, 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 

frekuensi yang dihasilkan Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.23. 
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Gambar 2.23 Karakteristik respon bunyi Buzzer 

   Sumber: Datasheet 

Adapun bentuk fisik dari Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.24. 

 
Gambar 2.24 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 

Untuk mengontrol Buzzer diperlukan rangkaian Driver Buzzer dengan 

menggunakan perantara optocoupler sebagai pemisah beda tegangan antara 

rangkaian Driver Buzzer dan minimum sistem ATMEGA64. pada perencangan 

ini, maka arus pada Buzzer dalam Persamaan 2.36 : 

BuzzerRcoil
VCCI

        (2.36) 

Sementara itu perancangan rangkaian Driver Buzzer ditunjukkan dalam 

Gambar 2.25 : 
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Gambar 2.25 Rangkaian  Driver Buzzer 

Sumber : Perencanaan 

Pada Rb dapat dicari dengan menggunakan rumus dalam persamaan 2.37 : 

 Rb = 
Ib

VbeoptoVceVcc .2)(
          (2.37) 

Ib = Ic opto, untuk Ic dapat dicari dengan menetapkan berapa Ib/β dari 

 tiap-tiap transistor dalam Persamaan 2.38 : 

Ic = Ib • (β1 • β2)        (2.38) 

Sedangkan Iint dapat dicari dalam Persamaan 2.39 : 

int
int R

VccI
         (2.39) 

Untuk nilai R1 dapat dicari dengan menggunakan rumus dalam Persamaan 

 2.40 : 

 
LED

LED

I
VVohR1

        (2.40) 

2.13 Driver Relay 

Untuk menggerakkan kontak relay pada suatu rangkaian, maka diperlukan 

rangkaian driver. Rangkaian Driver yang digunakan pada perancangan alat ini 

menggunakan IC ULN 2003. ULN 2003 merupakan rangkaian terintegrasi  Chip 

monolitic yang terdiri dari 7 driver transistor darlington, Common Emitor dan 

Open Collector serta pada masing-masing driver telah dilengkapi dengan diode 
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yang mampu mereduksi perlawanan arus untuk beban induksi. Adapun spesifikasi 

ULN 2003 adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat 7 driver Darlington pada satu kemasan Chipnya. 

b. Mempunyai arus Output 500mA pada masing-masing driver. 

c. Input sangat Compatible dengan standard DTL, TTL dan CMOS. 

d. Output dapat diparalel untuk memperbesar arus outputnya. 

Rangkaian internal pada ULN 2003 ditunjukkan dalam Gambar 2.26 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Rangkaian Internal ULN2003 (masing-masing Driver). 

Sumber: datasheet 

2.14 Relay  

Relay merupakan suatu komponen untuk membuka atau menutup kontak 

secara elektrik dengan tujuan menghubungkan fungsi dari rangkain satu ke 

rangkaian yang lain. Relay harus impedansi rendah yang nilai impedansi 

komponennya berkisar antara beberapa puluh sampai beberapa ratus Ohm. 

Sedangkan sumber sinyal penggerak masukkan umumnya memiliki impedansi 

yang jauh lebih tinggi. 

Cara kerja relay: 

a. Jika input relay diberi bias arus maka pada kumparan akan terdapat 

induksi magnetik yang nantinya akan menarik pegas kontak untuk 

merubah posisi awalnya menjadi terhubung ke bagian yang di 

inginkan. 
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b. Setelah arus berhenti maka tidak ada induksi sehingga kontak akan 

kembali ke posisi semula. 

Kontak-kontak yang ada pada relay : 

c. Normally Open (NO): relay yang tidak bekerja apabila kontaknya 

terbuka 

d. Normally Close (NC): relay yang bekerja apabila kontak terbuka 

Gambar konfigurasi pin relay ditunjukkan dalam Gambar 2.27 : 

 

 

 

Gambar 2.27 Simbol Relay 

Sumber: datasheet 

 


