
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian

teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan, teori

dan referensi didapat dari jurnal, paper, buku dan sumber lainnya. Sistem pengaturan lalu

lintas yang digunakan saat ini ada dua jenis yaitu sistem pengatur lalu lintas dengan Automatic

Traffic Control System (ATCS) yang dihubungkan dalam suatu jaringan di pusat pengendali

dan sistem pengatur lalu lintas stand alone yang telah diprogram sesuai lokasi peletakan

lampu lalu lintas. Jenis pengatur lalu lintas Automatic Traffic Control System (ATCS) terdapat

pada penelitian sistem pengaturan lampu lalu lintas secara sentral dari jarak jauh, Tjia (2007)

menjelaskan bahwa rancangan ini menggunakan kamera video untuk memantau arus lalu

lintas yang dilakukan oleh pusat kontrol berupa gambar bergerak.  Gambar keadaan arus lalu

lintas yang telah didapat akan dikirim oleh transmitter yang ada di persimpangan traffic light

(lampu lalu lintas) ke receiver yang berada di pusat pengendali melalui Ultra High Frequency

(UHF). Pada pusat kontrol operator akan melihat layar televisi untuk menentukan keadaan

arus lalu lintas apakah sepi, normal, dan padat atau keadaan khusus, kemudian operator

mengirimkan lamanya waktu nyala lampu lalu lintas berupa nomor ID (data digital) yang

diubah ke bentuk sinyal Frequency Shift Keying (FSK) dan di-input-kan ke Handy Talky (HT).

HT pada pusat pengendali mengirimkan sinyal tersebut ke HT yang terletak di persimpangan

jalan, kemudian Mikrokontroler mengeksekusi data dan mengirimkan konfirmasi berupa data

yang sama ke komputer (72). Pada penelitian ini masih membutuhkan operator dalam proses

kerjanya sehingga sistem ini termasuk sistem semi otomatis.

Penggunaan traffic light (lampu lalu lintas) sudah banyak digunakan di persimpangan

yang selalu mengalami kemacetan namun terkadang arus lalu lintas tidak selalu merata di

setiap jalur sehingga pada arah jalur tertentu terjadi kemacetan sedangkan jalur yang lain sepi,

walaupun demikian lamanya delay pada traffic light tetap sama sehingga jalur yang

mengalami kemacetan semakin meningkat. Masalah tersebut dibahas dalam salah suatu

penelitian diantaranya oleh Manto (2010) yaitu membuat perangkat pengatur timer lampu lalu



II-2

lintas berdasarkan antrian kendaraan dengan memanfaatkan sensor dan counter. Kepadatan

lalu lintas diidentifikasi ketika kendaraan melewati sensor LDR yang dipasang dan counter

akan menghitung hingga batas jumlah maksimum yang telah ditentukan, jika tidak ada

kendaraan yang lewat maka counter akan berhenti menghitung. Kepadatan diketahui oleh nilai

counter yang terlihat selama waktu yang tidak ditentukan dan lampu lalu lintas akan otomatis

berubah dari hijau ke merah dan begitu sebaliknya(4).

Penguraian kemacetan berdasarkan panjang antrian juga dibahas oleh Zulfikar (2010)

dalam penelitian perancangan pengontrolan traffic light otomatis yang memanfaatkan

mikrokontroler AT89C51 sebagai pengatur sistem kontrol dengan masukan dari sensor infra

merah. Sensor infra merah terdiri dari pengirim cahaya berupa LED dan penerima cahaya

berupa photodioda jika ada objek yang menutupi jalur infra merah maka photodioda tidak

bekerja, sensor infra merah ditempatkan pada setiap jalur di persimpangan traffic light untuk

mendeteksi banyaknya jumlah kendaraan kemudian traffic light akan memprioritaskan jalur

yang terdapat banyak kendaraan berdasarkan pembacaan dari sensor infra merah (127).

Perbedaan dari penelitian sebelumnya terdapat pada penggunaan jenis mikrontroler, sensor

dan counter.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas bagaimana mengurai kemacetan di

persimpangan traffic light namun masih berdasarkan tingkat antrian kendaraan. Apabila dalam

suatu kondisi dimana pada setiap jalur mengalami kemacetan yang cukup tinggi dan

ambulance melintas maka ambulance akan terjebak dalam kemacetan, sehingga dibutuhkan

prioritas untuk ambulance. Masalah ini dibahas pada penelitian Mulyana (2011) yaitu

pengendalian lampu lalu lintas berbasis mikrokontroler AT89S52 dimana dalam penelitian ini

menggunakan sensor suara dengan IC LM567 sebagai penguat suara yang mendeteksi suara

sirine ambulance (2). Pada mikrokontroler AT89S51 dan AT89S52 belum terdapat konverter

ADC, sehingga untuk mengolah input yang berasal dari sinyal analog dibutuhkan rangkaian

tambahan untuk dikonversi ke digital.

Teknologi pengendalian lampu lalu lintas saat ini semakin meningkat sehingga

meminimalkan penggunaan banyak komponen namun memaksimalkan fungsi mikrokontroler.

Salah satu contoh yaitu penelitian Alamsyah (2012) yang membahas pengaturan lampu lalu

lintas berbasis mikrokontroler ATMega8535 dengan mensinkronkan pada bahasa

pemrograman C. Dalam bahasa C ini dilakukan konfigurasi output pada port A dan port B
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mikrokontroler ATMega8535, dimana setiap port A dan port B terdiri dari 8 pin yakni pin A0-

A7 dan pin B0-B7. Sehingga port A dan B yang dihubungkan ke masing - masing lampu lalu

lintas sampai menghasilkan penyalaan hijau, kuning dan merah. Sedangkan pengaturan

pewaktuan dibuat pada bahasa C dengan menggunakan fungsi delay, sehingga setiap

kendaraan dari masing-masing jalur harus bergantian untuk melintas berdasakan waktu (107).

Pengaturan traffic light ini hanya memanfaatkan fungsi delay dan bersifat stand alone

sehingga tidak bisa memprioritaskan keadaan lalu lintas yang mengalami kemacetan.

Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, penulis tertarik untuk mengembangkan

penelitian tentang kontrol traffic light dengan memanfaatkan suara sirine ambulance yang

telah diteliti sebelumnya namun memiliki beberapa perbedaan, diantaranya peneliti

menggunakan mikrokontroler ATMega8535 dan IC LM567 sebagai filter untuk mengurangi

noise serta IC LM358 sebagai penguat.

2.2 Lampu Lalu Lintas

Menurut penjelasan UU Lalu Lintas no. 14 tahun 2009 pasal 1 ayat 19 menyebutkan

bahwa alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat

lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau

kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan, jadi lampu lalu lintas merupakan lampu yang

dapat digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di suatu persimpangan jalan dengan

cara memberi kesempatan pada pengguna jalan dari masing-masing arah untuk berjalan secara

bergantian sehingga tidak mengganggu antar arus yang ada.

Lampu lalu lintas telah diterapkan hampir pada semua kota di dunia. Lampu ini

menggunakan warna yang telah diakui secara universal, yaitu warna merah menandakan

berhenti, warna kuning berarti hati-hati dan warna hijau berarti berjalan. Setiap lampu lalu

lintas  mengatur laju kendaraan yang akan berjalan lurus dan berbelok ke kanan, sedangkan

belok kiri diperbolehkan langsung kecuali ada lampu lalu lintas atau rambu lalu lintas lain

yang mengatur belokan ke kiri. Hal itu telah diatur dalam penjelasan UU Lalu Lintas No. 14

tahun 1992.

Adapun arah arus kendaraan pada setiap jalur yaitu, arus kendaraan dapat berbelok ke

arah kiri secara langsung kemudian arus kendaraan dengan arah lurus dan berbelok ke arah

kanan harus sesuai dengan lampu lalu lintas. Misalkan pada jalur timur arah mobil yang
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berbelok ke arah kiri (menuju jalur selatan) dapat langsung berbelok sedangkan mobil yang

berbelok ke arah kanan dan lurus harus sesuai dengan lampu lalu lintas yang telah diprogram

sebelumnya. Proses ini akan berlangsung sama pada jalur barat, utara dan selatan.

2.3 Mikrokontroler ATMega8535

Mikrokontroler adalah keseluruhan sistem komputer yang dikemas menjadi sebuah

chip didalamnya sudah terdapat mikroprosessor, I/O, memory bahkan ADC (Heryanto dan

Wisnu 2008,1). Biasanya digunakan untuk pengontrolan otomatis dan manual pada perangkat

elektronika.

Beberapa tahun terakhir, mikrokontroler sangat banyak digunakan terutama dalam

pengontrolan robot. Seiring perkembangan elektronika, mikrokontroler dibuat semakin

kompak dengan bahasa pemrograman yang juga ikut berubah. Salah satunya adalah

mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s Risc processor) ATMega8535 yang menggunakan

teknologi RISC (Reduce Instruction Set Computing) dimana program berjalan lebih cepat

karena hanya membutuhkan satu siklus clock untuk mengeksekusi satu instruksi program.

Secara umum, AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas ATtiny, keluarga

AT90Sxx, keluarga ATMega, dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-

masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya. Dari segi arsitektur dan instruksi yang

digunakan, mereka bisa dikatakan hampir sama.

Mikrokontroler AVR ATMega8535 memiliki fitur yang cukup lengkap.

Mikrokontroler AVR ATMega8535 telah dilengkapi dengan ADC (Analog Digital Converter)

internal, EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) internal,

Timer/Counter, USART (Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and

Transmitter) dan analog comparator (Heryanto dan Wisnu 2008,12). Sehingga dengan

fasilitas yang lengkap ini memungkinkan kita belajar mikrokontroler keluarga AVR dengan

lebih mudah dan efisien, serta dapat mengembangkan kreativitas penggunaan mikrokontroler

ATMega8535.

2.3.1 Arsitektur ATMega8535

Mikrokontroler ATMega8535 memiliki fitur-fitur utama, seperti berikut.

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D.
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2. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran.

3. Tiga unit Timer/Counter dengan kemampuan pembandingan.

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register.

5. Watchdog Timer dengan osilator internal.

6. SRAM sebesar 512 byte.

7. Memori Flash sebesar 8 Kbytes dengan kemampuan Read While Write.

8. Unit interupsi internal dan eksternal.

9. Port antarmuka SPI.

10. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi.

11. Antarmuka komparator analog.

12. Port USART untuk komunikasi serial.

Mikrokontroler AVR ATMega8535 merupakan mikrokontroler produksi Atmel

dengan 8 Kbyte In-System Programmable-Flash, 512 byte EEPROM dan 512 bytes Internal

SRAM. AVR ATMega8535 memiliki seluruh fitur yang dimiliki AT90S8535. Selain itu,

konfigurasi pin AVR ATMega8535 juga kompatibel dengan AT90S8535.

Diagram blok arsitektur ATMega8535 terdapat sebuah inti prosesor (processor core)

yaitu Central Processing Unit, di mana terjadi proses pengumpanan instruksi (fetching) dan

komputasi data. Seluruh register umum sebanyak 32 buah terhubung langsung dengan unit

ALU (Arithmatic and Logic Unit) Tedapat empat buah port masing-masing 8 bit dapat

difungsikan sebagai masukan maupun keluaran.

Media penyimpan program berupa Flash Memory, sedangkan penyimpan data berupa

SRAM (Static Random Access Memory) dan EEPROM (Electrical Erasable Programmable

Read Only Memory). Untuk komunikasi data tersedia fasilitas SPI (Serial Peripheral

Interface), USART (Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and

Transmitter), serta TWI (Two-wire Serial Interface).

Disamping itu terdapat fitur tambahan, antara lain AC (Analog Comparator), 8 kanal

10-bit ADC (Analog to Digital Converter), 3 buah Timer/Counter, WDT (Watchdog Timer),

manajemen penghematan daya (Sleep Mode), serta osilator internal 8 MHz. Seluruh fitur

terhubung ke bus 8 bit. Unit interupsi menyediakan sumber interupsi hingga 21 macam.

Sebuah stack pointer selebar 16 bit dapat digunakan untuk menyimpan data sementara saat

interupsi.
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Gambar 2.1 Arsitektur ATMega8535
( Sumber : www.atmel.com, 2003 )

Mikrokontroler ATMega8535 dapat dipasang pada frekuensi kerja hingga 16 MHz

(maksimal 8MHz untuk versi ATMega8535L). Sumber frekuensi bisa dari luar berupa osilator

kristal, atau menggunakan osilator internal.

Keluarga AVR dapat mengeksekusi instruksi dengan cepat karena menggunakan

teknik memegang sambil mengerjakan (fetch during execution). Dalam satu siklus clock,

terdapat dua register independen yang dapat diakses oleh satu instruksi.
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2.3.2 Konstruksi ATMega8535

Mikrokontroler ATMega8535 memiliki 3 jenis memori, yaitu memori program,

memori data dan memori EEPROM. Ketiganya memiliki ruang sendiri dan terpisah.

a. Memori program

ATMega8535 memiliki kapasitas memori progam sebesar 8 Kbyte yang terpetakan dari

alamat 0000h – 0FFFh dimana masing-masing alamat memiliki lebar data 16 bit.

Memori program ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian program boot dan bagian

program aplikasi.

b. Memori data

ATMega8535 memiliki kapasitas memori data sebesar 608 byte yang terbagi menjadi 3

bagian yaitu register serba guna, register I/O dan SRAM. ATMega8535 memiliki 32

byte register serba guna, 64 byte register I/O yang dapat diakses sebagai bagian dari

memori RAM ( menggunakan instuksi LD atau ST ) atau dapat juga diakses sebagai

I/O ( menggunakan instruksi IN atau OUT ), dan 512 byte digunakan untuk memori

data SRAM.

c. Memori EEPROM

ATMega8535 memiliki memori EEPROM sebesar 512 byte yang terpisah dari memori

program maupun memori data. Memori EEPROM ini hanya dapat diakses dengan

menggunakan register-register I/O yaitu register EEPROM Address, register EEPROM

Data, dan register EEPROM Control. Untuk mengakses memori EEPROM ini

diperlakukan seperti mengakses data eksternal, sehingga waktu eksekusinya relatif

lebih lama bila dibandingkan dengan mengakses data dari SRAM.

ATMega8535 merupakan tipe AVR yang telah dilengkapi dengan 8 saluran ADC.

Dalam mode operasinya, ADC ATMega8535 dapat dikonfigurasi, baik secara single ended

input maupun differential input. Selain itu, ADC ATMega8535 memiliki konfigurasi

pewaktuan, tegangan referensi, mode operasi, dan kemampuan filter derau yang amat

fleksibel, sehingga dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan ADC itu sendiri.

ATMega8535 memiliki 3 modul timer yang terdiri dari 2 buah timer/counter 8 bit dan

1 buah timer/counter 16 bit. Ketiga modul timer/counter ini dapat diatur dalam mode yang

berbeda secara individu dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, semua
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timer/counter juga dapat difungsikan sebagai sumber interupsi. Masing-masing timer/counter

ini memiliki register tertentu yang digunakan untuk mengatur mode dan cara kerjanya.

Serial Peripheral Interface (SPI) merupakan salah satu mode komunikasi serial

syncrhronous kecepatan tinggi yang dimiliki oleh ATMega8535. Universal Syncrhronous and

Asyncrhronous Serial Receiver and Transmitter (USART) juga merupakan salah satu mode

komunikasi serial yang dimiliki oleh ATMega8535. USART merupakan komunikasi yang

memiliki fleksibilitas tinggi, yang dapat digunakan untuk melakukan transfer data baik antar

mikrokontroler maupun dengan modul-modul eksternal termasuk PC yang memiliki fitur

UART.

USART memungkinkan transmisi data baik secara syncrhronous maupun

asyncrhronous, sehingga dengan memiliki USART pasti kompatibel dengan UART. Pada

ATMega8535, secara umum pengaturan mode syncrhronous maupun asyncrhronous adalah

sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada sumber clock saja.

Jika pada mode asyncrhronous masing-masing peripheral memiliki sumber clock

sendiri, maka pada mode syncrhronous hanya ada satu sumber clock yang digunakan secara

bersama-sama. Dengan demikian, secara hardware untuk mode asyncrhronous hanya

membutuhkan 2 pin yaitu TXD dan RXD, sedangkan untuk mode syncrhronous harus 3 pin

yaitu TXD, RXD dan XCK.

2.3.3 Pin - pin pada Mikrokontroler ATMega8535

Konfigurasi pin ATMega8535 dengan kemasan 40 pin DIP (Dual Inline Package)

dapat dilihat pada gambar 2.1. Dari gambar di atas dapat dijelaskan fungsi dari masing-masing

pin ATMega8535 sebagai berikut:

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

2. GND merukan pin Ground.

3. Port A (PortA0…PortA7) merupakan pin input/output dua arah dan pin masukan

ADC.

4. Port B (PortB0…PortB7) merupakan pin input/output dua arah dan dan pin fungsi

khusus, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.
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Tabel 2.1. Fungsi Khusus Port B

Pin Fungsi Khusus

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock)

PB6 MISO (SPI Bus Master Input/ Slave Output)

PB5 MOSI (SPI Bus Master Output/ Slave Input)

PB4 SS (SPI Slave Select Input)

PB3
AIN1 (Analog Comparator Negative Input)

OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Match Output)

PB2
AIN0 (Analog Comparator Positive Input)

INT2 (External Interrupt 2 Input)

PB1 T1 (Timer/ Counter1 External Counter Input)

PB0
T0 T1 (Timer/Counter External Counter Input)

XCK (USART External Clock Input/Output)

( Sumber : www.atmel.com, 2003 )

5. Port C (PortC0…PortC7) merupakan pin input/output dua arah dan pin fungsi

khusus, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Fungsi Khusus Port C

Pin Fungsi khusus

PC7 TOSC2 ( Timer Oscillator Pin2)

PC6 TOSC1 ( Timer Oscillator Pin1)

PC5 Input/Output

PC4 Input/Output

PC3 Input/Output

PC2 Input/Output

PC1 SDA ( Two-wire Serial Buas Data Input/Output Line)

PC0 SCL ( Two-wire Serial Buas Clock Line)

( Sumber : www.atmel.com, 2003 )

6. Port D (PortD0…PortD7) merupakan pin input/output dua arah dan pin fungsi

khusus, seperti yang terlihat pada Tabel 2.3 berikut.
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Tabel 2.3. Fungsi Khusus Port D

Pin Fungsi khusus

PD7 OC2 (Timer/Counter Output Compare Match Output)

PD6 ICP (Timer/Counter1 Input Capture Pin)

PD5
OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Match

Output)

PD4
OC1B (Timer/Counter1 Output Compare B Match

Output)

PD3 INT1 (External Interrupt 1 Input)

PD2 INT0 (External Interrupt 0 Input)

PD1 TXD (USART Output Pin)

PD0 RXD (USART Input Pin)

( Sumber : www.atmel.com, 2003 )

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler.

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal.

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC.

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC.

Gambar 2.2. Konfigurasi Pin ATMega8535
( Sumber: www.atmel.com, 2003 )
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2.4 Sensor

Sensor adalah jenis tranduser yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis,

magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering digunakan

untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Beberapa jenis

sensor yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronik yaitu sensor cahaya, sensor suhu

dan sensor tekanan.

Sensor suara adalah sebuah alat yang mengubah gelombang sinusioda suara menjadi

gelombang sinus energi listrik. Sensor suara bekerja berdasarkan besar kecil kekuatan

gelombang suara yang mengenai membran sensor sehingga menyebabkan bergeraknya

membran sensor yang di balik membran terdapat sebuah kumparan kecil bergerak naik dan

turun.

Sensor suara yang digunakan pada penelitian ini adalah sensor suara jenis IC

(integrated circuit) LM567, dimana IC adalah kumpulan dari beberapa komponen elektronika

dibentuk menjadi suatu rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tertentu

dikemas dalam sebuah kemasan yang kompak dan dilengkapi pin sesuai fungsinya. IC LM567

disebut juga dengan tone decoder merupakan rangkaian pencacah atau penerjemal sinyal yang

dapat merubah input suara menjadi data digital. Frekuensi yang akan diambil dapat di-setting

dengan merubah nilai R dan C yang telah ditetapkan sesuai dengan datasheet. Sensor suara ini

memanfaatkan condesor microfon sebagai penangkap suara yang kemudian akan diolah

dengan penguatan sinyal IC LM358 agar suara yang diterima bisa dikuatkan, karena

mikrokontroler tidak dapat mengolah suara secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka

dibutuhkan sistem tone decoder dengan IC LM567 untuk mengolah frekuensi sinyal yang

diterima, sehingga semua sinyal yang masuk akan difilter untuk mengurangi noise atau suara

yang tidak diinginkan.

Gambar 2.3. Modul Sensor Suara IC LM567
( Sumber : www.indo-ware.com, 2013 )
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Modul sensor suara yang digunakan dalam penelitian ini hanya akan menangkap suara

dengan rentang frekuensi 300 Hz hingga 20 KHz (20 Hz – 20 KHz terdengar oleh telinga

manusia) dan daya tangkap 0 hingga 5 meter tergantung pada intensitas suara dari sumber

suara. Dibutuhkan perbedaan tegangan 0,5V hingga 2V dari tegangan awal sensor sebesar 5V

agar sensor dapat mendeteksi sumber frekuensi suara (national semiconductor 2003, 2).

Power supply yang dibutuhkan sebesar 5V selain itu juga dilengkapi dengan potensiometer

untuk menyesuaikan frekuensi.

Fitur IC LM567 yaitu:

a. Range frekuensi 1 sampai 20 dengan menambahkan resistor tambahan

b. Output digital dengan keluaran arus sebesar 100 mA

c. Bandwidth dapat diset antara 0 – 14%

d. Penguatan tegangan dari 20 hingga 200

e. Mampu menahan noise yang masuk

f. Mampu menahan kerusakan sinyal

g. Kestabilan pada center frequency

h. Center frequency dapat diset antara 0,01 Hz hingga 500 KHz

Gambar 2.4. LM567
( Sumber: www.alldatasheet.com, 2003 )
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IC LM358 merupakan rangkaian terintegrasi yang memiliki dua penguat operasional,

terdiri dari 4 masukan yang memiliki faktor penguatan yang besar dan frekuensi internal

berubah-ubah.

Fitur IC LM358 yaitu:

a. Frekuensi internal yang dapat diubah untuk penguatannya

b. Penguatan tegangan besar (100db)

c. Lebar bandwidth : 1MHz

d. Power supply : 3V hingga 32V

e. Tegangan offset rendah : 2mV

Gambar 2.5. LM358
( Sumber: www.national.com, 2005 )

2.5 Sistem Otomasi

Sistem otomasi dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi yang berkaitan dengan

aplikasi mekanik, elektronik dan sistem yang berbasis komputer (komputer, PLC atau mikro).

Semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator (mekanik)

sehingga akan memiliki fungsi tertentu. Sejarah perkembangan sistem otomasi bermula dari

centrifugal governor yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan mesin uap yang dibuat oleh

James Watt pada abad ke-18. Dengan semakin berkembangnya komputer maka peran-peran

dari sistem otomasi konvensional yang masih menggunakan peralatan-peralatan mekanik

sederhana sedikit demi sedikit memudar. Penggunaan komputer dalam suatu sistem otomasi

akan menjadi lebih praktis karena dalam sebuah komputer terdapat miliaran komputasi dalam

beberapa mili detik, ringkas karena sebuah PC memiliki ukuran yang relatif kecil dan

memberikan fungsi yang lebih baik daripada pengendali mekanis. Terdapat tiga elemen dasar



II-14

yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomasi, yaitu power, program dan sistem kontrol

yang kesemuanya untuk mendukung proses dari sistem otomasi tersebut.

a. Power

Power atau bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomasi berfungsi untuk

menggerakan semua komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa

menggunakan energi listrik dan baterai, semuanya tergantung dari tipe sistem

otomasi itu sendiri.

b. Program

Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik

menggunakan mekanis, elektronik ataupun komputer. Untuk program instruksi atau

perintah pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak

menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya, karena sifatnya yang

analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya

mikrokontroler maupun PLC bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada.

c. Sistem kontrol

Sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu

sistem otomasi dikatakan layaknya semua organ tubuh manusia seutuhnya maka

sistem kontrol merupakan bagian otak ataupun pikiran, yang mengatur dari

keseluruhan gerak tubuh. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian

elektronik sederhana, peralatan mekanik.

2.6 Catu Daya

Catu daya atau power supply merupakan perangkat yang sangat penting karena

merupakan sumber tegangan dari semua perangkat elektronik. Tanpa power supply maka

semua perangkat elektronik tidak akan bisa bekerja baik itu power supply DC (Direct Current)

arus searah maupun AC (Alternating Current) atau arus bolak-balik. Peralatan elektronik arus

lemah biasa membutuhkan arus listrik  searah atau DC yang berasal dari baterai langsung

maupun adaptor. Komponen dasar penyusun adaptor berupa transformator, dioda, kapasitor

dan regulator sebagai penstabil.
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a. Transformator

Pada rangkaian adaptor terdapat transformator atau sering disebut dengan trafo

berfungsi untuk penurun tegangan (step down) dari tegangan tinggi AC dari

jaringan listrik PLN

Gambar 2.6. Simbol Transformator
( Sumber: Owen, 2004 )

Perbandingan Tegangan antara lilitan primer dengan sekunder atau tegangan

masukan dengan tegangan keluaran bisa didapatkan dengan rumus umum= ...................................................................................... (2.1)

Dimana:

Vp = tegangan primer ( sumber tegangan 220v listrik PLN )

Vs = tegangan sekunder ( tegangan keluaran )

Np = jumlah lilitan primer

Ns = jumlah lilitan sekunder

Tegangan keluaran yang dihasilkan dari lilitan sekunder ini  bisa bermacam-macam

mulai dari 3volt, 6volt, 9volt dan 12volt  AC. Karena perangkat elektronik arus

lemah memerlukan listrik  DC maka tegangan keluaran dari trafo harus disearahkan

dulu  menggunakan komponen elektronik berupa dioda.

b. Dioda

Dioda adalah komponen aktif bersaluran dua (dioda termionik  mungkin memiliki

saluran ketiga sebagai pemanas). Dioda mempunyai  dua elektroda aktif isyarat

listrik dapat mengalir, dan kebanyakan  dioda digunakan karena karakteristik satu

arah yang dimilikinya.  Dioda varicap (Variable Capacitor/kondensator variabel)
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digunakan sebagai kondensator terkendali tegangan. Sifat kesearahan yang dimiliki

sebagian besar jenis dioda seringkali disebut karakteristik menyearahkan. Fungsi

paling umum dari dioda adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam

suatu arah (disebut kondisi panjar maju) dan untuk menahan arus dari  arah

sebaliknya (disebut kondisi panjar mundur), sehingga dioda dapat dianggap sebagai

versi elektronik dari katup pada transmisi  cairan.

Dioda sebenarnya tidak menunjukkan kesearahan hidup - mati yang sempurna

(benar-benar menghantar saat panjar maju dan menyumbat  pada panjar mundur),

tetapi mempunyai karakteristik listrik tegangan - arus tidak linier kompleks yang

bergantung pada teknologi yang digunakan dan kondisi penggunaan. Beberapa

jenis dioda juga mempunyai fungsi yang penggunannya tidak ditujukan sebagai

penyearah.

Gambar 2.7. Simbol Dioda
( Sumber : Widodo, 2005 )

c. IC Regulator LM7805

IC LM7805 adalah IC penyetabil tegangan 5 Volt DC yang memiliki kemampuan

arus keluaran sampai 1 Ampere. Pada kemasan IC ini terdapat tiga kaki yaitu kaki

pertama sebagai input, kaki kedua (tengah) sebagai kaki ground dan kaki ketiga

sebagai output atau tegangan stabil 5 Volt. Berikut murupakan gambar pin out

diagram LM7805.

Gambar 2.8. LM7805
( Sumber: www.alldatasheet.com )
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Pada badan kemasan IC ini terdapat besi yang berfungsi sebagai pendingin karena

tegangan atau arus yang dikeluarkan oleh IC ini sangat dipengaruhi perubahan suhu

komponen IC ini.

d. Kapasitor

Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang terdiri dari dua buah

penghantar yang diberi sekat – sekat terbuat dari bahan  isolasi (mika, kertas,

keramik, udara, dan sebagainya). Fungsi kapasitor pada rangkaian catu daya adalah

berfungsi sebagai  filter pada rangkaian power supply, yang dimaksud disini adalah

kapasitor sebagai ripple filter, pada penelitian ini sifat dasar kapasitor  yaitu dapat

menyimpan muatan listrik yang berfungsi untuk memotong  tegangan ripple.

2.7 Transistor

Transistor merupakan suatu komponen yang dapat memperbesar level sinyal keluaran

sampai beberapa kali sinyal masukan baik sinyal DC maupun AC. Prinsip dasar transistor

sebagai penguat adalah arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor

melewati transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Perubahan

kecil arus basis mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter.

Transistor juga dapat digunakan sebagai saklar dengan memanfaatkan daerah penjenuhan dan

daerah penyumbatan (cut off). Pada daerah penjenuhan nilai resistansi penyambungan kolektor

emmiter secara ideal sama dengan nol sehingga menyebabkan tegangan kolektor emmiter Vce

= 0 pada keadaan ideal, sedangkan pada daerah cut off nilai resistansi persambungan kolektor

emitter secara ideal sama dengan tak terhingga atau terminal kolektor dan emitter terbuka

sehingga tegangan Vce sama dengan tegangan sumber Vcc.

Gambar 2.9 Simbol Transistor NPN
( Sumber : Widodo, 2005 )
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2.8 Lampu LED

Lampu LED atau light emitting diode adalah suatu lampu indicator dalam perangkat

elektronika yang berfungsi untuk menunjukkan status dari perangkat elektronika tersebut.

Lampu LED terbuat dari plastik dan dioda semikonduktor yang dapat menyala apabila dialiri

tegangan listrik rendah. Lampu LED memiliki bermacam warna dan bentuk yang disesuikan

dengan kebutuhan dan fungsinya.

Pada saat sekarang ini penggunaan lampu LED tidak hanya digunakan pada gadget

seperti ponsel atau komputer tetapi sudah meluas, seperti digunakan pada lampu emergency,

penerangan rumah, penerangan untuk jalan dan digunakan pada traffic light.

Gambar 2.10. Lampu LED
(Sumber: media.digikey.com, 2013)

.com
Light emitting diode (LED) merupakan jenis dioda semikonduktor yang dapat

mengeluarkan cahaya ketika diberikan tegangan. Semikonduktor merupakan material yang

dapat menghantarkan arus listrik, meskipun tidak sebaik konduktor listrik. Dalam LED

digunakan konduktor dengan gabungan unsur logam alumunium-gallium-arsenit (AIGaAs)

murni tidak memiliki pasangan electron bebas sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik.

Oleh karena itu dilakukan proses doping dengan menambahkan electron bebas untuk

mengganggu keseimbangan konduktor tersebut, sehingga material yang ada menjadi semakin

konduktif. LED merupakan dioda yang dirancang untuk melepaskan sejumlah foton, sehingga

cahaya yang dikeluarkan terfokus pada suatu arah tertentu. Setiap material hanya dapat

mengemisikan foton dalam rentang frekuensi sangat sempit. LED mempunyai beberapa

keunggulan dibandingkan dengan lampu pijar konvensional yaitu LED tidak memiliki

filamen yang terbakar, sehingga usia pakai LED lebih panjang dari lampu pijar, LED tidak

memerlukan gas untuk menghasilkan cahaya, bentuk LED sederhana dan kecil sehingga

memudahkan dalam penempatannya.
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2.9 Display LCD ( Liquid Crystal Display)

LCD ( Liquid Crystal Display) merupakan salah satu perangkat elektronik yang untuk

menampilkan data, baik dalam bentuk karakter maupun huruf.  LCD banyak  tersedia dalam

bentuk modul yaitu tampilan LCD beserta rangkaian pendukungnya termasuk ROM dan

perangkat penunjang lainnya. LCD mempunyai pin data, kontrol catu daya, dan pengatur

kontras tampilan.

Saat ini LCD lebih banyak digunakan dari pada dot matriks, seven-segment LED atau

Multi-Segment LED untuk display suatu data, hal ini karena harga LCD relatif lebih

terjangkau. Selain itu, LCD juga sudah mampu menampilkan huruf, angka bahkan grafik dan

lebih mudah dalam proses pemrogramannya. Berikut bentuk LCD 2x16 yang digunakan dalam

penelitian ini.

Gambar 2.11 Modul LCD
(sumber: bakatronics.com, 2012)

Pemilihan penggunaan modul LCD dalam penelitian ini karena daya yang dibutuhkan

relatif rendah dibandingkan modul-modul penampil data yang berbasis LED, selain itu modul

LCD juga tidak banyak membutuhkan komponen pendukung hanya membutuhkan satu

variabel resistor untuk memberi tegangan kontras pada matriks LCD.


