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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sensor Cahaya / LDR (Light Dependent Resistor) 

Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis Resistor 

yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang 

diterimanya. Nilai Hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai 

Hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi 

LDR (Light Dependent Resistor) adalah untuk menghantarkan arus listrik jika 

menerima sejumlah intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan menghambat arus listrik 

dalam kondisi gelap. 

Naik turunnya nilai Hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang 

diterimanya. Pada umumnya, Nilai Hambatan LDR akan mencapai 200 Kilo Ohm 

(kΩ) pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 Ohm (Ω) pada Kondisi Cahaya 

Terang. 

LDR (Light Dependent Resistor) yang merupakan Komponen Elektronika 

peka cahaya ini sering digunakan atau diaplikasikan dalam Rangkaian Elektronika 

sebagai sensor pada Lampu Penerang Jalan, Lampu Kamar Tidur, Rangkaian Anti 

Maling, Shutter Kamera, Alarm dan lain sebagainya. Gambar 2.1 menunjukkan 

bentuk dan simbol LDR (light dependent resistor). 

Gambar 2.1 LDR (Light Dependent Resistor) 



5 

 

 Pada saat gelap atau cahaya redup, bahan dari cakram tersebut menghasilkan 

elektron bebas dengan jumlah yang relative kecil. Sehingga hanya ada sedikit 

elektron untuk mengangkut muatan elektrit. Artinya pada saat cahaya redup, LDR 

menjadi konduktor yang buruk atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi yang 

besar pada saat gelap atau cahaya redup. 

Pada saat cahaya terang ada lebih banyak elektron yang lepas dari atom bahan 

semikonduktor tersebut. Sehingga akan lebih banyak elektron untuk mengangkut 

muatan elektrit. Artinya pada saat cahaya terang, LDR menjadi konduktor yang baik 

atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi kecil pada saat cahaya terang. 

Penerapan lain dari sensor LDR ini ialah alarm Pencuri. 

Misalnya untuk rangkaian system alarm cahaya (menggunakan LDR) yang 

aktif ketika terdapat cahaya. Ketika kita akan mengatur kepekaan LDR (Light 

Dependent Resistor) dalam suatu rangkaian maka kita perlu menggunakan 

potensiometer. Kita atur letaknya agar ketika mendapat cahaya maka buzzer atau bell 

akan berbunyi dan ketika tidak mendapat cahaya maka buzzer atau bell tidak akan 

berbunyi. 

 

2.2 Op-Amp (Operasional Amplifier) 

 Operasional (Op-Amp) dikemas dalam suatu  rangkaian terpadu (integrated 

circuit-IC). Salah satu tipe operasional amplifier (Op-Amp) yang populer adalah 

LM741. IC LM741 merupakan operasional amplifier yang dikemas dalam 

bentuk dual in-line package (DIP). Kemasan IC jenis DIP memiliki tanda bulatan 

atau strip pada salah satu sudutnya untuk menandai arah pin atau kaki nomor 1 dari 

IC tersebut. Penomoran IC dalam kemasan DIP adalah berlawanan arah jarum jam 

dimulai dari pin yang terletak paling dekat dengan tanda bulat atau strip pada 

kemasan DIP tersebut. IC LM741 memiliki kemasan DIP 8 pin seperti terlihat dalam 

Gambar 2.2 berikut ini. 
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Gambar 2.2 Konfigurasi Pin Op-Amp 

 

Pada IC ini terdapat dua pin input, dua pin power supply, satu pin output, satu 

pin NC (No Connection), dan dua pin offset null. Pin offset null memungkinkan kita 

untuk melakukan sedikit pengaturan terhadap arus internal di dalam IC untuk 

memaksa tegangan output menjadi nol ketika kedua input bernilai nol. 

IC LM741 berisi satu buah Op-Amp, terdapat banyak tipe IC lain yang memiliki dua 

atau lebih Op-Amp dalam suatu kemasan DIP. IC Op-Amp memiliki karakteristik 

yang sangat mirip dengan konsep Op-Amp ideal pada analisis rangkaian. Pada 

kenyataannya IC Op-Amp terdapat batasan-batasan penting yang perlu diperhatikan. 

 Pertama, tegangan maksimum power supply tidak boleh melebihi rating 

maksimum, karena akan merusak IC. 

 Kedua, tegangan output dari IC op amp biasanya satu atau dua volt lebih kecil 

dari tegangan power supply. Sebagai contoh, tegangan swing output dari suatu 

op amp dengan tegangan supply 15 V adalah ±13V. 

 Ketiga, arus output dari sebagian besar op amp memiliki batas pada 30mA, 

yang berarti bahwa resistansi beban yang ditambahkan pada output op amp 

harus cukup besar sehingga pada tegangan output maksimum, arus output yang 

mengalir tidak melebihi batas arus maksimum. 

 

Pada sebuah peguat operasional (Op-Amp) dikenal beberapa istilah yang sering 

dijumpai, diantaranya adalah : 

 Tegangan ofset masukan (input offset voltage) Vio menyatakan  seberapa jauh 

v+ dan v terpisah untuk mendapatkan keluaran 0 volt. 
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 Arus offset masukan (input offset current) menyatakan kemungkinan seberapa 

berbeda kedua arus masukan. 

 Arus panjar masukan (input bias current) memberi ukuran besarnya arus basis 

(masukan). 

 Harga CMRR menjamin bahwa output hanya tergantung pada (v+) – (v-), 

walaupun v+ dan v- masing-masing berharga cukup tinggi. 

 

Untuk menghindari keluaran yang berosilasi, maka frekuensi harus 

dibatasi, unity gain frequency memberi gambaran dari data tanggapan frekuensi. hal 

ini hanya berlaku untuk isyarat yang kecil saja karena untuk isyarat yang besar 

penguat mempunyai keterbatasan sehingga output maksimum hanya dihasilkan pada 

frekuensi yang relative rendah. 

 

2.3 IC Terprogram 

IC terprogram adalah IC yang dalam pemanfaatannya membutuhkan 

pemrograman oleh penggunanya. Artinya, untuk dapat mengguakan IC terprogram, 

kita harus melakukan pengaturan-pengaturan (setting) pada masing-masing pin IC 

(assembly), bahasa C, dan bahasa BASIC. 

Bagaimana bisa sebuah IC dapat diprogram ulang ? IC teprogram dapt 

diprogram ulang karena memiliki memori kilat (flash memory) yang isinya dapat 

ditulisi dan dihapus secara berulang-ulang, yang disebut programmable erasabe read 

only memory (PEROM). Dengan demikian, sebuah IC terprogram mempunyai fungsi 

yang dapat diubah - ubah sesuai dengan kebutuhan. Hal inilah yang menjadi faktor 

turunnya harga yang harus dibayarkan jika kita ingin membuat suatu aplikasi 

elektronik sendiri karena IC tidak terprogram (dalam jumlah yang banyak) dalam 

pembuatan suatu alat/ aplikasi elektronika dapat kita gantikan dengan sebuah IC 

terprogram saja. Jika hal ini terjadi, maka penekanan biaya untuk membuat suatu alat/ 

aplikasi elektronika bisa dilakukan. Mengenai bahan pembuatnya, IC terprogram ini 

terbuat dari bahan semikonduktor sama seperti IC tidak terprogram.  
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Pembagian komponen elektronika berdasarkan sifatnya dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : non programmabel dan programmabel. 

Komponen non programmabel, adalah komponen elektronika yang fungsinya 

tetap : pasif (R, L, C, Dioda, IC) dan aktif (Transistor, IC). 

Komponen Programmabel, adalah komponen yang fungsinya tergantung pada 

program yang diberikan. Jenis-jenis bentuk fisik rangkaian komponen programabel 

diantaranya : 

1. PLD (Program Logic Device) -> Tidak dapat dipprogram ulang 

2. PAL (Pragrammble Array Logic) -> Dapat diprogram ulang 

3. GAL (Generic Array Logic) -> Dapat diprogram ulang 

4. FPGA (Field Programabel Gae Array) -> Dapat deprogram ulang 

 

2.3.1 PLD (Program Logic Device) 

Sifat pemrograman : X artinya terhubung (belum terprogram). Pemrograman 

dilakukan dengan cara memutus “fuse” yang ada pada tanda X. Tidak dapat 

diprogram ulang. 

Programmable Logic Devices (PLDs) diperkenalkan pada pertengahan tahun 

1970-an. Konsep dasar dari PLD sendiri adalah bagaimana membuat sebuah sirkuit 

logika kombinasional yang bersifat programmable (mampu diprogram). Perlu diingat, 

sirkuit kombinasional merupakan sirkuit yang di dalamnya tidak memiliki elemen 

memori. Hal ini berbeda dengan microprocessor yang mampu menjalankan sebuah 

program, namun nantinya mempengaruhi perangkat keras yang telah sudah 

ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan kemampuan pemrograman PLD sudah 

direncanakan pada tingkat perangkat keras. Dengan kata lain, PLD adalah sebuah 

chip yang memiliki tujuan utama agar nantinya mampu mengatur perangkat keras 

sedemikain rupa sesuai dengan spesifikasinya. 

 

2.3.2 PAL (Pragrammable Array Logic) 

Sifat pemrograman : dapat diprogram secara manual atau menggunakan 

bantuan computer. Program PALASM + EPROM (Erasable Programabel Read Only 
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Memory) Porgrammer. Sifat program memutus fuse. Dengan program pada PAL 

dapat : read/write dan menyimpan intern maupun ekstern (dari ke disket, CD, 

Hardisk, dll). 

 

2.3.3 GAL (Generic Array Logic) 

Sifat pemrograman : termasuk EEPLD (Electrically Erasable PLD). Memiliki 

Register, Clock, dan Alamat. Dapat diprogram dengan bantuan komputer, untuk 

menghapus program dapat digunakan universal programmer. 

Arsitektur GAL(Generic PAL) diperkenalkan oleh Lattice pada awal tahun 

1980-an. GAL berisi beberapa pengembangan penting dari rancangan PAL yang 

pertama kali, yaitu: 

1. Adanya tambahan berupa sel output (dinamakan Macrocell) yang berisi flip-flop, 

beberapa gerbang logika dasar dan multiplekser. Macrocell sendiri bersifat 

programmable sehingga bisa dioperasikan dengan beberapa cara. 

2. Adanya sebuah sinyal feedback dari Macrocell ke susunan yang bersifat 

programmable. Hal ini menyebabkan kemampuan sirkuit lebih beraneka ragam. 

3. Adanya EEPROM yang lebih baik daripada sekedar PROM atau EPROM. 

Sebuah penanda elektronik untuk identifikasi juga merupakan salah satu 

pengembangan chip dari PAL ke GAL. 

Pada perkembangan awal, GAL hanya berupa SPLD(Simple PLD) yang 

masih dihasilkan dalam paket terpisah. Selanjutnya, GAL kemudian dilengkapi 

dengan berkas dasar yang terdapatsecara umum pada CPLDs(kecuali pada CPLD 

Cool Runner dimana masih menggunakan standar PLA). 

 

2.3.4 FPGA (Field Programmable Gate Array) 

Merupakan komponen programabel yang sudah komplek bentuk fisik 

rangkaian dan cara pemrogrammannya. FPGA mempunyai beberapa keluarga 

diantara adalah LCA (Logic Cell Array). Dalam amplikasinya, LCA dapat 

digabungkan dengan komponen mikrokontroler, dan bertindak sebagai alat bantu 

untuk meningkatkan kinerja mikrokontroler. 
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      FPGA (Field Programmable Gate Array) mengandung makna, yaitu Field 

Programmable yaitu rangkaian yang dapat diprogram ulang. Sedangkan, Gate Array 

dapat dikatakan sebagai rangkaian logika yang memiliki interkoneksi sehingga dapat 

dikonfigurasi antara yang satu dengan yang lain.  

      Sehingga didapatkan definisi FPGA (Field Programmable Gate Array) 

yaitu rangkaian digital yang dapat diprogram ulang yang terdiri dari gerbang logika 

yang memiliki interkoneksi, sehingga dapat dikonfigurasi antara yang satu dengan 

yang lain. 

 

2.4 IC GAL ( Generic Aray Logic ) 

GAL merupakan array gerbang logika (Array of Logic Gate) yang dapat 

diprogram oleh pemakai. GAL ini termasuk kelompok Programmable AND-Fixed 

OR, struktur dari GAL yang mempunyai tiga input empatproduct term dan dua 

output. GAL adalah suatu alternative yang melengkapi struktur dari PAL 

(Programmable Array Logic) dengan menggunakan Floating Gate Transistor seperti 

yang dipakai EEPROM (Electrically Erasable PROM). GALl termasuk dalam 

EEPLD (Electrically Erasable PLD) yaitu PLD yang dapat dihapus secara 

listrik.Contoh tipe GAL antara lain adalah GAL16`1vV8,GAL16V8A, 

GAL20V8,GAL22V10G dll. Gambar 2.3 menunjukkan pin cofiguratioan pada IC 

GAL. 

Keuntungan Komponen IC GAL adalah: 

 GAL difbikasi dengan teknologi Very High Speed E2CMOS ( Electrically 

Erasable CMOS ) yang mempunyai kemampuan test dan keandalan tinggi. 

 Konsumsi daya rendah 

 Mempunyai OLMCs ( Output Logic Macro Cells ) sehingga perancang dapat 

membuat konfigurasi yang digunakan 

 Dapat mengganti PAL dalam semua jenis aplikasi ( emulasi PAL ) 
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Gambar 2.3 IC GAL 22v10 

      

2.5 Xilink 

Xilink (Xilink Foundation Series) adalah suatu perangkat lunak yang 

berguna untuk merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian digital. Dengan 

menggunakan Xilink proses perancangan suatu alat atau rangkaian digital melalui 

proses simulasi rangkaian yang telah dirancang untuk melihat apakah rancangan 

yang telah dibuat sudah benar atau masih mengandung kesalahan. 

Sebenarnya tahapan atau proses perancangan alat atau rangkaian digital 

menggunakan Xilinx sama seperti merancang suatu rangkaian logika secara 

manual akan tetepi kelebihan menggunakan simulator Xilinx dapat diminimalisasi 

kesalahan pada proses perancangan. Sebelum mulai merancang rangkaian pada 

Xilink minimal sudah dilakukan rancangan state diagram atau tabel kebenaran 

(truth tables) dari spesifikasi rangkaian atau alat yang ingin dibuat. Kalau tidak 

mempunyai rancangan tersebut, Xilink tidak dapat membantu dalam merancang 

alat tersebut. 
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Untuk perancangan rangkaian digital, Xilink mempunyai tiga cara, yaitu 

dengan menggunakan State Diagram, HDL (Hardware Description Language) 

dan Schematic. Dalam perancangan bisa menggunakan salah satu cara saja atau 

menggabungkan ketiga cara tersebut. Untuk HDL, Xilink dapat menggunakan dua 

bahasa pemrograman yaitu ABEL dan VHDL. 

2.5.1 Proses Perancangan Secara Umum 

Proses perancangan menggunakan simulator Xilinx secara umum dapat dilihat 

dalam Gambar 2.4 dimana proses perancangan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

pertama perancangan rangkaian kemudian verifikasi hasil rancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Proses Perancangan Secara Umum 

 

Perancangan rangkaian pada dasarnya terdiri dari 2 mode yaitu schematic dan 

Hardware Description Language (HDL). HDL merupakan bahasa pemrograman 

seperti VHDL, Verilog dan ABEL. Pada Schematic flow mode dimungkinkan untuk 

merancang rangkaian yang terdiri dari top-level schematic atau file top-level ABEL, 

yang terdiri dari schematic diagram, state machine macro, macro HDL (ABEL, 

VHDL atau Verilog), LogiBLOX, Modul generator CORE. 
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Implementasi rancangan pada xilinx dengan meng-compile file rancangan 

menjadi file konfigurasi yang telah dioptimalisasi dari penggunaan gerbang logika  

dan interkoneksi (wiring) antar komponen. Download bitstream dapat dilakukan 

dengan mudah dari PC ke FPGA (menggunakan demoboard Xilinx, XS40 atau XSV) 

atau pada CPLD (board XS95). Kedua peralatan tersebut juga dapat diprogram dalam 

sistem dengan menghubungkan JTAG atau kabel Xchecker ke peralatan pin yang 

telah di program. 

Verifikasi rancangan termasuk didalamnya functional simulation, testing 

rangkaian, dan timing simulation. Functional simulation dapat dilakukan setelah 

menggambar rancangan pada schematic editor untuk memverifikasi kebenaran 

rangkaian. Akan tetapi functional simulation tidak menyediakan timing information 

seperti delay, race condition, set-up dan hold-time violations. Informasi ini diperoleh 

dari static timing simulator dan dilakukan setelah rancangan di-compile. Gambar 2.5 

menunjukkan proses yang dilakukan pada schematic flow projct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Schematic flow project  
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2.6 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama 

yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). 

Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar 

sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang 

bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang menggunakan 

Elektromagnet 12V dan 10A ditunjukkan dalam Gambar 2.6 mampu menggerakan 

Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 

220V. 

 

          Gambar 2.6 Relay   

 

Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar  yaitu 

1. Electromagnet (Coil) 

2. Armature 

3. Switch Contact Point (Saklar) 

4. Spring 
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Gambar 2.7 menunujukkan struktur dari relay 

 

Gambar 2.7 Struktur Relay 

Kontak Poin Relay terdiri dari dua jenis yaitu : 

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

berada di posisi close (tertutup). 

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

berada di posisi open (terbuka). 

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

kumparan coil yang berfungsi untuk mengendalikan Besi tersebut. Apabila kumparan 

coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya Elektromagnet yang kemudian 

menarik Armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya NC keposisi baru NO 

sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik diposisi barunya NO. 

Posisi dimana armature tersebut berada sebelumnya NC akan menjadi open atau 

tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armature akan kembali lagi 

keposisi awal NC. Coil yang digunakan oleh Relay untuk menarik contact poin 

keposisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

 

2.7 PJU ( Penerangan Jalan Umum ) 

Penerangan jalan yang digunakan untuk  jalan dimalam hari sehingga pejalan 

kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Malam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
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dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan 

keamanan dari para pengguna jalan. 

Lampu penerangan jalan adalah ba1gian dari bangunan pelengkap jalan yang 

dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median 

jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang 

diperlukan termasuk persimpangan jalan (intersection), jalan layang (interchange, 

overpass, fly over), jembatan dan jalan di bawah tanah (underpass, terowongan). 

Penerangan jalan umum yang dipasang dijalan pedesaan maupun perkotaan 

akan memakai sumber listrik sebgai berikut : 

2.7.1 Penerangan Jalan Umum Jaringan PLN 

 Pemasangan instalasi lampu penerangan jaringan PLN dilakukan apabila 

sumber listrik dengan lokasi pemasangan lampu penerangan jalan umum berdekatan 

jadi penyambungan yang akan dilakukan akan mempermudah pekerjaan dan tidak 

membutuhkan jalur yang panjang. Instalasi lampu dengan jaringan PLN dilakukan 

dengan 2 cara yaitu pemasangan kabel bawah tanah dan pemasangan kanel udara. 

Gambar 2.8 menunjukkan Penarangan Jalan Umum Jaringan PLN 

 

Gambar 2.8 Penerangan Jalan Umum jaringan PLN 

 

2.7.2 Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 

 Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) atau juga disebut PJU Solar 

Cell adalah pembangkit listrik mandiri untuk memenuhi kebutuhan listrik penerangan 

jalan.Tepat digunakan untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_lalu_lintas
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untuk efisiensi energy. Gambar 2.9 menujukan Penerangan Jalan Umum Tenaga 

Surya 

 

Gambar 2.9 Penerangan jalan Umum Tenaga Surya 

 

 

 


