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Universitas Negeri Semarang 
 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi    sistem 
pengendalian atau instrumentasi semakin berperan penting dalam kehidupan , 
kebutuhan manusia. Kemajuan dalam bidang elektronika sangat mendukung 
kemajuan dalam bidang kelistrikan, berbagai komponen elektronika diciptakan 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat pesat, 

sehingga banyak bermunculan peralatan yang serba otomatis. Seiring itu pula 
diproduksi peralatan yang berteknologi tinggi untuk kepentingan dan 
kesejahteraan manusia. Peralatan tersebut dalam pemakaian makin efektif dan 
efisien, dengan demikian makin sedikit membutuhkan tenaga manusia dan 
selebihnya digerakkan dengan kontrol listrik otomatis.  

 
 Salah satu terobosan yang hadir yaitu dengan dibuatnya pengaturan 

tinggi air dengan mengunakan kendali IC NAND 4093, dimana untuk 
memudahkan pekerjaan seseorang dalam pengoperasian pompa air secara 
otomatis sesuai dengan kedudukan tinggi air pada bak penampung atau sumur. 

 
 

Kata Kunci : IC NAND 4093  
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ABSTRACT 
 

 
Indyah Prastyani. 2007. Model Sistem Pengaturan Tinggi Air Menggunakan 
Kendali IC NAND 4093. Skripsi. Jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. 
Universitas Negeri Semarang 
 

In line with growth of science and technology of system of operation or 
instrumentation progressively play important role in life ,human being 
requirement. Progress in the field of electronic very support progress in the field 
electrics, various component electronic created to fulfill the the requirement. 
 

Growth of Science and technological these days very fast, so that a lot of 
popping out all equipments automatically. Along is also be produced by the high 
technological equipments for the sake of and the human being prosperity. 
Equipments of mentioned in usage more and more efficient and effective, there by 
fewer require manpower and rest moved with automatic electrics control. 

 
One of which attend that is by making of controller  for water with IC 

NAND 4093 . IC NAND 4093 in this case aplication of pump of water. , where to 
facilitate somebody work to operate pump of water with automatically. It is 
appropriate with level of water in well or large container. 

 
Keyword :  IC NAND 4093 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat 

pesat, sehingga banyak bermunculan peralatan - peralatan yang serba 

otomatis. Seiring itu pula diproduksi peralatan - peralatan yang berteknologi 

tinggi untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Peralatan - peralatan 

tersebut dalam pemakaian makin efektif dan efisien, dengan demikian makin 

sedikit membutuhkan tenaga manusia dan selebihnya digerakkan dengan 

kontrol listrik otomatis.  

Air merupakan kebutuhan pokok untuk setiap mahluk hidup. Oleh 

karena itu kebutuhan air sangat perlu dan vital. Salah satu upaya manusia 

untuk mendapatkan sumber air adalah dengan mengambilnya dari sungai atau 

membuat sumur pada tanah. Pengambilan secara konvensional atau manual 

memerlukan tenaga dan waktu. Usaha yang dilakukan untuk 

menanggulanginya dibutuhkan pompa air. 

Pompa air merupakan alat yang banyak digunakan oleh masyarakat 

untuk keperluan distribusi air. Dengan adanya pompa air, maka tidak ada 

kesulitan dalam pengambilan air, hanya dengan menekan saklar yang 

dihubungkan dengan sumber listrik. Hal itu perlu dikaji lebih jauh karena pada 

saat menggerakkan motor pompa diperlukan arus yang lebih besar dari arus 

nominalnya. Kejadian ini biasanya akan mengakibatkan terjadinya kedipan 
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pada instalasi penerangan atau terjadi penurunan tegangan sesaat. Salah satu 

upaya untuk meminimalkan pemakaian yang berkali – kali pada pompa air 

yaitu dengan membuat penampungan air. Dari penampungan air kemudian 

dialirkan sesuai kebutuhan hingga habis atau hampir habis. Kemudian pompa 

dihidupkan untuk mengisi penampungan air yang hampir habis sampai penuh 

kembali. Biasanya penampungan air diletakkan ditempat yang tinggi dan 

untuk mengetahui dan menandai bahwa air sudah penuh yaitu dengan 

mengisinya sampai airnya tumpah kebawah, kemudian pompa dimatikan.  

Dipandang dari segi efisiennya, cara ini kurang tepat karena 

pengoperasian pompa air masih menggunakan sistem manual sehingga 

operator harus berada ditempat untuk mematikan atau menghidupkan pompa 

air. Teknik pengoperasian pompa yang langsung dihubungkan ke jala - jala 

masih memiliki kelemahan, yaitu untuk menghentikan perlu menunggu 

sampai bak penampung terisi penuh. Selain itu, apabila pompa bekerja pada 

saat air sumur surut  dapat menyebabkan kerusakan pada pompa. 

Berdasar kelemahan - kelemahan di atas timbul motivasi untuk 

merancang sistem pengendali pompa air yang dapat digunakan untuk 

memudahkan pemakai karena sistem pengendali ini akan secara otomatis 

menjalankan dan menghentikan kerja pompa menurut kedudukan air. Selain 

itu juga bertujuan untuk menghemat penggunaan energi. Cara pemakaian 

pompa yang dilakukan tanpa didasarkan pada kedudukan air  akan 

meningkatkan kebutuhan energi. Hal ini dikarenakan daya mula yang 

dibutuhkan oleh motor penggerak pada saat start sangat tinggi.  
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Beda dengan alat pengendali yag sudah ada sistem pengaturan tinggi 

air ini menggunakan IC NAND 4093 karena IC ini merupakan IC CMOS yang 

penggunaan dayanya rendah dan  tahan terhadap derau . Jadi alat ini lebih 

efektif ,efisien dan juga lebih awet. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan skripsi ini masalah yang timbul adalah: 

a. Bagaimana merealisasikan suatu alat pengendali tinggi air dengan 

menggunakan IC NAND 4093 yang dapat mengatur kerja pompa sebagai 

pengisi air secara otomatis agar bak penampung air selalu dalam kondisi 

penuh 

b. Bagaimana cara mengatur agar pompa tidak bekerja saat air sumur habis  

c. Bagaimana teknik pensaklaran digital dengan transistor sebagai penggerak 

relai. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar rumusan masalah tidak semakin meluas dan menghindari adanya salah 

pengertian, perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan alat ini hanya untuk mendeteksi tinggi air pada bak 

penampung air pada level air minimal ataupun maksimal sehingga dapat 

mengatur kerja pompa  

2. Pembuatan alat ini juga digunakan untuk menghentikan kerja pompa saat 

air sumur habis meskipun air pada penampung air pada level minimal  

3. Pengaturan pompa menggunakan IC NAND 4093 
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1.4 Penegasan Istilah 

1. Model adalah contoh, pola ragam atau magam(kamus bahasa Indonesia : 1994, 

225). Dalam skripsi ini model yang dimaksudkan adalah suatu bentuk pola atau  

contoh sistem pengendalian tinggi air pada bak penampung. 

2. Sistem adalah cara atau metode yang digunakan, susunan (Kamus Bahasa 

Indonesia : 1994, 283) 

3. Pengaturan diartikan suatu cara untuk mengatur 

4. Kendali adalah menjalankan dan mengatur (Depdikbud, 1999, 418). Dalam 

skripsi ini kendali diartikan sebagai bagian dari sistem. Kendali terdiri dari IC 

NAND 4093 dan relai yang digunakan untuk mengendalikan pompa air. 

5. Tinggi air berarti kedudukan level atau air.  

6. Pompa air adalah alat untuk menghisap dan menyemprotkan air. Atau alat 

untuk memindahkan air dari tempat rendah ke tempat yang tinggi menggunakan 

energi listrik. 

Jadi yang dimaksud model sistem pengaturan tinggi air dengan kendali IC NAND 

4093 adalah suatu contoh bentuk alat dengan kendali IC NAND 4093 untuk 

mengatur kedudukan air pada bak penampung air dan pengaturan kerja pompa air. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan alat ini adalah dapat merencanakan 

dan mewujudkan suatu alat pendeteksi tinggi air pada bak penampung air 

sehingga pompa dapat bekerja secara otomatis pada level air minimal ataupun 

maksimal dan mengamankan pompa air agar tidak terbakar saat air sumur habis. 
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1.5 Manfaat 

1. Memperluas pengetahuan peniliti di bidang elektronika 

2. Alat ini dapat digunakan sebagai pengaturan tinggi air agar tidak 

meluap apabila air pada bak penampung telah penuh 

3. Mengamankan motor pompa agar tidak mudah terbakar dan 

mengurangi penggunaan daya listrik yang berlebihan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

1.  Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas halaman judul, abstraksi, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bab I  : Pendahuluan, meliputi  Latar Belakang Masalah,  Perumusan 

Masalah, Pembatasan Masalah, Penegasan Istilah,Tujuan , 

Manfaat ,dan Sistematika Penulisan  

Bab II  :  Landasan teori  

Bab III  :  Metode penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, desain 

penelitian, teknik pengambilan data, instrumen ukur dan 

analisis data. Perencanaan dan pembuatan alat meliputi desain 

perangkat, prinsip kerja alat dan realisasi alat. 

Bab IV  :  Hasil penelitian dan pembahasan alat meliputi penyajian data 

dan pembahasannya serta kelebihan dan kekurangan alat. 

Bab V  :  Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran - lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Konsep Dasar 

Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan perkembangan teknologi saat 

ini, khususnya teknologi elektronika telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. 

Dengan dikembangkannya teknologi dalam segala aspek kehidupan, manusia 

tidak bisa lepas dari kebutuhan akan adanya informasi, baik itu informasi dari 

media cetak atau elektronik, khususnya dalam media elektronik perkembangannya 

semakin pesat seiring dengan tuntutan jaman, salah satunya dengan 

dikembangkannya berbagai teknologi digital. 

Dalam perkembangan teknologi suatu alat kontrol atau otomatisasi dewasa 

ini dirancang dan diciptakan untuk memanjakan para pemakai, guna meringankan 

aktivitas manusia sehari-hari baik dirumah maupun dikantor.  

Secara garis besar rangkaian elektronika dapat dikelompokkan menjadi 

rangkaian digital dan rangkaian analog. Pada rangkaian digital, transistor baik 

yang terpisah maupun yang terintregasi dalam IC (Integrated Circuit) bekerja 

sebagai saklar, sedangkan dalam rangkaian analog, transistor biasanya bekerja 

sebagai penguat. 

Rangkaian terpadu atau IC (Integrated Circuit) digital merupakan 

rangkaian yang jauh lebih sederhana dari jenis keping analog. Umumnya satu 

rangkaian analog harus diberi prasikap secara cermat, ataupun disesuaikan 

sedemikian rupa jauhnya agar sinyal keluarannya akan beradal dalam batas - batas 

6 
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yang layak diterima dalam jangkauan tertentu pada sinyal masukan. Pada 

rangkaian digital tidak memiliki penghalusan semacam ini, masukan (input) hanya 

menyatakan menyala atau padam (tinggi atau rendah). Hal yang sama juga akan 

terjadi pada pengeluarannya (output). 

Kelebihan yang paling penting dari rangkaian digital adalah mengenai 

kesaling cocokannya (compatibility). Rangkaian analog hanya dapat saling 

disambungkan menjadi satu bila dilakukan prosedur yang amat teliti agar dapat 

menjamin satu rangkaian tidak membebani rangkaian lain. Tetapi pada rangkaian 

digital dalam lingkungan keluarga yang sama, dapat dihubungkan menjadi satu 

blok bangunan elektronis. 

2.1  IC (Integrated Circuit) 

Rangkaian terintregasi (Integrated Circuit,IC) adalah satuan – satuan 

semikonduktor yang terdiri dari komponen – komponen (seperti transistor, dioda, 

pelawan dan kondesator ) yang disatukan dalam satu-satuan yang kompak atau 

ringkas. (Wasito S, 1982: 221) Rangkaian ini dibuat dari bahan silikon (tidak dari 

germanium). Dari silikon dapat diperoleh keunggulan - keunggulan: 

1. Transistor - transistornya dapat mempunyai penguatan arus yang besar 

      2.   Dapat bertahan dari suhu yang tinggi 

3. Selama proses pembuatan dapat diperoleh hasil sampingan berupa oksida 

silikon yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan osilasi 

      4. Transistor - transistornya dapat mempunyai penguatan arus yang besar 

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan IC 

1. Pemberian tegangan harus sesuai ketentuan 
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2. Pemasangan kaki jangan sampai terbalik, karena akan merusak komponen  

tersebut dan IC tidak dapat bekerja 

3. Kaki nomor 1 IC diberi tanda dot, yaitu tanda titik atau lekukan 

2.2 Terminologi Digital IC 

Meskipun banyak terdapat produsen IC, sebagian besar dari sistem istilah 

(terminologi) yang dipakai distandarisasikan. Istilah - istilah yang terpenting 

didefinisikan dan dibahas seperti berikut ini: 

Parameter - Parameter Arus dan Tegangan: 

 VIH [VIN] high – level input voltage atau tegangan input level 

tinggi. 

Level tegangan yang diperlukan untuk logika pada input. Setiap 

tegangan dibawah level ini tidak akan diterima sebagai tinggi oleh 

rangkaian logika tersebut. 

 VIL [Vin(0)] low – level input voltage atau tegangan input level 

rendah. 

Level tegangan yang diperlukan untuk logika 0 pada input. Setiap 

tegangnan di atas level ini tidak akan diterima sebagai rendah oleh 

rangkaian logika tersebut. 

 VOH [Vout(1)] high level output voltage atau tegangan output level 

tinggi. 

Level tegangan pada suatu output rangkaian logika pada keadaan 

logika 1. Harga minimum VOH biasanya ditentukan 

 VOL [Vout(1)] low level output voltage atau tegangan output rendah. 
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Level tegangan pada suatu output rangkaian logika pada keadaan 

logika 0. harga maksimum VOL biasanya ditentukan. 

 IIH [Iin (1)] high – level input current atau arus input level tinggi. 

 Arus yang mengalir ke dalam suatu input bila suatu tegangan level 

tinggi tertentu diberikan kepada input tersebut. 

 IIL [Iin(o)] low level input current atau arus input level rendah. 

Arus yag mengalir ke dalam suatu input bila suatu tegangan level 

rendah tertentu diberikan kepada input tersebut. 

 IOH [Iout(0)] high – level output current atau arus output level tinggi. 

Arus yang mengalir dari suatu output pada keadan logika 1 

dibawah keadaan – keadaan tertentu. 

 IOL [Iout(0)] low – level output current atau arus output level rendah. 

Arus yang mengalir dari suatu output pada keadaan logika 0 

dibawah keadaan – keadaan logika tertentu. 

2.3 Gerbang Logika 

Gerbang logika (logic gate) merupakan dasar pembentuk sistem digital. 

Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner. (Roger Tokheim ,1996 : 35). 

Bentuk dasar dari blok dari setiap rangkaian digital adalah gerbang logika dengan 

kata lain  gerbang logika merupakan dasar pembentukan rangkaian digital. 

Gerbang logika mempunyai dua keadaan masukan maupun keluaran, yaitu 1 dan 0 

(high dan low). Jadi gerbang logika adalah suatu rangkaian yang dapat 

memutuskan untuk berkata ya (1) atau tidak (0). Gerbang logika dapat disusun 

dengan menggunakan saklar,relai, transistor, dan IC. 
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2.3.1 Gerbang AND 

Gerbang AND disebut gerbang “semua atau tidak satupun”. Pada 

gerbang ini keluaran akan tinggi jika masukan tinggi.  

 

Gambar 2.1 Simbol Gerbang AND 

(http://www.eng.wima.ac.id/Elektro/Digital/index.htm) 

Tabel 2.1 Kebenaran Gerbang AND 

A  (MASUKAN) B  (MASUKAN) Y ((KELUARAN)) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

2.3.2 Gerbang OR 

Gerbang OR disebut gerbang “setiap atau semua”. Gerbang OR 

mempunyai keluaran 0 jika semua masukannya 0 dan keluaran akan tinggi 

jika salah satu masukannya tinggi. 

 

             Gambar 2.2 Simbol gerbang OR 

         (http://www.eng.wima.ac.id/Elektro/Digital/index.htm) 
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Tabel 2.2 Tabel kebenaran OR 

A (MASUKAN) B  (MASUKAN) Y (KELUARAN) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

(Roger L Tokheim,1996:39) 

2.3.3 Gerbang NAND 

Gerbang NAND mengimplementasikan fungsi NAND, dimana merupakan 

kebalikan dari fungsi AND. Kedua inputnya berlogika 1 agar outputnya berlogika 

0. Jika salah satu saja inputnya berlogika 0, outputnya berlogika 1.  

 

Gambar 2.3 Simbol gerbang NAND 

(http://www.eng.wima.ac.id/Elektro/Digital/index.htm) 

Tabel 2.3 Tabel kebenaran untuk gerbang NAND 

A (MASUKAN) B (MASUKAN) Y (KELUARAN) 

0 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

1 1 O 

(Roger L Tokheim,1996:54) 
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2.3.4 Gerbang NOR 

Gerbang NOR merupakan gabungan dari gerbang OR dan NOT.  

Keluaran akan tinggi jika semua masukan rendah. 

 

Gambar 2.4 Simbol gerbang NOR 

(http://www.eng.wima.ac.id/Elektro/Digital/index.htm) 

Tabel 2.4 Tabel kebenaran gerbang NOR 

A (MASUKAN) B (MASUKAN) Y (KELUARAN) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

(Roger L Tokheim,1996:56) 

2.4 Gerbang Logika CMOS Praktis 

CMOS terdiri dari paduan semi-konduktor oksida logam (Complementary 

Metal Oxide Semikonduktor). Komponen CMOS menggunakan saluran P dan  

saluran N yang keduanya dihubungkan dari ujung ke ujung. IC CMOS terkenal 

dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Kelompok IC CMOS juga 

mempunyai keuntungan harganya yang rendah, sederhana dalam penyusunan, 

kehilangan panasnya rendah, fan out yang baik, jangkauan yang luas, perlakuan 

derau yang baik. Kelompok IC CMOS digital beroperasi pada daerah tegangan 

yang luas (dari + 3 V sampai + 15 V dc). 
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Kekurangan utama IC CMOS adalah agak lambat jika dibandingkan IC 

TTL bipolar seperti TTL. Juga diperlukan perawatan tambahan ketika merawat IC 

CMOS karena dilindungi dari beban statis. Muatan statis atau tegangan transien 

pada rangkaian dapat merusak lapisan oksida silikon yang sangat pada bagian 

dalam chip IC CMOS. Lapisan silikon oksida berfungsi sebagai dielektrik pada 

kapasitor dan dapat dibocorkan oleh arus listrik statis dan tegangan transient. 

Jika bekerja dengan IC CMOS, untuk pencegahan kerusakan yang 

disebabkan karena arus listrik statis atau tegangan transien, dianjurkan sebagai 

berikut: 

1. Penyimpanan IC CMOS dalam busa konduksi 

2. Penggunaan baut patri yang digerakkan dengan baterai ketika 

pengerjaan pada chip CMOS atau peng-ground-nan ujung – ujung unit 

AC yang dioperasikan. 

3. Pengubahan hubungan atau penggerakan IC CMOS hanya ketika daya 

pada posisi mati 

4. Kepastian bahwa daya masukan tidak melebihi tegangan catu daya. 

5. Mematikan sinyal masukan selalu sebelum daya rangkaian dimatikan 

6. Menghubungkan semua masukan yang tidak digunakan yang penting 

pada salah satu tegangan positif atau ground yang sesuai (hanya 

keluaran CMOS yang tidak boleh dihubungkan). 

Konsumsi daya yang sangat kecil dari IC CMOS membuatnya ideal 

dioperasikan dengan baterai pada komponen – komponen portabel. Teknologi 

CMOS digunakan dalam pembuatan beberapa kelompok IC digital. Yang paling 



   

 

14

 
 
 

populer adalah IC  seri 4000, 74C00,dan seri 74HC00. Seri 4000 adalah yang 

paling tua dan mungkin kelompok CMOS yang digunakan secara luas. Kelompok 

CMOS memiliki semua fungsi logika yang lazim, ditambah beberapa komponen 

yang tidak memiliki persamaan dalam kelompok TTL. 

2.5 IC CMOS CD 4093  

 

Gambar 2.5 Simbol IC digital CMOS 

(http://www.kpsec.freeuk.com/index.htm) 

 

Gambar 2.6 Masukan dan keluaran IC NAND 4093 

(www.datasheetcatalog.com) 

Keterangan gambar: 

a. Pintu no 1dan 2 adalah masukan , pintu no 3 adalah keluaran 

b. Pintu 5 dan 6 adalah masukan, pintu no 4 adalah keluaran 
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c. Pintu no 7 dihubungkan dengan ground 

d. Pintu no 8 dan 9 adalah masukan, pintu no10 adalah keluaran 

e. Pintu no 12  dan 13 adalah masukan, pintu no  11 adalah keluaran 

f. Pintu nomer 14 dihubungkan dengan VCC 

IC TIPE 4093 ini digambarkan sebagai gerbang NAND 2 - masukan lipat - empat. 

IC ini mempunyai hubungan daya (Vcc dan ground).  

2.6 Relai 

Relai adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar. 

Relai dapat dipakai untuk: 

a.   Memutuskan dan menutup sirkit dari jarak jauh 

b. Menghidupkan daya yang besar dengan sarana daya yang kecil saja 

Kontruksi relai terdiri dari lilitan dan kontak-kontak. Kontak - kontak ini 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu NO (Normally Open) dan NC (Normally Close) 

dimana kontak - kontak dalam keadaan tertutup. Prinsip kerja relai adalah 

terdapatnya medan magnet yang membuat kontak -kontak pada relai akan 

berpindah posisi dari yang semula NO menjadi NC dan sebaliknya. Apabila 

medan magnet yang ada pada relai hilang maka kontak itu akan saling melepas 

dan kembali ke posisi normal. Medan magnet ini dibangkitkan oleh arus yang 

mengalir lewat kumparan relai tersebut. 

Relai yang digunakan adalah relai arus searah (DC) dan untuk lebih 

jelasnya mengenai susunan dalam dari sebuah relai dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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                         (a)                                    (b)                                           (c) 

Gambar 2.7 Simbol relai 

(Wasito S,1982: 201) 

Keterangan : 

a. simbol gulungan relai 

b. simbol kontak relai terbuka (NO) 

c. simbol kontak relai tertutup (NC) 

 

Gambar 2.8  Bentuk fisik relai 

      (http://www.kpsec.freeuk.com/) 

2.7 Resistor 

Resistor adalah komponen elektronika yang mempunyai fungsi sebagai 

penahan arus. Resistor bisa dipergunakan untuk membatasi arus, pembagi 

tegangan dan pembagi arus. Harga tahanan dari resistor mempunyai satuan ohm 

(Ω). Tanda-tanda yang menyatakan harga resistansi dari resistor bisa berupa kode 

warna atau tertulis langsung pada badan resistor. (Wollard Barry, 1999: 17). 
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Gambar 2.9 Resistor dengan kode warna 

(Wollard Barry, 1999: 17) 
 

 

Gambar 2.10 Bentuk fisik resistor 

(http://www.kpsec.freeuk.com/) 

Resistor dengan kode warna, menyatakan bahwa warna 1 sampai 3 adalah angka 

resistansi, ke-4 merupakan jumlah nol atau pengali, dan warna ke-5 adalah 

toleransinya.  

Tabel. 2 .5 Kode warna pada resistor 

 

Warna 

Cincin 1 

(angka 1) 

Cincin 2 

(angka 2) 

Cincin 3 

 (angka 3) 

Cincin 4 

 (pengali) 

Cincin5 

(toleransi) 

Hitam 0 0 0 100  

Coklat 1 1 1 101 1 % 

Merah 2 2 2 102  

Oranye 3 3 3 103  

Kuning 4 4 4 104  

Hijau  5 5 5 105  

Biru 6 6 6 106  

Angka Pertama 
Angka Kedua 
Angka Ketiga 
Jumlah nol 
Toleransi 
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Warna Cincin 1 

(angka 1) 

Cincin 2 

(angka 2) 

Cincin 3 

(angka 3) 

Cincin 4 

(angka 4) 

Cincin 5 

Toleransi i 

Ungu 7 7 7 107  

Abu-abu 8 8 8 108  

Putih  9 9 9 109  

Emas    10-1 5 % 

Perak     10-2 10 % 

Kosong      20 % 

(Sumber Woollard Barry, 1999: 18) 
Tahanan geser/tahanan putar sering disebut Variable Resistor (VR). 

Tahanan geser/tahanan putar dikelompokkan menjadi dua yaitu potensiometer dan 

trimpot 

Berdasarkan nilai tahannnya, potensiometer dibedakan menjadi: 

a. Potensio linier  : bila kontak geser digeser/diputar nilai 

tahanannya berubah sesuai dengan perhitungan linear.  

b. Potensio logaritmis : bila kontak geser/diputar nilai tahannnya 

berubah sesuai dengan perhitungan logaritma. Memiliki tanda A 

Sedangkan trimpot jenis Variable Resistor (VR) yang pengaturannya adalah satu 

kali disetel dengan obeng. Dengan harga dari beberapa ohm hingga MΩ dengan 

toleransi 10%, dan memiliki daya 1 W. 

 

Gambar 2.11 Simbol Variable Resistor 

(Tugiyono K.S., 1989: 19) 
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2.8 Kapasitor 

 Kapasitor banyak digunakan dalam sirkit elektronika dan mengerjakan 

berbagai fungsi. Pada dasarnya kapasitor merupakan alat penyimpan muatan 

listrik selama waktu tertentu. Nama lain dari kapasitor adalah kondensator. 

Kapasitor dibentuk dari dua permukaan (piringan) yang berhubungan, tetapi 

dipisahkan suatu penyekat. Bahan penyekat itulah disebut dengan dielektrikum. 

Dielektrikum inilah yang menjadikan nama kapasitor. (Woollard Barry, 1999: 26) 

Bila elektron berpisah dari suatu plat ke plat yang lain, akan terdapat 

muatan diantara mereka pada medium penyekat tadi. Muatan tadi disebabkan oleh 

muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat 

yang memperoleh elektron. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan 

disebut kapasitansi (bersimbol C). kapasitansi ini diukur berdasarkan besar 

muatan yang disimpan pada suatu kenaikan tegangan. 

C = 
V
q  

Dengan C : kapasitansi (farad) 

              q : muatan (coulomb) 

           V : tegangan (volt) 

Sedangkan energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat dihitung dengan rumus: 

Energi = ½ C V2 joule    
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Kapasitor atau kondensator berdasarkan polaritasnya dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Kapasitor Non – Polar 

Kapasitor non-polar atau non elektronik adalah kapasitor 

yang tidak mempunyai polaritas positif dan negatif pada kaki 

basisnya. Kapasitor jenis ini mempunyai nilai kapasitansi yang 

rendah yaitu dalam pikofarad (pF) sampai nanofarad (nF). 

Kapasitor jenis non-polar ada beberapa jenis, antara lain: kapasitor 

keramik, kapasitor mika, kapasitor polyster, kapasitor milar. 

 

 

Gambar  2.12 Simbol kapasitor non-elektronik 

(Wollard Barry, 1999: 28) 

2. Kapasitor Polar 

Kapasitor elektrolit atau elko adalah jenis kapasitor polar. 

Kapasitor jenis ini mempunyai nilai kapasitansi besar, yaitu dalam 

satuan mikrofarad (µF). Kapasitor elektrolit mempunyai polaritas 

positif dan negatif. Kapasitor ini dilambangkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.13 Simbol kapasitor elektrolit 

(Wollard Barry, 1999: 30) 
Kapasitor elektrolit digunakan pada penguat frekuensi 

rendah, dan sebagai filter arus DC yang disearahkan dari arus AC. 

+ _ 
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Kapasitor jenis ini mempunyai bentuk fisik memanjang bulat. 

Biasanya kaki positifnya lebih panjang dibandingkan kaki 

negatifnya. 

 

 

Gambar 2.14 Bentuk fisik kapasitor 

                                   (http://www.kpsec.freeuk.com/) 

2.9 Dioda 

  Dioda merupakan suatu piranti dua elektrode dengan arah arus yang 

tertentu. Dengan kata lain diode bekerja sebagai penghantar bila beda tegangan 

listrik diberikan dalam arah tertentu, tetapi dioda akan bekerja sebagai isolator 

bila tegangan diberikan dalam arah berlawanan. Dioda semula berupa piranti-

piranti tabung hampa dengan filamen panas (katoda) yang memancarkan elektron-

elektron bebas, dan suatu pelat positif (anoda) yang mengumpulkan elektron-

elektron tersebut. Dioda modern adalah piranti semikonduktor dengan bahan tipe-

n yang menyediakan elektron-elektron bebas, dan bahan tipe-p yang 

mengumpulkannya. (Malvino, 1994: 20) 

 

Gambar 2.15 Simbol dioda 

 

Gambar 2.16 Fisik dioda 

(http://www.kpsec.freeuk.com/) 
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Dioda-dioda sinyal kecil dan dioda-dioda penyearah tak pernah dengan 

sengaja dioperasikan dalam daerah dadalnya karena akan merusak dioda tersebut. 

Dioda zener berbeda, dioda ini adalah dioda silikon yang telah dibuat oleh pabrik 

untuk bekerja paling baik pada daerah dadalnya. Dengan kata lain, berbeda 

dengan dioda bisa yang tidak pernah bekerja di daerah dadal, dioda zener justru 

bekerja paling baik di daerah dadal. Dioda zener, yang kadang-kadang disebut 

dioda dadal merupakan tulang punggung pengatur tegangan, yaitu rangkaian-

rangkaian yang sengaja agar tegangan hampir tetap, walaupun ada perubahan 

yang besar pada tegangan jala-jala dan resistansi (tahanan) beban. (Malvino 

Barmawi, 1986: 84). 

 

Gambar 2.17 Simbol dioda zener 

   

Gambar 2.18 Bentuk fisik dioda zener 

  (htthjp://www.kpsec.freeuk.com/) 

2.10 Transistor 

Transistor adalah seserpih kristal yang terdiri dari tiga daerah dengan isi 

tak-murnian yang berbeda. Bagian yang disebut emiter mengandung kadar tak-

murnian yang berkadar tinggi, tugasnya menyalurkan atau menyuntikkan elektron 

ke dalam basis. Daerah yang disebut basis mengandung tak-murnian yang 

berkadar rendah dan merupakan bagian yang sangat tipis, tugasnya adalah 

menyalurkan sebagian terbesar dari elektron suntikan emiter tersebut kedalam -
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kolektor. Tingkat kadar tak-murnian dalam kolektor terletak diantara kadar-kadar 

tak-murnian dari emiter dan basis. (Malvino, 1996: 124) 

    

   (a)      (b) 

Gambar 2.19 (a) Simbol transistor PNP 

        (b) Simbol transistor NPN 

(Wasito , 1982 : 179 ) 

 

Gambar 2.20 Bentuk fisik transistor 

(http://www.kpsec.freeuk.com/) 

  Transistor dapat digunakan sebagai saklar bila transistor dioperasikan 

pada daerah jenuh (saturasi) dan daerah mati (cut off), sehingga sifat terminal 

terhadap emiter sebagai saklar, dan basis sebagai kendali. Transistor dioperasikan 

agar mempunyai kondisi yang bergantian atau berubah dari kondisi mati ke 

kondisi jenuh atau sebaliknya dari kondisi jenuh ke kondisi mati. 
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a. Titik Jenuh 

Ketika hambatan basis terlalu kecil, maka arus kolektor menjadi terlalu besar, dan 

tegangan kolektor – emitor menjadi turunmendekati nol. Dalam kasus ini, 

transistor berada dalam kondisi jenuh. Hal ini berarti arus kolektor meningkat 

sampai nilai maksimum. 

Titik jenuh adalah pada gambar dimana garis beban berpotongan dengan daerah 

jenuh kutva kolektor. Karena tegangan kolektor – emitter VCE sangat kecil pada 

kondisi jenuh. Titik jenuh menyatakan arus maksimum kolektor yang mungkin 

pada rangkaian.  

 

Gambar 2.21 Gambar rangkaian  

Berikut adalah rumusan untuk menentukan arus jenuh dalam rangkaian berbias 

basis: 

IC(sat) = Vcc / Rc 

Rumusan tersebut menyatakan bahwa nilai maksimum arus kolektor sebanding 

dengan tegangan catu kolektor dibagi dengan hambatan kolektor. Rumusan ini 

tidak lebih dari hokum ohm yang diaplikasikan pada resistor kolektor. 

b. Titik Cut Off 

Titik cut off adalah titik dimana garis beban berpotongan dengan daerah cut off 

kurva kolektor. Karena arus kolektor pada daerah cut off adalah sangat kecil, 

maka titik cut off hampir menyentuh ujung bawah garis beban.  
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Agar transistor bekerja pada daerah cut off, dapat dilakukan dengan mengatur 

tegangan VB dan pada rangkain basisnya (hambatan Rs) juga hambatan bebannya, 

sedangkan untuk memperoleh On/Off dapat dilakukan dengan memberikan 

tegangan VB.  

 

Gambar. 2.22 Transistor sebagai saklar 

(Zuhal, 1998: 188) 

Dari gambar di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 

IB  = (VCC - VBE)/RB       

IC  = hfe . IB 

VB  = IB . RB  

Apabila VB = 0, maka transistor dalam keadaan mati, sedangkan apabila 

VB = V1 dan dengan mengatur nilai RB dan RL sehingga  menghasilkan arus IB 

yang akan menyebabkan transistor dalam keadaan jenuh. Pada keadaan ini VCE 

adalah kira-kira sama dengan nol (Vsat = 0,7 V). pada kondisi ini maka nilai IC = 0 

dan berdasarkan persamaan loop maka: 

Vce = Vcc – Ic . RL 

 Karena Ic = 0 

Maka Vce = Vcc 

Pada kondisi VB = V1. nilai VCE adalah nol dan Ic = Isat 
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Dengan: 

 Vce : tegangan antara kolektor (volt) 

 Vcc : tegangan catu (volt) 

 Iceo : arus bocor kolektor (ampere) 

 RL  : tahanan beban (ohm) 

Sedangkan untuk Vin tinggi, transistor dalam keadaan tertutup, sehingga 

menjadi jenuh. Bila Ic mencapai harga maksimum, maka kenaikan IB tidak lagi 

mengakibatkan kenaikan Ic. Kondisi ini dapat disamakan dengan sebuah saklar 

yan tertutup (Malvino, 1986: 299), sehingga: 

Ic (sat) = 
RI

satVVcc CE )(−
 

Karena Icε (sat). RL = Vcc dan Vcε (sat) = 0, maka 

Ic (sat) ≈ 
RL
Vcc  

Sedangkan tegangan masukan VB yang menyebabkan transistor mencapai 

keadaan jenuh adalah: 

 VB (sat) = IB (sat) . RB + VBE 

 Dengan: 

 Vce : tegangan kolektor – emitor saat jenuh (volt) 

  Ic (sat) : arus kolektor saat jenuh (mA) 

 RL : tahanan pada beban (ohm) 

VB (sat) : tegangan masukan basis saat jenuh (volt) 

 IB (sat) : arus masukan basis jenuh (mA) 
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                   RB  : tahanan masukan basis (ohm) 

                   VBC          : tegangan antara basis dan kolektor (volt) 

2.11 LED (Light Emitting Diode) / Dioda Cahaya 

 Dioda cahaya adalah suatu jenis dioda yang apabila diberi tegangan maju 

arus majunya akan akan membangkitkan cahaya pada pertemuan PN-nya. 

(Wasito, 1982 : 168). Bila dioda mendapat bias-maju, arus mengalir melalui 

sambungan- PN dan cahaya yang dipancarkan dipusatkan oleh lensa plastik, 

memungkinkan pemakai melihat cahaya tersebut Ada dioda yang membangkitkan 

cahaya  merah dan ada dioda yang membangkitkan cahaya hijau. Dibawah ini 

adalah simbol LED dan bentuk fisiknya: 

 

                                     

 

Gambar 2.23 Simbol LED 

(Wasito, 1982 : 168) 

 

Gambar 2.24 Bentuk fisik LED 

(http://www.kpsec.freeuk.com/) 

 Dioda LED tebuat dari galium (ga), arsen (As)  dan fosfor (P). Tegangan 

maju antara anoda – katoda berkisar antara 1,5 – 2 V; arus majunya antara 5 – 20 

ma tergantung pada tipe dioda. Kelebihan LED dibandingkan lampu pijar adalah 

umurnya lebih panjang (lebih dari 20 tahun) dan saklar nyala matinya cepat. 

KA
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 Gambar memperlihatkan LED tunggal yang sedang diuji. Bila. Bila saklar 

(SW1)ditutup, arus mengalir dari catu daya 5 V melalui LED, menyebabkan LED 

menyala. Tanpa hambatan khusus LED akan terbakar. LED akan menyala suram 

dengan tegangan sekitar 1,7 V sampai 1,8 V dan 2mA.  Sebagai dioda LED peka 

terhadap polaritas. Maka, katoda K harus dihadapkan pada terminal negatif 

(ground) sedangkan anoda (A) harus dihadapkan ke terminal positif dari catu 

daya. 

 

Gambar 2.25 Operasi LED sederhana 

2.12 Elektroda 

Elektroda dalam rangkaian ini dibutuhkan 2 elektroda. Elektroda yang 

dapat dipakai adalah dua buah logam yang mempunyai resistansi rendah dan tidak 

karat, yang lebih diutamakan adalah elektroda tersebut harus dapat 

menghantarkan arus listrik yang baik, karena jika elektroda tersebut daya 

penghantar listriknya rendah akan menyulitkan kerja dari rangkaian itu sendiri. 

2.13 Pompa Air 

Pompa air adalah alat untuk mengangkut zat - zat cair. Pengangkutan atau 

pemindahan zat - zat cair tersebut dilakukan gaya tekan yang gunanya mengaasi 

hambatan - hambatan yang dialami zat cair pada waktu perpindahan. Pompa yang 

digunakan dalam hal ini adalah pompa aquarium merk Mitsutec 181, 

menggunakan tegangan AC 220 Volt – 230 Volt. Dan daya sebesar 15 – 18 Watt.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 
 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan sarana dan prasarana 

yang menunjang kelangsungan penelitian tersebut, termasuk tempat 

penelitian yang memadai, agar dihasilkan penelitian yang tepat dan sesuai 

dengan tujuan yang ditentukan. Peneliti mengambil tempat penelitian di 

labotatorium Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang, 

sedangkawaktu yang digunakan adalah menyesuaikan jadwal kuliah, agar 

tidak terjadi benturan dengan mata kuliah lain. 

Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah eksperimen 

One Shot Case Study yaitu memberi perlakuan tertentu pada subyek, 

kemudian dilakukan pengukuran terhadap variable tanpa adanya kelompok 

pembanding dan tes awal (Suharsimi,1996:83) 

 

 

 

 Pada penelitian ini adalah adanya suatu perlakuan (X) berupa 

perancangan dan pembuatan alat penngontrol air pada penampung air dan 

pengendali pompa dengan menggunakan IC NAND 4093, selanjutnya 

dilakukan pengukuran kinerja (O) dari alat tersebut. Tolak ukur alat 

X 
Perancangan dan 
Pembuatan Alat

O 
Kineja Alat 
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menggunakan tinggi rendahnya permukaan air pada penampung air yang 

dideteksi oleh sensor. Keadaan tinggi rendahnya permukaan air 

mempengaruhi kerja dari pompa air. Dalam keadaan bak penampung tidak 

ada airnya pompa hidup dan dalam keadaan penuh pompa air mati. 

3.1.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data adalah cara pengumpulan data dengan 

memperoleh keterangan yang benar sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data 

dengan pengukuran arus dan pengukuran tegangan. 

3.1.3 Instrumen Ukur 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

multimeter dengan spesifikasi :  

Merk                       : Sanwa (Type : SP- 15 D) 

B.U. Tegangan DC : 0,25mV-1000V 

B.U. Tegangan AC : 2,5mV-1000V 

B.U. Arus DC   : 50 µF – 0,5 A 

3.1.4 Teknik Analisis Data 

Setelah dilakukan pengambilan data dari alat yang dibuat, maka 

hasil pengukuran dimasukkan dalam table dan dihitung secara teoritis. 

Analisis ini dipakai untuk mengetahui bagaimana alat ini bekerja dengan 

baik, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskritif. Alat ini 

mampu mematikan dan menghidupkan pompa air, kerjanya sangat 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permukaan air  
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3.1.5 Alat dan Bahan 

 a. Alat Yang Digunakan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar sudah ada di 

laboratorium Teknik Elektro, Fakultas Teknik,  Universitas  Negeri Semarang, 

adapun alat yang dibutuhkan di antaranya : 

1. Multimeter SanwaYX-360 TRn 

2. Catu daya DC 5 V, 9 V,12 V 

3. Lotfet,  

4. Tang potong. 

5. Solder dan tenol 

6. Bor listrik dan mata bor 0,8 mm dan 1mm 

b. Bahan Penelitian 

Selain alat – alat yang digunakan bahan yang diperlukan dalam proses 

pembuatan alat dan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Tabel alat yang digunakan 

Jenis bahan Tipe Jumlah 

PCB  

IC NAND 4093 

IC LM 7812 

Transistor (TR1 – TR4) 

R1 

R2 

R3 

PCB lubang 

CD 4093 BCN 

LM 7812 

2 SC 1213 

10 M 

470 K 

22O ohm 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 
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Jenis bahan 

R4 

R5 

R6 

Kapasitor (C1 – C8) 

Dioda (D1 – D6) 

Relai 

Elektroda 

LED 

Pompa air 

Tipe 

220 ohm 

470 K 

10 M 

2200 Pf 

IN 4148 

DC 12V/ 5A 240 AC 

Bahan konduktor 

LED-merah 

Mitsutec 181/220-230 

AC 

Jumlah 

1 

1 

1 

8 

6 

2 

2 

2 

1 

 

3.2 Perancangan Sistem  

Setiap pembuatan alat dibutuhkan perancangan. Perancangan rangkaian 

tiap bagian sangat dibutuhkan agar rangkaian yang satu dengan yang lain dapat 

dihubungkan menjadi rangkaian yang terpadu. Pengendalian yang diharapkan 

dengan adanya alat ini adalah pengaturan pompa berdasarkan tinggi air, rangkaian 

pengendali mendeteksi level cairan melalui elektroda kemudian output dari 

rangkaian pengendali ini diteruskan ke unit relai untuk meghubungkan pompa air 

dengan tegangan jala – jala. Ketika air berada pada batas minimal maka akan 

segera dideteksi oleh elektroda bak penampung bagian bawah dan kemudian 

memberikan sinyal ke unit relai  untuk mengoperasikan pompa. Seteleh air bak 

penampung penuh, elektroda atas akan mendeteksi dan memberikan sinyal ke unit 
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relai untuk menghentikan kerja pompa.  Semua pengendalian dalam sistem ini 

diatur oleh IC NAND 4093. 

Pada keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan air sumur bisa saja 

habis, dan untuk mengatasi hal ini maka dirancang system pengendali yang dapat 

mematikan kerja pompa saat air sumur habis meskipun air bak pada kondisi 

minimal. 

Sumber arus akan menyediakan tegangan sebesar 220 Volt yang akan 

dilewatkan pada power supply. Tegangan output yang dihasilkan power supply 

sebesar 12 volt digunakan untuk mengatur kerja relai dan tegangan 12 Volt ini 

juga digunakan untuk mengatur kerja IC NAND 4093. IC NAND pada detektor 

kontrol akan bekerja secara bergantian pada kondisi aktif ataupun pasif. Pada saat 

bak penampung pada kondisi tidak penuh, pompa akan menyala. Saat bak 

penampung  penuh (atau dalam kondisi maksimal), maka tegangan keluaranya 

rendah (0). Keluaran yang rendah (0) ini menyebabkan relai akan membuka 

sehingga pompa akan mati. Ketika air sumur habis pompa tidak akan menyala 

meskipun air pada bak penampung habis. 
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Dibawah ini adalah gambar diagram blok sistem pengaturan tinggi air : 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok sistem pengaturan tinggi air 

Keterangan gambar:  

: aliran air dari sumur ke bak penampung 

         : aliran arus pada rangkaian 

  : pipa air 

        : elektroda 

Power
Supply

Detektor
Kontrol

Relai A

Relai B

Pompa
Air

Bak
Air

Sumur
Air

AC
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3.3 Perancangan Alat 

Perancangan merupakan proses yang kita lakukan terhadap alat mulai dari 

rancangan kerja hingga hasil jadi yang akan difungsikan. Pada prinsipnya 

perancangan dan sistematik yang baik akan memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan alat. Jalannya penelitian berdasarkan uraian kerja nantinya yang akan 

dilaksanakan dibagi atas urutan yaitu : 

1. Identifikasi spesifikasi dan kebutuhan alat yang akan dibuat. 

2. Perancangan alat tersebut. 

3. Implementasi dan realisasi perancangan alat. 

4. Pengujian alat yang telah dibuat. 

5. Pengambilan data dan analisis data 

Langkah Perancangan alat nya adalah  sebagai berikut : 

a. Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian catu daya ini (Gambar 3.2) berfungsi untuk menyediakan 

tegangan catu yang nantinya dipakai oleh rangkaian detektor. Tegangan yang 

dibutuhkan adalah  12 volt untuk detektor kontrol dan relainya. Rangkaian catu 

daya ini menggunakan IC LM 7812 untuk mendapatkan tegangan 12 Volt . IC LM 

7812 pin nomor 1 berfungsi sebagai masukan dan pin nomor 2 sebagai ground 

sedangkan pin nomor 3 berfungsi sebagai keluaran +12 volt. Sebagai 

penyearahnya menggunakan dioda jembatan  Kapasitor pada catu daya berfungsi 

sebagai filter. Rangkaian catu daya ini menggunakan 2 filter yaitu C1 dan C2 

yang bearnya 1000 uF. Setelah rancangan catu daya ini langkah selanjutnya 

adalah pembuatan detektor kontrol sampai dengan relai. 
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Dibawah ini adalah gambar catu daya pada rangkaian detektor kontrol pompa air. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Catu Daya 

b. Model Sistem Pengendali 

Langkah selanjutnya setelah perancangan catu daya adalah perancangan 

detektor kontrol. Pada IC NAND 4093 membutuhkan tegangan catu sebesar 12 

Volt yang diperoleh dari catu daya distabilkan oleh IC LM 7812. IC NAND 4093 

ini memiliki 2 masukan dan 1 keluaran lipat 4. Tegangan yang dibutuhkan oleh 

relai adalah 12 Volt yang diperoleh dari catu daya Sedangkan tegangan pada 

pompa adalah tegangan AC 220 Volt yang dihasilkan oleh sumber arus .   

Rangkaian detektor kontrol ini memiliki 2 buah transistor yang akan 

mengatur kerja dari 2 buah relai. Satu buah relai akan berfungsi sebagai saklar 

pada detektor bak penampung dan relai yang lain sebagai detektor air sumur. Dan 

transistor yang lain berfungsi sebagai penguat pada LED.Dibawah ini adalah 

gambar model sistem pengaturan tinggi air dengan kendali IC NAND 4093: 

 

 

 

7812
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C1
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a. Pada saat pompa air bekerja mengisi bak penampung 

Gambar 3.3a Sistem pengaturan tinggi air saat pompa mengisi bak penampung 

Cara kerja rangkaian  : 

Elektroda pada bak penampung tidak tercelup air sehingga tegangan input 

pada kaki nomer 12 dan 13 adalah rendah, keluaran pada kaki 11 adalah 

tinggi. Tegangan yang tinggi ini mampu membuka basis TR4. Transistor 

dalam keadaan jenuh sehingga relai bergerak. Dan pompa air pun hidup. Saat 

pompa hidup led juga ikut menyala. 

Kaki nomer 7 pada IC NAND 4093 dihubungkan pada ground sedangkan kaki 

nomer 14 dihubungkan dengan VCC. Kaki nomer 8 dan 9 dihubungkan 
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dengan tegangan rendah (0) lewat kapasitor sehingga keluaran pada kaki 

nomer 10 adalah tinggi (1). Kaki nomer10 ini dihubungkan dengan elektroda 

pada bak air. 

b. Detektor kontrol saat elektroda pada bak penampung penuh 

 

Gambar 3.3 b Sistem pengaturan tinggi air saat bak penampung penuh 

Cara kerja rangkaian: 

Elektroda pada bak penampung tercelup air maka ada arus yang mengalir 

sehingga ada tegangan. Masukan pada pintu nomer 12 dan 13 tinggi (1) dan 

keluaran pada pintu nomer 11 rendah (0). Keluaran yang rendah ini 

menyebabkan tidak ada tegangan pada basis sehingga transistor 4 tidak dapat 

menghantarkan tegangan menuju relai, dan pompa air tidak akan bekerja. 
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c. Saat elektroda sumur tidak tercelup air sehingga  pompa air tidak bekerja 

 

Gambar 3.3 c Sistem pengaturan tinggi air saat air sumur habis 

Prinsip kerja: 

Saat air sumur habis maka elektroda tidak dialiri arus. Sehingga tidak ada 

tegangan, dan masukan pada pintu 1 dan 2 adalah rendah (0). Masukan yang 

rendah ini mengakibatkan keluaran pada pintu nomer 3 tinggi (1). Basis pada 

transistor 1 ada tegangannya sehingga transistor dapat menghantarkan 



   

 

40

 
 
 

tegangan. Maka relai pun dapat bekerja manarik saklar induk dari anak nomer 

2 ke nomer1. Sehingga  pompa tidak akan bekerja (mati) 

Saat sumur masih ada airnya maka elektroda ada tegangannya. Ini 

menyebabkan masukan pada pintu nomer 1 dan 2 adalah tinggi (1), sehingga 

keluaran pada pintu nomer 3 menjadi rendah (0). Basis pada transistor 2 tidak 

ada tegangannya, transistor tidak dapat menghantarkan tegangan. Relai tidak 

akan bekerja, saklar induk tetap terhubung dengan anak nomer 1dan pompa 

akan tetap menyala. 

Kaki nomer 7 pada IC NAND 4093 dihubungkan pada ground sedangkan kaki 

nomer 14 dihubungkan dengan VCC. Kaki nomer 5 dan 6 dihubungkan 

dengan tegangan rendah (0) lewat kapasitor sehingga keluaran pada kaki 

nomer 4 adalah tinggi (1). Kaki nomer 4 ini dihubungkan dengan elektroda 

pada sumur.  

3.4 Realisasi Hardware 

a. Printed Circuit Board (PCB) 

1. Setelah rancangan perangkat keras jadi langkah selanjutnya adalah 

merealisasikan perangkat keras tersebut. Salah satu langkah dalam 

merealisasikan perangkat keras tadi adalah mempersiapkan  Printed 

Circuit Board. PCB yang digunakan dalam pembuatan rangkaian ini 

adalah PCB lubang karena rangkaian detektor ini sederhana. Kelebihan 

menggunakan PCB lubang proses pemasangan lebih cepat dan mudah. 

Tetapi PCB ini juga memiliki kekurangan dalam hal pengawatan harus 

lebih telilti.    
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b. Perakitan 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perakitan adalah 

sebagai berikut : 

1. Memasang komponen pasif terlebih dahulu, antara lain : resistor, 

kapasitor, transistor, dan dioda. 

2. Memasang komponen aktif, yaitu IC. 

Hal tersebut harus diperhatikan untuk melindungi komponen yang  

dipasang agar tidak mengalami kerusakan akibat panas yang berlebihan saat 

penyolderan. 

Memasang komponen dengan menggunakan PCB perlu memperhatikan 

jarak lubang kaki yang akan dipergunakan agar hasil pasangannya dapat teratur. 

Jarak lubang yang satu dengan yang lainnya, misalnya untuk posisi komponen 

horizontal jangan dipergunakan untuk pemasangan komposisi vertikal. 

 Pemasangan komponen dengan menggunakan terminal pengawatannya 

dibuat siku - siku (900). 

Untuk melaksanakan penyolderan yang baik perlu mengetahui dasar - 

dasar menyolder. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyolderan 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum dipergunakan bersihkan mata solder dengan kain basah 

2. Panaskanlah besi solder (solder baut) dan mat solder diberi timah 

sampai mata solder terlapisi timah. Mata solder yang dilapisi timah 

akan memancarkan panas yang paling kuat. Hal itu dikarenakan 

mata solder terselubung timah bukan kerak. 
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3. Periksalah terlebih dahulu kebersihan terminal atau lapisan 

tembaga sekitar lubang kaki komponen. Demikian juga kebersihan 

kaki komponen yang akan disolder. 

4. Mata solder diletakkan disamping kaki komponen dan timah 

disentuhkan mata solder sehingga meleleh dan dan merembes 

kesegala arah. Kaki komponen yang masih panjang bila disolder 

akan membentuk solderan runcing. Apabila kaki komponen 

dipotong tinggal ± 1 mm, selanjutnya disolder akan membentuk 

solderan parabola. 

3.5 Pengujian Rangkaian 

 Pengujian peralatan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data spesifikasi 

benda kerja, sehingga pada saat terjadi kerusakan atau gangguan yang akan 

menyebabkan tidak berfungsinya sistem secara keseluruhan maupun sebagian 

akan dapat dianalisa secara tepat dan mudah melakukan perbaikan-perbaikan. 

 Pengujian rangkaian dilakukan dengan mengamati gejala yang terjadi dan 

sekaligus melakukan pengukuran – pengukuran. Pengujian dengan pengukuran 

disini adalah pengukuran besaran – besaran listrik, seperti tegangan dan arus. 

Tujuan dari pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahwa tiap blok sistem rangkaian dapat bekerja dengan 

baik 

2. Untuk memastikan bahwa alat yang dibuat dapat beroperasi dengan baik. 
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3. Untuk memudahkan pemakaian dan pengoperasian alat, sekaligus untuk 

menghindari kesalahan dalam pengoperasian maka perlu diberikan 

petunjuk yang benar tentang pengoperasian peralatan tersebut 

Adapun pengoperasian Detektor Tinggi Air dengan menggunakan IC 

NAND 4093 adalah sebagi berikut: 

1. Pemeriksaan perlengkapan yang dibutuhkan: 

a. Catu daya  

b.Detektor sistem pengaturan tinggi air 

c. Elektroda dan Pompa air 

2. Persiapan pengoperasian dan pengujian yang diperlukan adalah 

memastikan perlengkapan tersebut diatas bekerja dengan baik. 

a. Memastikan catu daya bekerja sempurna. 

b.Memastikan rangkaian sistem sudah bekerja benar  

    c. Memastikan relai bekerja dengan baik. 

    d. Memastikan bahwa elektroda dapat menghantarkan listrik dengan baik. 

3.6 Teknik Pengujian dan Pengambilan Data 

Jika semua rangkaian dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan maka rancangan penempatan penggabungan sistem yang telah ada 

diterapkan kedalam bentuk nyata, sedangkan untuk pengujian akhir dari alat ini 

dapat dilakukan dengan mengoperasikan alat tersebut. 

a.  Pengujian rangkaian  

Rangkaian sistem pengendali pengaturan tinggi air merupakan rangkaian 

yang mengatur kerja pompa air. Pada rangkaian ini yang akan diuji adalah 
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besarnya tegangan dan arus pada IC NAND 4093. Dan menguji relai yang 

berfungsi sebagai saklar dan beroperasi dalam dua keadaan yaitu kondisi 

saklar tertutup dan kondisi saklar terbuka. 

b. Pengujian peralatan elektronik 

Untuk pengujian peralatan elektronik yang akan diukur disini adalah 

tegangan keluaran yang dihasilkan peralatan elektronik itu sendiri setelah 

dihubungkan dengan seluruh rangkaian. 

3.7 Pengemasan 

Rangkaian yang dirancang sudah dapat bekerja dengan normal, maka 

selanjutnya dilakukan pengemasan dalam box agar terlihat rapi. Setelah itu dibuat 

simulasi untuk pengujian alat. Adapun bentuk simulasi dari alat pengendai pompa 

air ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.4 Bentuk simulasi alat 

T e x t
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B a k  p e n a m p u n g
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam hasil penelitian model sistem pengaturan tinggi air ini , yang diukur 

adalah tegangan dan arus dari rangkaian model sistem kendali tinggi air 

.Pengujian rangkaian dilakukan dengan mengamati gejala yang terjadi dan 

sekaligus melakukan pengukuran – pengukuran guna membuktikan bahwa 

rangkaian uji hasil eksperimen dapat bekerja dengan baik. Pengujian dilakukan 

dengan pengamatan maupun pengukuran. Pengujian dengan pengukuran disini 

adalah pengukuran besaran – besaran listrik, seperti tegangan dan arus listrik. 

1. Pengujian pengindera level air 

Pengujian pada rangkaian ini dilakukan dengan cara mengalirkan tegangan – 

tegangan dari elektroda pemberi tegangan ke elektroda penerima tegangan dengan 

besar tegangan berbeda-beda. Ketika besar tegangan mampu menyebabkan 

transistor jenuh maka relai yang terhubung dengan ground melalui kaki kolektor, 

emitor akan mengontak. Besar tegangan dan arus yang diujikan dapat diukur 

melalui kaki-kaki transistor. Cara mendapatkan data pengukuran pada kaki 

transistor dengan memasang tegangan Vcc 12 Volt pada saat kondisi air penuh. 

Pengukuran tegangan dilakukan pada kaki basis (VB) antara kaki kolektor dan 

emitor serta pengukuran arus pada kaki kolektor (IC), pengukuran arus basis (IB). 

Sedangkan besarnya arus pada kaki emitor dapat diketahui dengan menjumlahkan 

IB dan IC. 

45 
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Pengukuran tegangan dan arus kaki transistor dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pengukuran Tegangan dan Arus pada Kaki Transistor 

Tabel 4.1 Hasil pengukuran tegangan dan arus pada kaki transistor 

Basis Kolektor Emitor No 

V I(mA) V I(mA) V I(mA) 

Transistor Relai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,00 

0,10 

0,27 

0,41 

0,47 

0,63 

0,70 

0,71 

0,00 

0,00 

0,00 

0,001 

0,09 

0,12 

0,16 

0,35 

11,99 

11,90 

11,89 

11,20 

10,90 

7,75 

0,03 

0,02 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

2,21 

4,00 

64,0 

64,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,01 

2,67 

4,63 

64,16 

64,35 

Tak jenuh 

Tak jenuh 

Tak jenuh 

Tak jenuh 

Tak jenuh 

Tak jenuh 

Jenuh 

Jenuh 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

On 

On 

2. Pengujian alat pengatur pompa berdasar level air  

Pengaturan pompa dengan penginderaan level air dipengaruhi oleh tingkat level 

air yang diatur oleh  suatu model sistem pengaturan air yang menggunakan 

kendali IC NAND 4093.Berikut adalah hasil pengujian dari model sistem 

pengaturan level air baik sebelum ada beban maupun sesudah ada beban. 

V

A

V V
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a. Hasil pengukuran kaki IC saat ada beban 

Tabel 4.2 Hasil pengukuran tegangan IC NAND 4093 dengan tegangan catu 12 V 

Saat pompa bekerja Pompa bekerja saat air 

bak penampung penuh 

(elektroda bak tercelup 

air) 

Pompa tidak bekerja saat 

sumur habis (elektroda 

sumur tdk tercelup air) 

Kaki Tegangan  Kaki  Tegangan  Kaki  Tegangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,8 

0,8 

0 

6,4 

0 

0 

0 

0,6 

0,6 

6,4 

6,8 

0 

0 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,8 

0,8 

0 

7,2 

0 

0 

0 

0 

0 

7,2 

0 

5,2 

5,2 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0 

0 

6,4 

5,2 

0 

0 

0 

0,6 

0,6 

5,2 

7,1 

0 

0 

12 
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Hasil pengujian: 

a. Saat pompa air bekerja: 

1. Kaki nomer 1 dan 2 adalah input dengan besar tegangan 0,8 V dengan 

tegangan output pada pin nomer 3 sebesar 0 volt dan relai tidak dapat 

bekerja. 

2. Kaki nomer 5 dan 6 adalah input dengan besar tegangan 0 volt dengan 

kaki 4 sebagai tegangan output sebesar 6,4V. 

3. Kaki nomer 7 teganganya sebesar 0 V dihubungkan dengan ground. 

4. Kaki  nomer 8 dan 9  adalah input dengan besar tegangan 0,6 V dan 

tegangan outputnya pada kaki nomer 10 sebesar  6,4 V. 

5. Kaki nomer 12 dan 13 adalah input dengan besar tegangan 0 

V,tegangan outputnya kaki nomer 11 sebesar 6,8 V sehingga relai 

bergerak. 

6. Kaki nomer 14 adalah tegangan VCC sebesar 12 V. 

b. Saat pompa air tidak bekerja pada kondisi elektroda bak penampung 

tercelup air 

1. Kaki nomer 1 dan 2 adalah input dengan besar tegangan 0,8 V dan 

outputnya adalah kaki nomer 3 dengan besar tegangan 0 V sehingga 

tidak dapat menggerakkan relai 

2. Kaki nomer 5 dan 6 adalah input dengan besar tegangan 0 Volt dan 

outputnya kaki nomer 4 dengan besar tegangan 7,2 V dihubungkan 

dengan elektroda sumur.. 

3. Kaki nomer 7 dengan tegangan 0 V dihubungkan dengan ground. 
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4. Kaki  nomer 8 dan 9 adalah input dengan besar tegangan 0,3 V dan 

tegangan outputnya pada kaki nomer 10 sebesar 7,2 V dihubungkan 

dengan elektroda bak penampung air. 

5. Kaki nomer 12 dan 13 adalah input dengan besar tegangan 5,2 V. 

Tegangan outputnya kaki nomer 11 sebesar 0 V sehingga relay tidak 

bergerak 

6. Kaki nomer 14 adalah tegangan VCC sebesar 12 V. 

            c. Saat pompa air tidak bekerja pada kondisi air sumur habis (elektroda 

sumur    tidak tercelup air) 

1. Kaki nomer 1 dan 2 adalah tegangan input sebesar 0 V, sedangkan 

kaki nomer 3 adalah tegangan outputnya sebesar 6,4 V. Tegangan 

output ini menyebabkan relay bekerja 

2. Kaki nomer 5 dan 6  adalah tegangan input sebesar 0 V sedangkan 

tegangan outputnya kaki nomer 4 adalah 5,2 V. Tegangan output ini 

dihubungkan dengan elektroda sumur. 

3. Kaki nomer 7 tegangannya sebesar 0 V dihubungkan dengan ground 

4. Kaki  nomer 8 dan 9 adalah input dengan besar tegangan 0,6 V dan 

tegangan outputnya pada kaki nomer 10 sebesar 5,2 V dihubungkan 

dengan elektroda bak penampung 

5. Kaki nomer 12 dan 13 adalah input dengan besar tegangan 0 V, 

tegangan outputnya kaki nomer 11 sebesar 7,1 V 

6. Kaki nomer 14 adalah tegangan VCC sebesar 12 V 
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b. Pengukuran pada IC sebelum ada beban 

Tabel 4.3 Pengukuran tegangan IC sebelum ada beban 

Kaki nmer Besarnya tegangan (V) Kaki nomor Besarnya tegangan (V) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

0 

11,9 

11,9 

0 

0 

Ground  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0 

0 

11,9 

11,9 

0 

0 

12 (VCC) 

3. Pengujian alat detektor kontrol berdasarkan kerja dari pompa 

Pengaturan pompa dengan penginderaan level air dipengaruhi oleh tingkat level 

air yang diatur oleh suatu model system pengaturan air yang menggunakan 

kendali IC NAND 4093. Berikut adalah hasil pengujian dari sistem alat detektor 

kontrol berdasarkan kerja dari pompa. 

Tabel 4.4 Hasil pengujian alat detector kontrol 

Kondisi air pada bak 

penampung 

Kondisi elektroda pada 

sumur 

Pompa air 

Minimal 

Maksimal 

Minimal 

Maksimal  

Tercelup air 

Tercelup air 

Tidak tercelup 

Tidak tercelup 

Bekerja (on) 

Tidak bekerja (off) 

Tidak bekerja (off) 

Tidak bekerja (off) 
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Keterangan: 

Minimal = kondisi air bak kosong (elektroda tdk tercelup air) 

Maksimal = kondisi air bak penuh (elektroda tercelup air) 

Tercelup = elektroda tercelup air 

Tdk tercelup = elektroda tidak  tercelup air 

Bekerja = pompa bekerja mengisi bak 

Tdk Bekerja = pompa tidak bekerja mengisi bak 

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan apabila ketinggian 

air pada bak berada dibawah elektroda level bawah maka pompa akan bekerja 

mengisi sampai ketinggian air menyentuh elektroda bak level atas. Dan apabila 

elektroda sumur tidak tercelup air maka bagaimanapun kondisi bak air baik pada 

level minimal ataupun maksimal pompa tidak akan bekerja. 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan disini menjawab tentang permasalahan – permasalahan yang muncul 

saat rancang bangun alat. 

a. Realisasi suatu alat pengendali air dengan mengatur kerja pompa sebagai 

pengisi air secara otomatis agar baik selalu dalam kondisi penuh dan cara 

mengatur kerja pompa saat air sumur masih atau habis. 

Alat ini dikendalikan oleh IC NAND 4093, IC ini merupakan jenis IC 

CMOS yang memiliki 2 pintu gerbang dan 1 pintu gerbang output lipat empat. 

Output pada kaki nomer 3 digunakan untuk mengatur kerja relai, output nomer 4 

digunakan untuk memberi tegangan pada elektroda sumur. Sedangkan output pada 

kaki nomer 11 digunakan untuk memberi tegangan pada alektroda bak air. 
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Saat elektroda pada bak air dalam kondisi tidak tercelup air kaki nomer 12 

dan 13 inputnya rendah sebesar 0 Volt, outputnya tinggi sebesar 6,8 Volt. Output 

ini dapat menyebabkan t ransistor dalam keadaan jenuh. Sehingga menggerakkan 

relai dan pompa akan bekerja sampai bak air penuh. Saat air sudah penuh, maka 

input kaki nomor 1 dan adalah 2 tinggi sebesar 0,8 Volt sehingga tegangan output 

pada kaki nomer 3 rendah sebesar 0 Volt. Tegangan yang rendah ini 

menyebabkan transistor dalam keadaan cut off dan relai akan kembali ke posisi 

semula. Sehingga pompa tidak akan bekerja. 

Saat air sumur habis, elektroda sumur tidak tersentuh air , maka input dari 

kaki nomer 1 dan 2 adalah rendah sebesar 0 Volt. Input yang rendah ini 

menyebabkan output pada kaki nomer 3 tinggi sebesar 6,4 Volt, sehingga 

transistor dalam keadaan jenuh. Sehingga relai akan bekerja dan pompa akan 

bekerja. 

Alat ini mengkondisikan bak penampung air selalu dalam kondisi penuh 

dan mati saat air sumur habis. 

b.Teknik pensaklaran digital 

Teknik pensaklarannya menggunakan transistor sebagai penggerak relai. 

Bias basis berguna dalam rangkaian pensaklaran digital karena digital karena 

rangkaian tersebut beroperasi pada daerah jenuh dan cutoff. Tegangan sebagai 

penggerak basis dihasilkan oleh tegangan output dari IC NAND 409. rangkaian 

ini hanya mempunyai tegangan keluaran, yaitu tinggi dan rendah.  

Sebagai penggerak relai rangkaian ini mempunyai 2 transistor. Transistor 

ini sebagai pengendali relai pada detektor bak penampung dan sumur. Tegangan 
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output untuk bisa menggerakan relai adalah 7,2 Volt dan 19,2 Volt. Ketika 

hambatan basis terlalu kecil, maka arus kolektor menjadi terlalu besar, dan 

tegangan kolektor- emitor turun menjadi 0. Berikut ini adalah rumusan untuk arus 

jenuh dalam rangkaian berbias basis. 

Ic(SAT) = Vcc / Rc 

Rumusan diatas menyatakan bahwa nilai maksimum arus kolektor 

sebanding dengan tegangan kolektor dibagi hambatan kolektor. Transistor dalam 

keadan cut off jika tegangan basis dibawah 0,7 Volt. Tegangan cut off ini tidak 

bisa menggerakkan relai. 

4.3 Kelebihan dan Kekurangan 

Kelebihan dari alat ini adalah relative peka terhadap permukaan air, 

kepekaan alat dapat diatur, pengoperasian dan perawatannya mudah, 

komponennya mudah didapat, meminimalkan on dan off pompa air, dan aman 

bagi manusia 

Kelemahan dari alat ini hanya tergantung dari tinggi rendahnya permukaan 

air pada bak penampung air dan tidak dapat mendeteksi atau mengetahui jumlah 

volume air dalam satuan liter atau m3. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah semua rangkaian tahapan terlewati mulai dari pengumpulan 

literatur, perhitungan dan perancangan sampai pada merealisasikan perangkat 

keras, perencanaan dan pembuatan model sistem pengaturan tinggi air dengan 

kendali IC NAND 4093. Dibarengi dengan pengujian dan pengambilan data dari 

suatu alat, akhirnya dapat diambil kesimpulan : 

1. Model sistem pengaturan tinggi air ini menggunakan kendali IC NAND 

4093, tegangan kaki inputnya dipengaruhi oleh elektroda dan dua keluaran 

tegangan outputnya bekerja menggerakkan relai. Sedangkan 2 keluaran 

output yang lain memberikan tegangan pada elektroda sumur dan bak air. 

Pada hasil pengukuran pompa bekerja saat tegangan output kaki nomer 11 

adalah 6,8 V. Saat air bak penampung penuh pompa tidak bekerja dan 

tegangan output kaki nomer 11 adalah 0 V. Jika air sumur habis pompa 

juga tidak akan bekerja dan tegangan output kaki nomer 3 adalah 6,4 Volt 

untuk menggerakan relai ke posisi NO (normally open).  

2. Rangkaian in bekerja dalam kondisi transistor, bila tegangan ≥ 0,7 Volt 

maka transistor akan menjadi jenuh dan dapat menggerakkan relai. Jika 

tegangan < 0,7 Volt maka transistor dalam keadaan cut off dan relai tidak 

dapat bekerja menarik saklar 
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5.2 Saran  

1. Berdasarkan hasil penelitian kerja alat ini hanya terbatas dan dipengaruhi 

oleh permukaan air pada bak penampung air dan saat kondisi sumur masih 

ada airnya atau habis. Oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut 

tentang alat pengendali pompa air yang mampu mengukur jumlah volume 

air dan dapat mengetahui lama penundaan waktu yang dapat ditampilkan 

leh seven segment. 

2. Bila pada musim kemarau terjadi kekeringan yang menyebabkan air sumur 

habis, maka perlu ditambahkan rangkaian penunda waktu yang berfungsi 

memberikan jeda waktu agar pompa tersebut bekerja apabila air sumur 

layak untuk dipompakan. 

3. Instalasi elekroda pada sumur perlu direncanakan lebih baik lagi, 

pemasangan pada sumur diletakkan pada ujung pipa hisap. Untuk aplikasi 

yang lebih baik alat ini digunakan sebagai pengontrol otomatis bak 

penampung dirumah . 

4. Alat ini merupakan rancangan dasar jadi perlu adanya perbaikan dari segi 

hardware untuk hasil yang lebih maksimum. 
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