
4 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk penelitian 

yang dikerjakan. Adapun landasan teori tersebut adalah bagian dari blok diagram. 

Antara lain: Arduino nano, RFID reader, Tag, IC LM7805, Aki. 

2.1 Arduino 

Arduino adalah salah satu produk papan elektronik yang mengandung sebuah 

mikrokontroler AVR yang menjadi sebuah kesatuan atau biasa dikenal dengan 

sistem minimum. Arduino merupakan sebuah modul pepan pengembang yang 

sifatnya terbuka (open-source), fleksibel, dan mudah digunakan dalam hal 

perangkat keras dan perangkat lunak. ( Kautsar 2015 ).  

2.1.1 Arduino Nano 

Arduino Nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang 

berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano 

diciptakan dengan basis mikrokontroler ATmega328 (untuk Arduino Nano versi 

3.x) atau ATmega 168 (untuk Arduino versi 2.x). Arduino Nano kurang lebih 

memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket yang 

berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis Barrel Jack, dan 

dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B. Arduino Nano 

dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitech. Seperti yang ditunjukan 

dalam Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Arduino nano versi 3.0 
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Tabel 2.1 merupakan spesifikasi dari Arduino Nano versi 3.0 atau type 

ATmega328. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Nano 3.0 

Komponen Keterangan 

Mikrokontroler Atmega328 / V3.0 

Tegangan Operasi 5V 

Tegangan Input 7-12V 

Batas Tegangan Input 6-20V 

Digital I/O 14 (dimana 6 memberikan output PWM) 

Analog Input 8 

DC Current per I/O pin 40mA 

Flash Memori 32kb (dimana 2kb digunakan bootloader) 

SRAM 2kb 

EEPROM 1kb 

Kecepatan Clock 16 MHz 

Dimensi 0.73 "x 170" 

 

2.1.2 Power  

Arduino Nano dapat didukung melalui koneksi USB Mini-B, catu daya 

eksternal 6-20V yang tidak diatur (Pin 30), atau 5V diatur catu daya eksternal (pin 

27). Sumber listrik secara otomatis dipilih ke Sumber tegangan tertinggi. FTDI 

FT232RL chip pada Nano hanya didukung jika board sedang powered over USB. 

Hasil dari, Saat berjalan pada daya eksternal (non-USB), output 3.3V (yang 

dipasok oleh chip FTDI) tidak tersedia dan RX dan TX LED akan berkedip jika 

pin digital 0 atau 1 tinggi. 

Beberapa pin power pada Arduino Nano : 

 GND. Ini adalah ground atau negatif. 

 Vin. Ini adalah pin yang digunakan jika anda ingin memberikan power 

langsung ke board Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V 

- 12V. 

 Pin 5V. Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 

5V yang telah melalui regulator. 

 3V3. Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 

3.3V yang telah melalui regulator. 
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 REF. Ini adalah pin yang menyediakan referensi tegangan 

mikrokontroller. Biasanya digunakan pada board shield untuk 

memperoleh tegangan yang sesuai, apakah 5V atau 3.3V. 

2.1.3 Memori 

ATmega168 memiliki 16 KB flash memory untuk menyimpan kode (2 KB 

digunakan untuk bootloader); Sedangkan ATmega328 memiliki flash memory 

sebesar 32 KB, (juga dengan 2 KB digunakan untuk bootloader). ATmega168 

memiliki 1 KB memory pada SRAM dan 512 byte pada EEPROM (yang dapat 

dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM); Sedangkan ATmega328 

memiliki 2 KB memory pada SRAM dan 1 KB pada EEPROM. 

2.1.4 Input dan Output 

Masing-masing dari 14 pin digital pada Arduino Nano dapat digunakan 

sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), 

dan digitalRead(). Semua pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up 

internal (yang terputus secara default) sebesar 20-50 KOhm.  

Selain itu beberapa pin memiliki fungsi khusus, yaitu: 

 Serial : 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

mengirim (TX) TTL data serial. Pin ini terhubung pada pin yang 

koresponding dari USB  ke TTL chip serial. 

 Interupt eksternal : 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasikan untuk trigger 

sebuah interap pada low value, rising atau falling edge, atau perubahan 

nilai. 

 PWM : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Mendukung 8-bit output PWM dengan 

fungsi analogWrite().Jika pada jenis papan berukuran lebih besar 

(misal: Arduino Uno), pin PWM ini diberi simbol tilde atau “~” 

sedangkan pada Arduino Nano diberi tanda titik atau strip. 

 SPI : 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mensuport 

komunikasi SPI, yang mana masih mendukung hardware, yang tidak 

termasuk pada bahasa arduino. 

 LED : 13. Ini adalah dibuat untuk koneksi LED ke digital pin 13. Ketika 

pin bernilai HIGH, LED hidup, ketika pin LOW, LED mati. 

http://family-cybercode.blogspot.co.id/2016/01/mengenal-arduino-uno.html


7 
 

Arduino Nano memiliki 8 pin sebagai input analog, diberi label A0 sampai 

dengan A7, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang 

berbeda). Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai 

dengan 5 Volt, juga memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau 

terendah mereka menggunakan fungsi analogReference(). Pin Analog 6 dan 7 tidak 

dapat digunakan sebagai pin digital.  

Selain itu juga, beberapa pin memiliki fungsi yang dikhususkan, yaitu: 

 I2C : Pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL). Yang mendukung komunikasi 

I2C (TWI) menggunakan perpustakaan Wire. 

Masih ada beberapa pin lainnya pada Arduino Nano, yaitu: 

 AREF : Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

fungsi analogReference(). 

 RESET : Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan 

ulang) mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol 

reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino. 

2.1.5 Komunikasi 

Arduino Nano memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, dengan Arduino lain, atau dengan mikrokontroler lainnya. ATmega168 

dan ATmega328 menyediakan komunikasi serial UART TTL (5 Volt), yang 

tersedia pada pin digital 0 (RX) dan pin 1 (TX). Sebuah chip FTDI FT232RL yang 

terdapat pada papan Arduino Nano digunakan sebagai media komunikasi serial 

melalui USB dan driver FTDI (tersedia pada software Arduino IDE) yang akan 

menyediakan COM Port Virtual (pada Device komputer) untuk berkomunikasi 

dengan perangkat lunak pada komputer. Perangkat lunak Arduino termasuk 

didalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan 

dari papan Arduino. LED RX dan TX yang tersedia pada papan akan berkedip 

ketika data sedang dikirim atau diterima melalui chip FTDI dan koneksi USB yang 

terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 

dan 1). 

Sebuah perpustakaan Software Serial memungkinkan komunikasi serial pada 

beberapa pin digital Nano. ATmega168 dan ATmega328 juga mendukung 

komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Wire digunakan untuk menyederhanakan penggunaan bus I2C. Untuk komunikasi 

SPI, silakan lihat datasheet ATmega168 atau ATmega328. 

2.1.6 Pemrograman 

Arduino Nano dapat diprogram dengan software Arduino “Arduino 

Diecimila, Duemilanove, atau Nano w/ ATmega168 ” or “Arduino Duemilanove 

atau Nano w/ ATmega328” melalui menu Tools > Board (sesuaikan dengan jenis 

mikrokontroler yang anda miliki). 

ATmega168 dan ATmega328 pada Arduino Nano sudah dipaket preburned 

dengan bootloader yang memungkinkan Anda untuk meng-upload kode baru tanpa 

menggunakan programer hardware eksternal. Hal ini karena komunikasi yang 

terjadi menggunakan protokol asli STK500. Anda juga dapat melewati (bypass) 

bootloader dan program mikrokontroler melalui pin header ICSP (In-Circuit Serial 

Programming) menggunakan Arduino ISP atau yang sejenis. 

2.1.7 Reset (Sofware) Otomatis 

Daripada menekan tombol reset sebelum upload, Arduino Nano didesain 

dengan cara yang memungkinkan Anda untuk me-reset melalui perangkat lunak 

yang berjalan pada komputer yang terhubung. Salah satu jalur kontrol hardware 

(DTR) mengalir dari FT232RL dan terhubung ke jalur reset dari ATmega168 atau 

ATmega328 melalui kapasitor 100 nanofarad. Bila jalur ini di-set rendah/low, jalur 

reset drop cukup lama untuk me-reset chip. Perangkat lunak Arduino menggunakan 

kemampuan ini untuk memungkinkan Anda meng-upload kode dengan hanya 

menekan tombol upload pada perangkat lunak Arduino. Ini berarti bahwa 

bootloader memiliki rentang waktu yang lebih pendek, seperti menurunkan DTR 

dapat terkoordinasi (berjalan beriringan) dengan dimulainya upload. 

Pengaturan ini juga memiliki implikasi lain. Ketika Arduino Nano terhubung 

dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Mac OS X atau Linux, papan 

Arduino akan di-reset setiap kali dihubungkan dengan software komputer (melalui 

USB). Dan setengah detik kemudian atau lebih, bootloader berjalan pada papan 

Arduino Nano. Proses reset melalui program ini digunakan untuk mengabaikan data 

yang cacat (yaitu apapun selain meng-upload kode baru), ia akan memotong dan 

membuang beberapa byte pertama dari data yang dikirim ke papan setelah 

sambungan terbuka. Jika sebuah sketsa dijalankan pada papan untuk menerima satu 
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kali konfigurasi atau menerima data lain ketika pertama kali dijalankan, pastikan 

bahwa perangkat lunak diberikan waktu untuk berkomunikasi dengan menunggu 

beberapa detik setelah terkoneksi dan sebelum mengirim data. 

 

2.2 RFID ( Radio Frequency Identification) 

RFID (Radio Frequency Identification) merupakan salah satu bentuk 

perkembangan dari teknologi nirkabel (wireless) yang digunakan sebagai pengganti 

teknologi barcode. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang 

frekuensi transmisi radio untuk mengidentifikasi suatu objek berupa sebuah piranti 

kecil yang disebut tag atau transponder (transmitter + responder) (Socaningrum, 

2013). 

Sensor RFID adalah sensor yang mengidentifikasi suatu barang dengan 

menggunakan frekuensi radio. Sensor ini terdiri dari dua bagian penting: 

transceiver (reader) dan transponder (tag). Setiap tag tersimpan data yang berbeda. 

Data tersebut merupakan data identitas tag. Reader akan membaca data dari tag 

dengan perantara gelombang radio. Pada reader biasanya berhubungan dengan 

suatu mikrokontroler. Mikrokontroler ini berfungsi untuk mengolah data yang 

didapat reader. Struktur cara kerja RFID terdapat dalam Gambar 2.2 (Rerungan, 

2014). 

 

Gambar 2.2 Cara kerja RFID 

2.2.1 Pembaca RFID 

Sebuah pembaca RFID harus menyelesaikan dua buah tugas, yaitu: 

 Menerima perintah dari softwear aplikasi. 

 Berkomunikasi dengan tag RFID 
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Pembaca RFID adalah merupakan penghubung antara softwear aplikasi 

dengan antena yang akan meradiasikan gelombang radio ke tag RFID. Gelombang 

radio yang diemisikan oleh antena berpropagasi pada ruangan di sekitarnya. 

Akibatnya data dapat berpindah secara wireless ke tag RFID yang berada 

berdekatan dengan antena. 

2.2.2 Frekuensi Kerja RFID  

Faktor penting yang harus diperhatikan dalam RFID adalah frekuensi kerja 

dari sistem RFID. Ini adalah frekuensi yang digunakan untuk komunikasi wireless 

antara pembaca RFID dengan tag RFID.  

Ada beberapa band frekuensi yang digunakan untuk sistem RFID yaitu: 

Low Frequency (LF)   :  125 - 134 kHz 

High Frequency (HF)   :  13.56 MHz 

Ultra High Frequency(UHF)  :  868 - 956 MHz 

Microwave     :  2.45 GHz  

Pemilihan dari frekuensi kerja sistem RFID akan mempengaruhi jarak 

komunikasi, interferensi dengan frekuensi sistem radio lain, kecepatan komunikasi 

data, dan ukuran antena. Untuk frekuensi yang rendah (Low Frequency (LF) : 125 

- 134 kHz) umumnya digunakan tag pasif (tidak memiliki sumber energi sendiri 

tanpa battery, Modulasi akan aktif setelah tag menerima gelombang 

elektromagnetik dari reader) dan untuk frekuensi tinggi (High Frequency (HF) : 

13.56 MHz - Microwave : 2.45 GHz) digunakan tag aktif (memiliki sumber energi 

sendiri, modulasi aktif langsung dari tag sendiri). Pada frekuensi rendah, tag pasif 

tidak dapat mentransmisikan data dengan jarak yang jauh, karena keterbatasan daya 

yang diperoleh dari medan elektromagnetik. Akan tetapi komunikasi tetap dapat 

dilakukan tanpa kontak langsung. Pada penelitian ini hal yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah tag pasif harus terletak jauh dari objek logam, karena logam secara 

signifikan mengurangi fluks dari medan magnet. Akibatnya tag RFID tidak bekerja 

dengan baik, karena tag tidak menerima daya minimum untuk dapat bekerja. 

Pada frekuensi tinggi, jarak komunikasi antara tag aktif dengan pembaca 

RFID dapat lebih jauh, tetapi masih terbatas oleh daya yang ada. Sinyal 

elektromagnetik pada frekuensi tinggi juga mendapatkan pelemahan (atenuasi) 

ketika tag tertutupi oleh es atau air. Pada kondisi terburuk, tag yang tertutup oleh 
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logam tidak terdeteksi oleh pembaca RFID. Ukuran antena yang harus digunakan 

untuk transmisi data bergantung dari panjang gelombang elektromagnetik. Untuk 

frekuensi yang rendah, maka antena harus dibuat dengan ukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan RFID dengan frekuensi tinggi. 

2.2.3 Akurasi RFID 

Akurasi RFID dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pembaca 

RFID melakukan identifikasi sebuah tag yang berada pada area kerjanya. 

Keberhasilan dari proses identifikasi sangat dipengaruhi oleh beberapa batasan 

fisik, yaitu: 

a. Posisi antena pada pembaca RFID 

b. Karakteristik dari material lingkungan yang mencakup sistem RFID 

c. Batasan catu daya 

d. Frekuensi kerja sistem RFID 

Sensor RFID yang digunakan adalah RFID 125kHz. Sensor ini digunakan 

karena RFID dengan frekuensi 125 kHz merupakan model yang banyak dijumpai 

dipasaran dan memiliki harga relatif terjangkau seperti yang ditunjukan dalam 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 RFID 125 kHz 

Features 

a. Support external antenna 

b. Maximum effective distance up to 150mm 

c. Less than 100ms decoding time 

d. UART TTL interface 

e. Support EM4100 compatible read only or read/write tags 

f. Built-in external bi-color LED and buzzer driver 

g.  Small outline design 
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Tabel 2.2 merupakan spesifikasi dari RFID rdm6300 dengan frekuensi 

penerima 125Khz. 

Tabel 2.2 spesifikasi RFID 

Frequency 125kHz 

Band Rate 9600 

Interface Weigang26 

Power supply DC 5V 

Current <50mA 

Opretaing range >50mm 

Expand I/O port N/A 

Indication light N/A 

Working temperature -10⁰C +70⁰C 

Storage temperature -20⁰C +80⁰C 

Max humidity Relative humidity 0-95% 

Size 38.5mmx19mmx9mm 

 

2.2.4 Definisi Pin 

Pin Definition (TTL interface RS232 data format): 

P1: 

PIN1 TX 

PIN2 RX 

PIN3 

PIN4 GND 

PIN5 +5V(DC)  

P2: 

PIN1 ANT1 

PIN2 ANT2 

P3: 

PIN1 LED 

PIN2 +5V(DC) 

PIN3 GND 
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2.3 Tag RFID  

Tag RFID adalah perangkat yang dibuat dari rangkaian elektronika dan 

antena yang terintegrasi di dalam rangkaian tersebut. Rangkaian elektronik dari tag 

RFID umumnya memiliki memori sehingga tag ini mempunyai kemampuan untuk 

menyimpan data. Memori pada tag secara dibagi menjadi sel-sel. Beberapa sel 

menyimpan data Read Only, misalnya serial number yang unik yang disimpan pada 

saat tag tersebut diproduksi. Selain pada RFID mungkin juga dapat ditulis dan 

dibaca secara berulang. 

Berdasarkan catu daya tag, tag RFID dapat digolongkan menjadi: 

a. Tag Aktif: yaitu tag yang catu dayanya diperoleh dari baterai, sehingga 

akan mengurangi daya yang diperlukan oleh pembaca RFID dan tag dapat 

mengirimkan informasi dalam jarak yang lebih jauh. Kelemahan dari tipe 

tag ini adalah harganya yang mahal dan ukurannya yang lebih besar 

karena lebih komplek. Semakin banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh 

tag RFID maka rangkaiannya akan semakin komplek dan ukurannya akan 

semakin besar. 

b. Tag Pasif: yaitu tag yang catu dayanya diperoleh dari medan yang 

dihasilkan oleh pembaca RFID. Rangkaiannya lebih sederhana, harganya 

jauh lebih murah, ukurannya kecil, dan lebih ringan. Kelemahannya 

adalah tag hanya dapat mengirimkan informasi dalam jarak yang dekat 

dan pembaca RFID harus menyediakan daya tambahan untuk tag RFID.  

Tag RFID telah sering dipertimbangkan untuk digunakan sebagai barcode 

pada masa yang akan datang. Pembacaan informasi pada tag RFID tidak 

memerlukan kontak sama sekali. Karena kemampuan rangkaian terintegrasi yang 

modern, maka tag RFID dapat menyimpan jauh lebih banyak informasi 

dibandingkan dengan barcode yang dapat ditunjukan dalam Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Kartu RFID 
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2.4 Relay 

Relay adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk memutuskan atau 

menghubungakan suatu rangakain elektronik yang satu dengan rangkaian 

elektronika lainnya. Pada dasarnya relay adalah saklar yang bekerja berdasarkan 

prinsip electromagnet yang akan bekerja apabila arus mengalir melalui kumparan, 

inti besi akan menjadi magnet dan akan menarik kontak yang ada di dalam relay 

(Handayani, 2015). 

2.4.1 Bentuk Relay 

Bentuk relay dan simbol relay yang sering ditemukan di rangkaian 

elektronika ditunjukan dalam Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Bentuk dan Symbol Relay 

2.4.2 Prinsip Kerja Relay 

Cara kerja relay dalam Gambar 2.5 adalah apabila kita memberi tegangan 

pada kaki 1 dan kaki ground pada kaki 2 relay maka secara otomatis posisi kaki CO 

(Change Over) pada relay akan berpindah dari kaki NC (Normally close) ke kaki 

NO (Normally Open). Relay juga dapat disebut komponen elektronika berupa 

saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan 

tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika 

solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang 

terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. 

Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke 

posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk 



15 
 

menggerakkan arus/tegangan yang besar (misalnya peralatan listrik 4 ampere AC 

220 V) dengan memakai arus/tegangan yang kecil (misalnya 0.1 ampere 12 Volt 

DC dan (peralatan listrik 2 ampere AC 220 V) dengan memakai tegangan 5 Volt 

DC mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik. Relay yang paling sederhana ialah relay 

elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi 

listrik. 

Dalam pemakaiannya biasanya relay yang digerakkan dengan arus DC 

dilengkapi dengan sebuah dioda yang di-paralel dengan lilitannya dan dipasang 

terbaik yaitu anoda pada tegangan (-) dan katoda pada tegangan (+). Ini bertujuan 

untuk mengantisipasi sentakan listrik yang terjadi pada saat relay berganti posisi 

dari on ke off agar tidak merusak komponen di sekitarnya. 

Konfigurasi dari kontak-kontak relay ada tiga jenis, yaitu: 

1. Normally Open (NO), apabila kontak-kontak tertutup saat relay dicatu. 

2. Normally Closed (NC), apabila kontak-kontak terbuka saat relay dicatu. 

3. Change Over (CO), relay mempunyai kontak tengah yang normal 

tertutup, tetapi ketika relay dicatu kontak tengah tersebut akan membuat 

hubungan dengan kontak-kontak yang lain. 

2.4.3 Arti Pole dan Throw pada Relay 

Karena relay merupakan salah satu jenis dari saklar, maka istilah Pole dan 

Throw yang dipakai dalam saklar juga berlaku pada relay.  

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai istilah Pole and Throw: 

a. Pole : Banyaknya Kontak (Contact) yang dimiliki oleh sebuah relay yang 

ditunjukan dalam Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Pole 

b. Throw : Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah Kontak (Contact) 

yang ditunjukan dalam Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Throw 

 

 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, maka 

relay dapat digolongkan menjadi : 

a. Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini memiliki 4 

terminal, 2 terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil yang 

ditunjukan dalam Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 SPST 

b. Single Pole Double Throw (SPDT) : Relay golongan ini memiliki 5 

terminal, 3 terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil yang 

ditunjukan dalam Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 SPDT 

c. Double Pole Single Throw (DPST) : Relay golongan ini memiliki 6 

terminal, diantaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 Pasang terminal saklar 

sedangkan 2 terminal lainnya untuk coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 

saklar yang dikendalikan oleh 1 coil yang ditunjukan dalam Gambar 2.10. 

a 

b 

b a 

b 



17 
 

 

Gmbar 2.10 DPST 

d. Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki 

terminal sebanyak 8 terminal, diantaranya 6 terminal yang merupakan 2 

pasang relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) coil. Sedangkan 2 

terminal lainnya untuk coil yang ditunjukan dalam Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 DPDT 

Selain golongan relay diatas, terdapat juga relay yang Pole dan Throw-nya 

melebihi dari 2 (dua). Misalnya 3PDT (Triple Pole Double Throw) ataupun 4PDT 

(Four Pole Double Throw) dan lain sebagainya. 

2.4.4 Fungsi-fungsi dan Aplikasi Relay 

Beberapa fungsi Relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan 

Elektronika diantaranya adalah : 

a. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika (Logic Function). 

b. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi penundaan waktu (Time 

Delay Function). 

c. Relay digunakan untuk mengendalikan Sirkuit Tegangan tinggi dengan 

bantuan dari Signal Tegangan rendah. 

b 

b a 

a 

a 

a 
b 

b 

b 

b 
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d. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun

komponen lainnya dari kelebihan Tegangan ataupun hubung singkat

(Short). (bagaskawarasan 2010)

2.5 IC Regulator LM7805 

IC regulator dengan nomor 7805 merupakan regulator tegangan 5volt. Yang 

artinya selama tegangan masukan lebih besar dari tegangan keluaran maka akan 

dikeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi tegangan yang dimasukkan ke dalam IC 

ini bisa dapat berupa tegangan 9 volt, 12 volt yang berasal dari power supply. Untuk 

mengenal rating tegangan dari suatu IC bisa dilihat dari nomor IC regulator yang 

dipakai. 

IC LM 7805 Voltage Regulator adalah regulator tegangan yang outputnya +5 

Volt. Cara mudah untuk mengingat tegangan output dari regulator tegangan seri 

LM 78xx adalah dua digit terakhir dari nomor tersebut. Sebuah LM 7805 berakhir 

dengan “05”, oleh karena itu outputnya adalah 5 volt. Bagian “78” hanya penanda 

konvensi dari pembuat chip, digunakan untuk menunjukan serangkaian regulator 

tegangan output yang positif  yang ditunjukan dalam Gambar 2.12. (Shandi, 2014).  

Gambar 2.12 IC LM7805 

Untuk pin deskripsi dari IC Regulator LM7805 dapat ditunjukan dalam 

Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Pin Deskripsi 

Pin No Function Name 

1 Input voltage (5V-18V) Input 

2 Ground(0V) Ground 

3 Regulated output: 5V (4.8V-5.2V) Output 
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2.6 Aki (Accu) 

 Aki atau accu adalah suatu proses kimia listrik, dimana pada saat pengisian, 

cas, charge energi listrik diubah menjadi kimia dan saat pengeluaran (discharge) 

energi kimia diubah menjadi energi listrik (Jaya, 2015). 

Aki terdiri dari sel-sel dimana tiap sel memiliki tegangan sebesar 2V, artinya 

aki mobil dan aki motor yang memiliki tegangan 12V terdiri dari 6 sel yang 

dipasang secara seri (12V = 6 x 2V) sedangkan aki yang memiliki tegangan 6V 

memiliki 3 sel yang dipasang secara seri (6V = 3 x 2V) yang dapat ditunjukan pada 

Gambar 2.13 (Eka Jaya, 2015). 

 

Gambar 2.13 Aki Kering 12V 

Antara satu sel dengan sel lainnya dipisahkan oleh dinding penyekat yang 

terdapat dalam bak aki, artinya tiap ruang pada sel tidak berhubungan karena itu 

cairan elektrolit pada tiap sel juga tidak berhubungan. 

Sebuah aki kering 12V dan 18Ah mencantumkan nilai spesifikasi sebagai 

berikut : 

a. 20hr x 0,9A = 18A 

b. 5hr x 3,06A = 15,3A 

c. 1hr x 10.8A = 10,8A 

d. 1/2hr x 18A = 9A 

Jika dilihat dari spesifikasi maka aki ini memiliki kapasitas efektif sebesar 

18Ah namun suplai dari aki sebenarnya hanya bisa dilakukan selama : 

a. 20 jam jika kuat arus yang dipakai hanya sebesar 0,9A untuk tiap jam 

artinya hanya memakai daya sebesar 10,8Watt/jam (12V x 0,9A). 

Kapasitas = 18Ah (0,9A x 20hour). 

b. 5 jam jika kuat arus yang dipakai 3,06A atau berdaya 36,72Watt/jam (12V 

x3,06A). Kapasitas = 15,3Ah (3,06A x 5hour). 
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c. 1 jam jika kuat arus yang dipakai 10,8A atau berdaya 129,6Watt/jam (12V 

x10,8A). Kapasitas = 10,8Ah (10,8A x 1hour) 

d. 1/2 jam jika kuat arus yang dipakai sama dengan kapasitas efektifnya 

yang 18 Ah atau berdaya 216 Watt/jam (12V x 18A). Kapasitas = 9 Ah 

(18A x 0,5hour). 

 

 

2.7 Ignition Coil (koil) 

 Untuk menghasilkan percikan bunga api, listrik harus melompat melewati 

celah udara yang terdapat diantara dua elektroda pada busi. Karena udara 

merupakan isolator (penghantar listrik yang kurang baik), tegangan yang sangat 

tinggi dibutuhkan untuk mengatasi sistem tersebut dan seluruh komponen sistem 

pengapian lainnya. Koil pengapian mengubah sumber tegangan rendah dari baterai 

atau koil sumber (12 V) menjadi sumber tegangan tinggi (10 KV atau lebih) yang 

diperlukan untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi dalam 

sistem pengapian. Komponen ini digunakan pada sistem pengapian konvensional 

dan elektrik. Gambar 2.14 menunjukan kontruksi dari koil (Hapsoro, 2016). 

16  

Gambar 2.14 Kontruksi koil 

Pada koil pengapian, kumparan primer dan sekunder digulung pada inti besi. 

Kumparan-kumparan ini akan menaikkan tegangan yang diterima dari baterai 

menjadi tegangan yang sangat tinggi melalui induksi elektromagnetik. Inti besi 

(core) dikelilingi kumparan yang terbuat dari baja silicon tipis. Terdapat dua 

kumparan yaitu kumparan sekunder dan primer dimana lilitan primer digulung oleh 

lilitan sekunder. 
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Terdapat tiga tipe utama koil yang umum digunakan, yaitu : 

1. Tipe Canister  

Tipe ini mempunyai inti besi di bagian tengahnya dan kumparan 

sekunder mengelilingi inti besi tersebut. Kumparan primernya berada di sisi 

luar kumparan sekunder. Keseluruhan komponen dirakit dalam salah satu 

rumah di logam canister. Terkadang, koil canister ini diisi dengan oli 

(pelumas) untuk membantu meredam panas yang dihasilkan koil. Gambar 

2.15 menunjukan tipe canister. 

 

Gambar 2.15 Tipe canister 

2. Tipe koil Moulded 

Tipe moulded coil merupakan tipe yang sekarang umum digunakan. 

Pada tipe ini inti besi dibagian tengahnya dikelilingi oleh kumparan primer, 

sedangkan kumparan sekunder berada di sisi luarnya. Keseluruhan 

komponen dirakit kemudian dibungkus dalam resin (damar) agar tahan 

terhadap getaran yang biasanya ditemukan dalam sepeda motor. Gambar 

2.16 menunjukan tipe moulded. 

 

Gambar 2.16 Tipe mouded 
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3. Tipe koil gabungan (menyatu) dengan tutup busi (spark plug) 

Tipe koil ini merupakan tipe baru dan sering disebut koil batang (stick 

coil). Ukuran dan beratnya lebih kecil dibanding tipe moulded coil dan 

keuntungan paling besar adalah koil ini tidak memerlukan kabel tegangan 

tinggi. Gambar 2.17 menunjukan tipe koil gabungan.  

 

Gambar 2.17 Koil gabungan 

 


