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Abstrak 
Pemakaian daya  listrik untuk kebutuhan rumah tangga umumnya mempunyai beban bersifat reaktif induktif 

yang menyebabkan gelombang arus tertinggal dari gelombang  tegangan. Pada umumnya yang dimaksud dengan 
daya listrik dengan kualitas baik adalah bila power factor>0,85. Sedangkan kita tahu bahwa sebagian besar beban 
dari PLN adalah bersifat  induktif, hal ini menyebabkan rendahnya nilai power factor (Cos  φ). Untuk mengetahui 
persoalan tersebut diatas, maka perlu dipasang bank capacitor yang bekerja secara otomatis. Dengan kombinasi 
rangkaian kapasitor ini, diharapkan akan didapatkan nilai power factor yang maksimal. Power Factor Regulator (PFR) 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan mikrokontroler ATMega 16 yang berfungsi sebagai kontroler. 
Fungsi dari PFR ini adalah untuk mengatur penggunaan  kapasitor agar sesuai dengan nilai yang diinginkan dari  
faktor daya yang diperbaiki. PFR ini terdiri dari rangkaian  phase detector, relay, serta bank capacitor. Keluaran dari 
sistem yang dirancang berupa nilai power factor yang ditampilkan pada LCD. Permasalah selanjutnya adalah sumber 
PLN 220 volt sering mengalami fluktuasi tegangan, yaitu terjadi penurunan atau kenaikan tegangan sehingga 
mengurangi usia peralatan. Hal itulah yang menyebabkan kami membuat alat perbaikan faktor daya yang dilengkapi 
dengan penstabil tegangan, sehingga tegangan sumber dari PLN akan stabil 220 volt dan resiko kerusakan alat akan 
lebih bisa diminimalisir. Prinsip kerja dari penyetabil tegangan ini adalah pengaturan putaran motor dc oleh 
mikokontroler untuk memutar variable transformer sesuai dengan setting point yang diinginkan. Dengan Alat ini dapat 
mengatasi permasalahan mengenai power factor yang jelek dan tegangan yang tidak stabil. Dengan demikian Power 
factor bisa lebih baik ( > 0,85 ) dan tegangan sumber dari PLN akan stabil 220 volt, sehingga daya terpasang lebih 
efisien dan resiko kerusakan alat akan lebih bisa diminimalisir. 

 
Kata Kunci : power factor, bank capacitor, power factor regulator, stabilizer 
 

Abstract 
Power consumption for household generally has inductive reactive loads that cause the current wave lags 

behind the voltage wave. In general, the meaning of power with good quality is when Power Factor> 0.85. While we 
know that the vast majority of the PLN's load is inductive in nature, this causes the low value of power factor (Cos φ). 
To find these problems need to be installed above the Capacitor Bank that works otomatis. With series combination 
of capacitors is expected to get the maximum value of power factor. Power Factor Regulator used in this study using 
Microcontroller AT Mega 16 which serves as a controller. The next problems are the source of PLN 220 volts are 
often unstable, there is a decrease or increase, thereby reducing the life of the equipment. That's what causes us to 
make a repair tool that comes with a power factor of a voltage stabilizer so that the source voltage of 220 volts PLN 
will be stable and the risk of further damage to the equipment will be minimized. The working principle of a voltage 
stabilizer is a setting a servo motor rotation by mikokontroler to rotate the variable transformers in accordance with 
the desired setting point.With this tool can solve the problems of poor power factor and voltage fluctuation. Thus 
the power factor could be better ( > 0.85)  and the source voltage from 220 volts to be stable PLN So the installed 
power more efficiently and the risk of further damage to the equipment will be minimized. 

 
Key Words : power factor, bank capacitor, power factor regulator, 

stabilizer 
 

1.  PENDAHULUAN 

Permasalahan yang ada pada konsumen 
PLN, terutama pada sambungan rumah tangga 
adalah rendahnya kualitas daya yang disebabkan 
beban  induktif. Kualitas daya yang baik akan 
memperbaiki drop tegangan, faktor daya, rugi–rugi 
daya, kapasitas daya dan efisiensi energi listrik. 
Perbandingan antara daya aktif (Watt) dengan daya 
nyata (VA) akan menghasilkan power factor (Cos φ). 

Beban dengan jenis induktif ini menyebabkan 
rendahnya  power factor (Cos φ). Untuk 
memperbaiki  power factor (Cos  φ) pada sistem 
tenaga listrik dengan beban induktif diperlukan 
suatu kompensator daya reaktif. Sistem yang akan 
dirancang ini adalah sistem yang menghubungkan 
rangkaian yang diukur faktor dayanya dengan suatu 
kombinasi kapasitor yang masing-masing 
kapasitornya bisa terangkai seri maupun paralel. 
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Permasalahan yang kedua adalah tegangan jala-
jala pada sambungan rumah 2200 VA tidak stabil 
220 volt, tetapi terjadi fluktuasi tegangan. Hal ini 
mengakibatkan resiko rusaknya peralatan rumah 
tangga, sehingga alat ini dilengkapi juga dengan 
rangkaian penstabil tegangan. Apabila tegangan 
mengalami penurunan atau kenaikan, maka alat ini 
secara otomatis akan menstabilkan tegangan 
dengan cara mengatur putaran motor dc yang 
dikopel dengan as variable transformer, sehingga 
resiko rusaknya peralatan rumah tangga bisa lebih 
diminimalisir lagi. Kontroler yang digunakan adalah 
menggunakan mikrokontroler jenis ATmega16. 

 
2.  DASAR TEORI 

Teori yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas akhir ini adalah: 
2.1. Autotransformator 

Autotransformator atau secara 
sederhana disebut sebagai autotrafo adalah 
merupakan transformator yang terdiri dari satu 
kumparan saja, kumparan primer maupun 
sekunder menjadi satu. Antara belitan primer 
dan sekunder tidak dilakukan isolasi elektrik 
seperti halnya trafo biasa. Namun, secara teori 
dan operasi memiliki kesamaan dengan trafo 
dua lilitan. Seperti halnya transformator biasa, 
autotrafo juga dapat digunakan untuk 
menaikkan dan menurunkan tegangan.  

 

Gambar 2.1. Gambar sederhana autotrafo 

Gambar 2.1 adalah rangkaian 
sederhana autotrafo, output tegangan dari 
autotrafo pada belitan sekunder bisa variable 
dan linier, tidak hanya tap-tap saja. Dengan 
mengabaikan rugi-rugi inti besi dan rugi-rugi 
arus pada keadaan tak berbeban, maka: 

𝑉2

𝑉1
=
𝑁2

𝑁1
=
𝐼1

𝐼2
= 𝑎 

 

2.2. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan pada proyek akhir ini, 

menggunakan resistor pembagi tegangan. 
Fungsi resistor ini adalah untuk menurunkan 
tegangan dari tegangan sumber menjadi 
tegangan yang dikehendaki sesuai dengan 
perbandingan resistor. Ketika resistor pada 
rangkaian dirangkai secara seri, maka 
tegangan akan terbagi pada setiap resistor 
yang di lewati-nya, dimana tegangan yang 
terbagi berbanding lurus dengan nilai 
resistansinya. Gambar rangkaian dari sensor 
tegangan ini adalah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 2.2. Rangkaian resistor pembagi tegangan 
sebagai sensor tegangan 

Pada Gambar 2.2, resistor pembagi 
tegangan dipasang setelah rangkaian rectifier. 
Vac dari gambar tersebut adalah output dari 
trafo step down, jadi tegangan sumber 
diturunkan terlebih dahulu tegangannya 
menggunakan trafo step down. Tegangan 
output dari trafo step down tersebut 
disearahkan menggunkan rangkaian full wave 
rectifier dengan filter C. Adapun rumus dari 
resistor pembagi tegangan adalah sebagai 
berikut: 

𝐕𝐨𝐮𝐭 =
𝐑𝟐

𝐑𝟐 + 𝐑𝟏
𝐱𝐕𝐝𝐜 

 

Persamaan di atas tidak terbatas hanya 
untuk dua resistor seri, tetapi dapat 
diaplikasikan juga untuk berapapun jumlah 
resistor yang terdapat pada rangkaian. 

 
2.3. Optocoupler 

Optocoupler atau optotransistor 
merupakan salah satu jenis komponen yang 
memanfaatkan sinar sebagai pemicu on-off. 
Opto berarti  optic dan coupler berarti pemicu. 
Sehingga bisa diartikan bahwa optocoupler 
merupakan suatu komponen yang bekerja 
berdasarkan pemicu cahaya optic. Optocoupler 
termasuk dalam sensor, yang terdiri dari dua 
bagian yaitu transmitter dan receiver. Dasar 
rangkaian optocoupler ditunjukkan pada 
gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 2.3. Rangkaian dasar 

optocoupler 
 

Pada Gambar 2.3, bagian pemancar 
atau transmiter dibangun dari sebuah infra led 

merah untuk mendapatkan ketahanan yang 
lebih baik terhadap sinar tampak daripada 
menggunakan led biasa. Sensor ini bisa 
digunakan sebagai isolator dari rangkaian 
tegangan rendah ke rangkaian bertegangan 
tinggi, sehingga disebut juga photoisolator. 
Hanya cahaya yang menghubungkan 
rangkaian masukan ke rangkaian keluaran. 

 
 

Vdc 

Vout 

Vac 
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2.4. Mikrokontroler ATMega 16 

Pembahasan mikrokontroller dalam 
proyek akhir ini dititik beratkan pada rangkaian 
min-sys (minimum system) mikrokontroller 
AVR ATMega 16 sebagai kontroller utama 
(main controller). Pemrograman AVR tergolong 
mudah karena dapat dilakukan dengan 
menggunakan teknik ISP (In Sysytem 
Programming). Dengan teknik ISP kode HEX 
dapat langsung di download pada 
mikrokontroller didalam minimum system. 
Selain dengan mode ISP pemrograman AVR 
juga dapat dilakukan secara parallel 
menggunakan perangkat 
programmer/downloader. Mikrokontroller AVR 
memiliki arsitektur RISC 8-bit. Semua instruksi 
dikemas dalam mode 16-bit (16-bit word) dan 
sebagian instruksi dieksekusi dalam satu siklus 
clock, secara umum AVR dapat dikelompokkan 
menjadi 4 kelas yaitu keluarga ATTiny, 
ATMega, AT90Sxxx dan AT86RFxx, 
perbedaan masing – masing kelas adalah 
memori, kecepatan dalam pemroses data, dan 
fungsi. Semua mikrokontroller AVR memiliki 
jenis memori program Flash (dapat deprogram 
ulang). Berikut akan dibahas mengenai min-
sys (minimum system) mikrokontroller AVR 
ATMega 16.  

 
2.5. Motor DC 

Motor DC merupakan motor yang 
mudah untuk dikontrol terutama pada motor 
DC gear box magnet permanent. Pada kontrol 
putar balik motor dc dapat dilakukan dengan 
cara merubah polaritas supply tegangan ke 
motor DC sehingga aliran arus juga ikut 
berubah atau berlawanan arah sesuai dengan 
gaya lorentz. 

Untuk menentukan arah putaran motor 
digunakan kaedah Flamming tangan kiri. 
Kutub-kutub magnet akan menghasilkan 
medan magnet dengan arah dari kutub utara 
ke kutub selatan. Jika medan magnet 
memotong sebuah kawat penghantar yang 
dialiri arus  searah dengan empat jari, maka 
akan timbul gerak searah ibu jari. Gaya ini 
disebut gaya  Lorentz, yang besarnya sama 
dengan F.  Prinsip motor : aliran arus di dalam 
penghantar yang berada di dalam pengaruh 
medan magnet akan menghasilkan gerakan. 
Besarnya gaya pada penghantar akan 
bertambah besar jika arus yang melalui 
penghantar bertambah besar. 

Apabila tangan kiri terbuka diletakan 
antara kutub U dan S, sehingga garis-garis 
gaya yang keluar dari kutub utara menembus 
telapak tangan kiri dan arus didalam kawat 
mengalir searah dengan keempat jari, maka 
kawat itu akan mendapat gaya yang arahnya 
sesuai dengan arah ibu jari. Lihat Gambar 2.15 
di bawah ini : 

 

Gambar 2.4.  Prinsip Gaya Lorenzt 

Pada Gambar 2.4 menunjukkan rinsip 
gaya lorent. Gaya pada kawat berarus yang 
berada dalam medan magnet ini disebut gaya 
lorentz ,yang besarnya adalah : 

 
F  =  B  L  I  Sin θ Newton 
Dimana : 

B   adalah kerapatan fluk magnet dalam satuan 
weber 

L   adalah pajang penghantar dalam satuan 
meter 

I    adalah arus listrik yang mengalir dalam 
satuan ampere 

Θ  adalah sudut yang terbentuk antara arah 
medan magnet dengan arah arus yang 
mengalir pada kawat dalam satuan derajat 

 
Dari teori gaya Lorenzt tersebut untuk 

memutar balik motor DC dapat dilakukan 
dengan mengubah polaritas tegangan, 
sehingga aliran arus akan berubah arah dan 
menyebabkan arah putaran motor juga ikut 
berubah arah yang semula searah jarum jam 
menjadi berlawanan arah jarum jam atau 
sebaliknya. 

3. PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

PERANGKAT KERAS 

3.1. Konfigurasi Sistem 

Pada perencanaan dan pembuatan 
perangkat keras, rangkaian perbaikan faktor 
daya pada saluran rumah tangga 2200 VA 
dilengkapi dengan display dan penstabil 
tegangan mengacu pada blok diagram yang 
ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.1. Blok diagram sistem secara 

keseluruhan 

Blok diagram pada gambar 3.1 adalah 
blok diagram sistem keseluruhan. Garis putus-
putus warna merah merupakan bagian dari alat 
penstabil tegangan. Pada perancangan 
penstabil tegangan ini adalah dari sensor 
tegangan masuk ke pin adc mikrokontroler, 
output dari mikrokontroler masuk ke driver 
motor. Driver motor ini mendrive motor untuk 
memutar belitan sekunder variable 
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transformer/autotransformator, sehingga output 
dari variable transformer tersebut stabil 220 
volt. 

Tugas akhir perbaikan faktor daya pada 
saluran rumah tangga 2200 VA dilengkapi 
dengan display dan penstabil tegangan adalah 
memperbaiki power faktor (Cos θ) pada sistem 
kelistrikan pada suatu rumah sehingga 
pemakaian daya yang terpasang lebih efisien 
dan mengurangi resiko kerusakan peralatan 
yang disebabkan ketidakstabilan tegangan 
sumber. 

Tegangan jala-jala pada sambungan 
rumah 2200 VA tidak stabil 220 volt, tetapi 
terjadi fluktuasi tegangan. Hal ini 
mengakibatkan resiko rusaknya peralatan 
rumah tangga, sehingga alat ini dilengkapi juga 
dengan rangkaian penstabil tegangan. Apabila 
tegangan mengalami penurunan atau kenaikan 
alat ini secara otomatis akan menstabilkan 
tegangan dengan cara mengatur putaran 
motor dc yang dikopel dengan variable 
transformer, sehingga resiko rusaknya 
peralatan rumah tangga bisa lebih diminimalisir 
lagi. Kontroler yang digunakan adalah 
menggunakan mikrokontroler jenis ATmega16. 

Berdasarkan pada Gambar 3.1, 
perencanaan dan pembuatan perangkat keras 
pada Tugas Akhir ini meliputi: 
1. Perencanaan dan pembuatan sensor. 
2. Perencanaan dan pembuatan 

mikrokontroler dan display. 
3. Perencanaan dan pembuatan driver motor. 

 
3.2. Perencanaan dan Pembuatan Sensor  

Sensor berperan penting untuk 
kesuksesan tugas akhir ini. Sehingga dalam 
pembuatan tugas ahkir ini diperlukan 
perencanaan dan pembuatan sebaik-baiknya. 
Di Tugas Akhir ini terdiri dari sensor tegangan 
dan output dari sensor tegangan ini masuk ke 
rangkaian buffer. Output dari rangkaian buffer 
ini akan diolah oleh mikrokontroler. 
3.2.1. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan menggunakan 
resistor pembagi tegangan dipasang 
pada output rectifier. Fungsi resistor ini 
adalah untuk menurunkan/membagi 
tegangan dari tegangan sumber 
menjadi tegangan yang dikehendaki. 
Sebelum masuk rectifier tegangan, 
terlebih dahulu tegangan sumber 
diturunkan menggunakan trafo step 
down. Agar belitan primer trafo bisa 
diberi tegangan sumber lebih besar dari 
tegangan 220 volt, maka dibutuhkan 
dua buah trafo. Belitan primer 
trafo1diseri dengan trafo2, begitu juga 
dengan belitan sekunder trafo1 diseri 
dengan trafo2. Gambar rangkaian 
setelah output trafo adalah sebagai 
berikut: 

 

Gambar 3.2. Rangkaian resistor pembagi 

tegangan difungsikam sebagai sensor 

tegangan 

Gambar 3.2 adalah merupakan 
rangkaian resistor pembagi tegangan 
yang berfungsi sebagai sensor 
tegangan. Vac adalah output dari trafo 
step down (sisi sekunder dari trafo). 
Tegangan sekunder trafo ini masih 
merupakan gelombang AC, maka 
disearahkan dahulu menggunakan 
rectifier. Baru output dari rectifier ini 
dibagi tegangannya sesuai dengan 
yang diinginkan. Tegangan output dari 
pembagi tegangan ini tidak langsung 
masuk ke mikrokontroler. Output dari 
pembagi tegangan ini masuk ke 
rangkaian buffer agar output yang 
dibaca oleh mikrokontroler lebih stabil. 
Cara menentukan nilai R1 dan R2 
adalah menggunakan rumus sebagai 
berikut:  

𝑉𝑜𝑢 =
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
𝑥𝑉𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 

Diketahui : 

Vsumber = 230 volt (Asumsi tegangan 

maksimal sumber yang distabilkan) 

Tegangan input dan output maksimal 

trafo yang diketahui: 

C=220uF; Vmotor=12 volt; Imotor=13,7 

mA; Vin buffer=2,3 volt; R1=1k ohm 

Vs maks:Vo maks = 440:230 

440 = 24 

230 = 𝑉𝑠 𝐴𝐶 
440

24
=

230

𝑉𝑠 𝐴𝐶
 

𝑉𝑠 𝐴𝐶 =
230(24)

440
 

𝑉𝑠 𝐴𝐶 = 12,54 𝑣𝑜𝑙𝑡 (tegangan sekunder 

trafo/tegangan input rectifier) 
 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝑉𝑚 −
𝑉𝑚

4𝑓𝑅𝐶
 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡

= ( 2𝑥12,54) −
( 2𝑥12,54)

4𝑥50𝑥(12
0,0137 )𝑥220

 

Vp AC 

Vs AC 

Vin buffer 

R1 

R2 

Vrect 
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𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡 = 17,734 −
17,734

38540145,985
 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡 = 17,734 𝑣𝑜𝑙𝑡 
 

𝑉𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑓𝑓 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝑥𝑉𝑟𝑒𝑐𝑡 

 

2,3 =
𝑅2

1000 + 𝑅2
𝑥17,734 

 
2300 + 2,3𝑅2 = 17,734𝑅2 

15,434 𝑅2 = 2300 

𝑅2 =
2300

15,434
 

𝑅2 = 149,022 𝑜ℎ𝑚 

 

3.2.2. Rangkaian Buffer 

Rangkaian buffer adalah 
rangkaian yang inputnya sama dengan 
hasil outputnya. Dalam hal ini seperti 
rangkaian common colektor yaitu 
berpenguatan = 1. 

Jenis op amp yang digunakan 
untuk rangkaian buffer pada proyek 
akhir ini adalah LM358. Datasheet 
LM358, dapat dilihat seperti gambar di 
bawah ini: 

 

Gambar 3.3. Gambar Datasheet LM358 

Gambar 3.3 di atas adalah gambar 
konfigurasi pin IC LM358 dilihaat dari 
tampilan atas. Dari gambar datasheet 
LM358 tersebut di atas, desain 
rangkaian buffer menggunakan LM358 
adalah seperti gambar di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Gambar 3.4. Gambar rangkaian buffer 

menggunakan LM358 

Pada Gambar 3.4 di atas adalah 
rangakaian buffer yang digunakan 
untuk menyangga sensor tegangan 
sebelum masuk ke pin mikrokontroler. 
Output positif dari rangkaian buffer ini 
masuk ke PORT adc mikrokontroler, 

output ground dari buffer dimasukkan 
ke ground mikrokontroler. 

 

3.3. Perencanaan Pembuatan Mikrokontroller 
dan Display 

Rangkaian mikrokontroler disini 
berfungsi sebagai pemberi keputusan pada 
switching kapasitor bank. Berdasarkan inputan 
dari ic x-or 74LS86 berupa pulsa beda fasa. 
Hasil perhitungan cos pi ditampilkan pada 
LCD. Berikut dijelaskan dengan lebih terperinci 
mengenai schematic mikrokontroller dan LCD. 

3.3.1. Mikrokontroller 

Mikrokontroller menggunakan 
ATMega 16 untuk menjalankan sistem. 
Sistem ini merupakan pusat 
pemrosesan data dari beberapa sistem 
pendukung lainnya. Dimana sistem ini 
mengendalikan semua masukan, 
keluaran, dan sebagai pusat 
perhitungan program utama. 

 

Gambar 3.5.  ATMega 16 

Gambar 3.5 adalah gambar real 
IC ATMega16, terdapat 40 kaki pada IC 
ini.  

 

Gambar 3.6. Bentuk real minimum system 
ATMega 16 

Bentuk  real minimum system 
dari ATMega16 dapat dilihat pada 
Gambar 3.6 di atas. Pada minimum 
system ini, terdiri dari 4 port dan tiap 
port terdiri 8 pin.  

- 

+ 

Vcc=12V 

2 
8 

3 4 

1 

Vin 

Vout 
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Gambar 3.7.  Skematik minimum sistem ATMega  

Sedangkan rangkaian skematik 
minimum systemnya seperti Gambar 
3.7 di atas. Gambar 3.7 ini adalah dasar 
pembuatan rangkaian pada Gambar 3.6 
di atasnya. 

3.3.2. Flowchart Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari flowchart di atas, dapat diketahui 
bahwa pertama-tama mikrokontroler 
membaca sensor tegangan. Output dari 
sensor tegangan tersebut masuk ke pin adc 
mikrokontroler, pada perancangan ini masuk 
ke PORTA.4. Terdapat dateband pada 
tegangan setting, yaitu dengan range 
tegangan setting 218,5 volt sampai dengan 
222 volt. Jika tegangan sama dengan 
tegangan setting di atas, maka motor akan 
diam, jika tegangan tidak sesuai dengan 
setting, maka ada dua kemungkinan. 
Kemungkinan pertama, jika tegangan kurang 
dari tegangan setting, maka motor akan 
bergerak ke kiri (berlawanan arah jarum 
jam/indikasi menambah jumlah lilitan 
sekunder autotrafo) dan kemungkinan kedua, 
jika tegangan lebih dari tegangan setting, 
maka motor akan bergerak ke kanan (searah 
jarum jam/indikasi mengurangi jumlah lilitan 
sekunder autotrafo). Setelah itu 

mikrokontroler akan membaca sensor lagi 
dan begiru juga seterusnya sampai tegangan 
sesuai dengan tegangan setting.  

 
3.3.3. Interface LCD Display 

LCD display yang digunakan jenis 
LMB162ABC berukuran 16x2 yang 

diinterfacekan dengan AVR ATMega 16. 

 

Gambar 3.8.  Skematik interface LCD 

Gambar 3.8 adalah skematik 
rangkaian interface LCD menggunakan 
software proteus. Pada proteus ini dapat 
secara langsung disimulasikan penggunaan 
LCD tersebut. 

 
Gambar 3.9.  Rangkaian LCD 

Rangkaian dasar LCD dari Gambar 
3.8 di atas adalah seperti Gambar 3.9.  Tetap 
menggunakan software proteus untuk 
menggambarnya. 

3.4. Perencanaan dan Pembuatan Rangkaian Driver 
Motor 

Rangkaian driver motor ini menggunakan 
relay 12 volt dikombinasikan dengan switch 
transistor BD139 dan optocoupler TLP521 sebagai 
isolasi antara mikrokontroler dengan rangkian luar. 
Rangkaian ini digunakan untuk driver putar/balik 
motor dan start/stop motor. Detail gambar 
rangkaiannya seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

BACA SENSOR  

V>=218.5&&V<=222 V<218.5 

V>222 
PORTB.1=1; 

PORT B.0=0; 
PORTB.1=0; 

PORT B.0=1; 

PORTB.1=0; 

N 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

END 
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Gambar 3.10. Rangkaian driver motor 

 
Dari gambar 3.10 tersebut dapat diketahui 

bahwa PORTB.0 digunakan untuk mengontrol 
relay. Apabila PORTB.0 mikrokontroler yang 
dihubungkan pada kaki anoda optocoupler 1 diberi 
logika 0, maka relay akan ON, sehingga kontak-
kontak relay yang NO akan close dan begitu juga 
sebaliknya. Karena relay ON, maka  node A motor 
mendapat tegangan +12volt dan node B akan 
masuk ke transistor BD139 ke ground menunggu 
perintah PORTB.1. Begitu pula jika PORTB.0 
diberi logika 1 oleh mikrokontroler, maka node B 
motor mendapat tegangan +12 volt dan node A 
masuk ke kaki kolektor BD139 menunggu perintah 
PORTB.1. Kombinasi dari kontak-kontak ini 
digunakan untuk putar balik motor dengan cara 
membalikkan polaritas tegangan yang masuk ke 
motor.  

PORTB.1 digunakan untuk mengontrol 
start/stop motor. Apabila PORTB.1 diberi logika 0 
oleh mikrokontroler maka arus dari VCC akan 
mendrive/menyulut kaki basis transistor BD139, 
sehingga arus bisa mengalir dari kaki kolektor ke 
kaki emitter BD139, menyebabkan motor akan 
berputar. Begitu juga sebaliknya jika PORTB.1 
diberi logika 1, maka motor akan stop.  

 
 

4.  PENGUJIAN DAN ANALISIS 
4.1.  Pengujian Sensor 

Pengujian rangkaian sensor digunakan 
untuk melihat dan membandingkan apakah 
output dari sensor sesuai dengan yang 
diharapkan. Hasil sensing diharapkan dapat 
sesuai dengan alat ukur terutama berkaitan 
dengan tegangan sehingga output tegangan 
yang distabilkan juga bisa lebih presisi. 

4.1.1. Sensor Tegangan  

Hasil rangkaian sensor tegangan 
dengan menggunakan resistor pembagi 
tegangan sebelum masuk ke rangkaian 
buffer kurang stabil.  

Output dari rangkaian resistor pembagi 
tegangan kurang stabil, sehingga 

pembacaan mikrokontroler juga tidak 
bisa stabil dan terjadi drop. Hal ini 
mengakibatkan motor bergerak terus 
menerus sesuai dengan pembacaan 
tegangan oleh mikrokontroler yang 
berubah-ubah. Agar  output dari sensor 
tegangan bisa stabil, maka outputnya 
dimasukkan ke rangkaian 
penyangga/buffer, sehingga  impedansi 
antara sensor dan mikrokontroler sama. 
tidak terjadi drop tegangan pada sensor 
karena mikrokontroler tidak dianggap 
sebagai beban oleh sensor itu sendiri.  
 

 

Gambar 4.1. Gambar Sensor tegangan 
tampak dari atas 

 

 

Gambar 4.2. Gambar sensor tegangan 
lengkap dengan kombinasi dua buah trafo 

 

Di bawah ini adalah tabel hasil 
pengujian input dan output dari sensor 
tegangan.  

 
Tabel 4.1. Tabel pengujian input dan output sensor tegangan 

Vp 

(volt) 

Vs 

(volt) 

Vrect 

(volt) 

Vin buffer 

(volt) 

Vout buffer 

(volt) 

180 11,1 14,24 1,81 1,81 

185 11,4 14,65 1,86 1,86 

190  11,8 15,16 1,93 1,93 

195 12,1 15,56 1,98 1,98 

200 12,3 15,86 2,02 2,02 

205 12,6 16,33 2,07 2,08 

210 13,0 16,82 2,14 2,14 

215 13,4 17,25 2,19 2,19 

220 13,6 17,68 2,25 2,25 

225 13,9 18,08 2,30 2,30 

230 14,2 18,61 2,36 2,36 

235 14,6 19,16 2,42 2,42 

240 14,9 19,73 2,47 2,47 

 

Keterangan : 
Vp= Tegangan sebenarnya sumber yang 

selanjutnya akan masuk ke belitan primer 
trafo untuk diturunkan tegangannya. 

Vs= Tegangan pada belitan sekunder 
trafo/tegangan input rectifier. 

Vrect =Tegangan output rectifier/tegangan input 
rangkaian pembagi tegangan. 

+12volt 

Koil relay 

R2=1kohm 

R1=10kohm 

R4=1kohm 

R3=10kohm 

TLP521 

(optocoupler 1) 

NO 

NO NC 

NC 

+12volt 

+12volt 

A B 

PORTB.0 

PORTB.1 

Gnd mikro 

Gnd mikro 

Motor 

Diode 

TLP521 

(optocoupler 1) 
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Vin buffer = Tegangan output pembagi 
tegangan/tegangan input buffer. 

Vout buffer = Tegangan output buffer/tegangan 
input mikrokontroler. 

 
4.1.2. Pengujian Rangkaian Driver Motor 

Rangkaian driver motor ini 
menggunakan relay 12 volt dikombinasikan 
dengan switch transistor BD139 dan 
optocoupler TLP521 sebagai isolasi antara 
mikrokontroler dengan rangkian luar. 
Rangkaian ini digunakan untuk driver putar 
balik motor dan start/stop motor. Pada 
pengujian rangkaian driver motor ini,  
optocoupler TLP521 sangat rentan rusak 
apabila arus yang mengalir melebihi rating 
dari TLP521 tersebut. Maka ditentukan 
terlebih dahulu nilai R untuk membatasi 
arus yang mengalir tersebut. Gambar foto 
rangakaian driver motor yang sudah dibuat 
adalah seperti gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar4.3. Rangkaian driver motor 

 
4.2. Desain Autotrafo 

Trafo yang digunakan untuk menstabilkan 
tegangan adalah jenis autotrafo/variable 
transformer. Pada as autotrafo terdapat 
penghubung belitan sekunder, sehingga output 
dari autotrafo bisa variabel dengan memutar as 
autotrafo tersebut. As dari autotrafo tersebut 
dikopel dengan motor menggunakan gear. Adapun 
detail desain autotrafo yang dikopel oleh motor 
adalah seperti gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.4. Autotrafo tampak dari samping 

 

 
Gambar 4.5. As autotrafo dikopel dengan motor 

tampak dari atas 
 

5.  Kesimpulan 

Setelah dilakukan proses perencanaan, 
pembuatan dan pengujian alat serta dengan 
membandingkan dengan teori-teori penunjang 
dan dari data yang didapat, maka dapat kami 
simpulkan bahwa: 
1. Alat penstabil tegangan ini dapat 

menstabilkan tegangan dengan input 
tegangan yang bervariasi mulai dari 180 volt 
sampai dengan 230 volt. 

2. Dengan menggunakan rangkaian buffer  dan 
pemilihan resistor serta kapasitor yang tepat, 
akan lebih menstabilkan output sensor. 

3. Kelemahan dari alat ini adalah pada saat 
beban nol, alat ini menyerap daya sekitar 50 
watt dan power factor 0.79.  
 

6. Saran 

Pada pengerjaan  tugas akhir ini, tentu 
tidak lepas dari berbagai macam kekurangan dan 
kelemahan, baik itu pada sistem maupun pada 
peralatan yang telah dibuat. Adapun bebrapa 
saran kami adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan sensor tegangan yang lebih 
presisi/tingkat keakuratan yang tinggi dan 
tingakat kestabilan keluaran yang tinggi 
untuk meminimalisir persen error 
pembacaan tegangan. 

2. Menggunakan kontrol otomatis agar pada 
saat beban nol alat ini secara otomatis tidak 
bekerja, sehingga tidak menyerap daya. 

3. Diberi tambahan rangkaian integrator agar 
pada saat terjadi fluktuasi tegangan input 
yang cepat tidak langsung direspon 
mikrokontroler sehingga tegangan yang 
masuk ke beban tetap. 
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