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ABSTRAK 
 
 

Ambar Nugroho. 2006. Elektronik Security System untuk Ruang Pameran 
Perhiasan. Tugas Akhir. D3 Teknik Elektro Konsentrasi Instrumentasi dan 
Kendali.Teknik Elektro Fakultas Teknik UNNES. 
 

Kinerja sebuah sistem elektronik dapat mendukung banyak bidang, mulai 
dari dunia kesehatan, perkantoran, produksi, keamanan, bahkan dunia hiburan. 
Dengan perangkat elektronik banyak hal yang sulit dilakukan menjadi lebih 
mudah, dan bekerja lebih optimal . Seperti halnya pada sebuah sistem keamanan, 
penjagaan suatu objek akan lebih efektif bila pada sistem tersebut dilengkapi 
dengan pendeteksi gerak dari pada hanya menempatkan beberapa anggota 
keamanan untuk berpatroli. Untuk mengaplikasikannya, disini akan dibuat sebuah 
sistem keamanan elektronik pada ruang pameran benda berharga yang memiliki 
daya jual tinggi. Hal ini dirasa perlu, mengingat peluang terjadinya pencurian atau 
perampokan sangat tinggi. Dengan sistem ini, objek akan dijaga dengan ketat oleh 
sensor infra merah, sedangkan anggota keamanan hanya memantau indikator dan 
gejala yang diinformasikan oleh infra merah. 

Sistem memanfaatkan kinerja sensor infra merah sebagai sebuah saklar 
elektronis, dan mekanika penggerak. Apabila sensor bereaksi terhadap suatu 
objek, sistem mekanik akan bekerja menggerakkan objek pada posisi yang tidak 
dapat dijangkau oleh pencuri. Gejala ini juga dapat ditangkap oleh penjaga pada 
ruang jaga dengan melihat pada panel indikator. Apabila sistem ini aktif, objek 
yang dilindungi akan ditarik turun, dan untuk mengembalikannya dapat dilakukan 
dengan mengkondisikan sistem pada kondisi semula. 

Disarankan untuk melengkapi sistem ini dengan kamera tersembunyi, 
dengan demikian sistem akan lebih efektif. Untuk menjaga kinerjanya, tindakan 
perawatan juga sangat dibutuhkan sehingga dapat mencegah terjadinya system 
error. Tim penjaga yang ditempatkan juga harus memiliki loyalitas dan dedikasi 
yang tinggi sehingga tidak menimbulkan human error. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pameran merupakan salah satu acara yang diminati banyak orang. Terlebih 

bila benda yang dipamerkan adalah benda-benda yang memiliki nilai tinggi, baik 

itu nilai nominal atau nilai intrinsiknya. Pada umumnya, benda-benda yang 

dipamerkan dipajang jelas, sehingga setiap pengunjung dapat mengaksesnya 

dengan sangat mudah. Selain menarik pengunjung, pameran benda berharga 

seperti perhiasan berlian, emas, atau benda antik juga dapat menarik perhatian 

pencuri atau perampok untuk mencurinya.  

Hal tersebut tentunya harus diperhatikan secara serius dengan tindakan-

tindakan preventif. Pada waktu siang, kemungkinan terjadinya perampokan akan 

lebih sedikit, karena pada jam aktif tersebut pengunjung biasanya masih banyak. 

Akan tetapi pada malam hari, ketika pameran tersebut sudah tutup dan tidak lagi 

ada pengunjung, kemungkinan terjadinya permpokan sangat besar.   

Penempatan petugas security untuk berpatroli mengawasi benda-benda 

yang dipamerkan tidak cukup untuk mengamankan ruangan dari pencurian, yang 

dibutuhkan adalah sebuah system yang bekerja semalaman tanpa berkedip dan 

berpaling dari posisi objek yang dijaga. Salah satunya adalah dengan membangun 

sebuah system keamanan elektronis yang dapat mendeteksi setiap gejala-gejala 

terjadinya pencurian. Untuk itu, dengan memanfaatkan beberapa sensor Infra 



 

merah dan rangkaian mekanik, penulis bermaksud membangun “Elektronik 

Security System untuk Ruang Pameran Perhiasan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Mempertimbangkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang timbul adalah bagaimana memfungsikan sensor infra merah sebagai saklar 

otomatis untuk menggerakkan motor DC sebagai penggerak mekanik. Dan 

bagaimana menempatkan sensor seefektif mungkin untuk mendeteksi adanya 

gerakan pencuri yang memasuki ruang pameran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Laporan Tugas Akhir ini hanya membahas komponen-komponen pada 

system yang dibuat. Agar tidak terjadi pelebaran dan kerancuan pembahasan 

masalah yang ada, maka diberikan batasan-batasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Rangkaian Pemancar & penerima Infra Merah. 

2. Motor DC sebagai penggerak. 

3. Relai. 

 

 

 

 

 



 

D. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

a. Mengerjakan Tugas Akhir sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi 

Diploma III dengan konsentrasi Instrumentasi dan Kendali. 

b. Membangun sebuah system keamanan yang sederhana tetapi dapat 

menjalankan fungsinya secara efektif. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mencegah terjadinya pencurian. 

b. Meningkatkan keamanan pada ruang pameran perhiasan berharga. 

c. Mempermudah petugas security dalam menjaga keamanan ruang pameran. 

 

E. Sistematika Laporan Tugas Akhir 

Sistematika tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

I. Bagian Awal, terdiri dari : 

1. Halaman Judul 

2. Abstrak 

3. Halaman Pengesahan 

4. Motto dan Persembahan 

5. Kata Pengantar 

6. Halaman Daftar Isi 

7. Halaman Daftar Gambar 

8. Halaman Daftar Tabel 

9. Halaman Daftar Lampiran 



 

II. Bagian Isi, terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN yang berisi : 

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan & Manfaat, 

dan Sistematika Laporan Tugas Akhir. 

BAB II ISI yang berisi : 

Landasan Teori, Metodologi Penelitian Tugas Akhir (Alat dan Bahan, 

Perencanaan Rangkaian, Perencanaan Softawre, Perencanaan Konstruksi dan 

Langkah Kerja) dan Hasil Uji  (Pembahasan). 

BAB III PENUTUP yang berisi Simpulan dan Saran 

III. Bagian Akhir 

Terdiri dari : 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-lampiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 2 

ISI 

 

A. Landasan Teori 

1. Kerangka Teori 

a. Semikonduktor 

Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti 

dioda, transistor dan sebuah IC (integrated circuit). Disebut semi atau setengah 

konduktor, karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan  

logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik sebab 

logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa, sehingga elektronnya dapat 

bergerak bebas. (www.Electroniclab.com. Hal. 1)  

Sebenarnya atom tembaga dengan lambang kimia Cu memiliki inti 29 ion 

(+) dikelilingi oleh 29 elektron (-).  Sebanyak 28 elektron menempati orbit-orbit 

bagian dalam membentuk inti yang  disebut nucleus. Dibutuhkan energi yang 

sangat besar untuk dapat melepaskan ikatan elektron-elektron ini. Satu buah 

elektron lagi yaitu elektron yang ke-29, berada pada orbit paling luar.  

Orbit terluar ini disebut pita valensi dan elektron yang berada pada pita ini 

dinamakan elektron valensi. Karena hanya ada satu elektron dan jaraknya 'jauh' 

dari nucleus, ikatannya tidaklah terlalu kuat. Hanya dengan energi yang sedikit 

saja elektron terluar ini mudah terlepas dari ikatannya.  

Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah Silicon (Si), 

Germanium (Ge) dan Galium Arsenida (GaAs). Germanium dahulu adalah bahan 



 

satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun 

belakangan, silikon menjadi popular  setelah ditemukan cara mengekstrak bahan 

ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak ke dua yang ada dibumi setelah 

oksigen (O2). Pasir, kaca dan batu-batuan lain adalah bahan alam yang banyak 

mengandung unsur silikon.  

Struktur atom kristal silikon, satu  inti atom (nucleus) masing-masing 

memiliki 4 elektron valensi. Ikatan inti atom yang stabil adalah jika dikelilingi 

oleh 8 elektron, sehingga 4 buah elektron atom kristal tersebut membentuk ikatan 

kovalen dengan ion-ion atom tetangganya. Pada suhu yang sangat rendah (0oK),  

struktur atom silikon divisualisasikan seperti pada gambar 1. 

4+

4+

4+

4+

4+

4+

4+

4+

4+

 

Gambar 1.  Struktur dua dimensi kristal Silikon 
(www.Electroniclab.com. Hal. 1) 

Ikatan kovalen menyebabkan elektron tidak dapat berpindah dari satu inti 

atom ke inti atom yang lain. Pada kondisi demikian, bahan semikonduktor bersifat 

isolator karena tidak ada elektron yang dapat berpindah untuk menghantarkan 

listrik. Pada suhu kamar, ada beberapa ikatan kovalen yang lepas karena energi 

panas, sehingga memungkinkan elektron terlepas dari ikatannya. Namun hanya 



 

beberapa jumlah kecil yang dapat terlepas, sehingga tidak memungkinkan untuk 

menjadi konduktor yang baik.  

Ahli-ahli fisika terutama yang menguasai fisika quantum pada masa itu  

mencoba memberikan doping pada bahan semikonduktor ini. Pemberian doping 

dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih 

banyak dan permanen, yang  diharapkan akan dapat mengahantarkan listrik 

Misalnya pada bahan silikon diberi doping phosphorus atau arsenic yang 

pentavalen yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi. 

Dengan doping, Silikon yang tidak lagi murni ini (impurity semiconductor) akan 

memiliki kelebihan elektron. Kelebihan elektron  membentuk semikonduktor tipe-

n. Semikonduktor tipe-n disebut juga donor yang siap melepaskan elektron. 

Kalau silikon diberi doping Boron, Gallium atau Indium, maka akan didapat 

semikonduktor tipe-p. Untuk mendapatkan silikon tipe-p, bahan dopingnya 

adalah  bahan trivalen yaitu unsur dengan ion yang  memiliki 3 elektron pada pita 

valensi. Karena ion silikon memiliki 4 elektron, dengan demikian ada ikatan 

kovalen yang berlobang (hole). Hole ini digambarkan sebagai akseptor yang siap 

menerima elektron. Dengan demikian, kekurangan elektron menyebabkan 

semikonduktor ini menjadi tipe-p. 

 

b. Dioda 

Dioda termasuk komponen elektronika  yang terbuat dari bahan 

semikonduktor.  Beranjak dari penemuan dioda, para ahli menemukan juga 

komponen turunan lainnya yang unik. Dioda memiliki fungsi yang unik yaitu 



 

hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah 

sambungan semikonduktor P dan N. Satu sisi adalah semikonduktor dengan tipe P 

dan satu sisinya yang lain adalah tipe N. Dengan struktur demikian arus hanya 

akan dapat mengalir dari sisi P menuju sisi N. (www.Electroniclab.com. Hal. 1)  

 

Gambar 2.  Simbol dan struktur dioda 
(www.Electroniclab.com. Hal. 1) 

 
Gambar 2 menunjukkan sambungan PN dengan sedikit porsi kecil yang 

disebut lapisan deplesi (depletion layer), dimana terdapat keseimbangan hole dan 

elektron. Seperti yang sudah diketahui, pada sisi P banyak terbentuk hole-hole 

yang siap menerima elektron sedangkan di sisi N banyak terdapat elektron-

elektron yang siap untuk bebas. Lalu jika diberi bias positif, dengan arti kata 

memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N, maka elektron dari sisi 

N dengan serta merta akan tergerak untuk mengisi hole di sisi P. Tentu kalau 

elektron mengisi hole disisi P, maka akan terbentuk hole pada sisi N karena 

ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P menuju N, Kalau menggunakan 

terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N. 



 

 

Gambar 3. Dioda dengan bias maju 
(www.Electroniclab.com. Hal. 1) 

 
Sebalikya, jika polaritas tegangan dibalik yaitu dengan memberikan  bias 

negatif (reverse bias). Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas tegangan lebih 

besar dari sisi P. Perpindahan elektron atau aliran hole dari P ke N maupun 

sebaliknya tidak akan terjadi. Karena baik hole dan elektron masing-masing 

tertarik ke arah kutup berlawanan. Bahkan lapisan deplesi (depletion layer) 

semakin besar dan menghalangi terjadinya arus 

 

 Gambar 4. Dioda dengan bias negative 
 (www.Electroniclab.com. Hal. 1)  

 
Dengan tegangan bias maju yang kecil saja dioda sudah menjadi konduktor. 

Tidak serta merta diatas 0 volt, tetapi memang tegangan beberapa volt diatas nol 

baru bisa terjadi konduksi. Ini disebabkan karena  adanya depletion layer. Untuk 

dioda yang terbuat dari bahan Silikon tegangan konduksi adalah diatas 0.7 volt. 

Kira-kira 0.2 volt batas minimum untuk dioda yang terbuat dari bahan 

Germanium. Adapun grafik arus dioda secara umum ditunjukkan pada gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik arus dioda 
(www.Electroniclab.com. Hal. 1) 

Sebaliknya untuk bias negatif dioda tidak dapat mengalirkan arus, namun 

memang ada batasnya. Sampai beberapa puluh bahkan ratusan volt baru terjadi 

breakdown, dimana dioda tidak lagi dapat menahan aliran elektron yang terbentuk 

di lapisan deplesi. 

c. Light Emiting Dioda (LED) 

Light Emiting Dioda (LED), merupakan komponen yang dapat 

mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. 

Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron 

yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan energi berupa energi panas dan 

energi cahaya. Karakteristik LED sama dengan karakteristik dioda penyearah, 

bedanya jika dioda membuang energi dalam bentuk panas, LED pembuangan 

energi dalam bentuk cahaya. (www.Electroniclab.com. Hal. 1)  

Seperti halnya dioda, salah satu karakteristik LED adalah harga 

ketergantungan antara I terhadap V. Grafik antara V – I untuk LED sama dengan 

grafik V – I untuk dioda penyearah. Perbedaaannya terletak pada pengertian 



 

tegangan dan arus yang lewat. Harga arus I yang melewati LED menentukan 

intensitas cahaya yang dipancarkan, atau dengan kata lain arus LED sebanding 

dengan intensitas cahaya yang dihaslkan. Semakin besar arus yang melewati LED, 

maka intensitas cahaya semakin tinggi, begitu juga sebaliknya LED akan meredup 

jika arus yang melewatinya kecil. 

 

Gambar 6 Grafik tegangan LED 
(www.Electroniclab.com. Hal. 1)  

 

 
Gambar 7 Grafik arus LED 

(www.Electroniclab.com. Hal. 1)  
 

LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk 

mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah 

galium, arsenic dan phosporus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna 

cahaya yang berbeda pula.  

 



 

 

Gambar 8 Simbol LED 
(www.Electroniclab.com. Hal. 1)  

 
Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak ada adalah warna 

merah, kuning dan hijau.LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua 

warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam 

memilih LED selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum 

dan disipasi daya-nya. Rumah (chasing) LED dan bentuknya juga bermacam-

macam, ada yang persegi empat, bulat dan lonjong. 

 

d. LED Infra Merah 

LED dengan visible rays (cahaya tampak) banyak digunakan sebagai 

indikator. Selain itu, terdapat LED yang menghasilkan invisible rays (cahaya tak 

tampak) seperti LED infra merah. LED ini menghasilkan cahaya infra merah. 

Infra merah adalah sinar dengan panjang gelombang (λ) lebih besar dari 800 nm 

dan tidak dapat dilihat oleh mata. (M. Aksin. 2003. Hal. 11) 

 

Gambar 9. Spectrum sinar 
(M. Aksin. 2003. Hal. 12) 

 



 

Sinar infra merah merupakan gelombang elektromagnetik, jika dilihat 

dengan spektroskop cahaya, maka cahaya infra merah akan tampak pada spectrum 

electromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya 

merah. Dengan panjang gelombang ini maka cahaya infra merah tidak akan dapat 

dilihat oleh mata, akan tetapi radiasi panas yang ditimbulkan masih dapat di 

deteksi. 

 

Gambar 10. Kurva Karakteristik Infra Merah 
(www.firchildsemi.com. Hal. 2) 

 
Cahaya infra merah walaupun mempunyai panjang gelombang yang sangat 

panjang tetapi tidak dapat menembus bahan-bahan yang tidak dapat melewatkan 

cahaya tampak, sehingga cahaya infra merah tetap mempunyai karakteristik 

seperti halnya cahaya yang nampak oleh mata.  

LED infra merah digunakan ketika diperlukan daya penekanan optis yang 

tinggi. LED ini mempunyai intensitas sinar lebih besar di banding LED dengan 

cahaya tampak. LED infra merah merupakan padanan spectral terbaik untuk 



 

kebanyakan fototransistor sebagai elemen penerima sinar pengindera 

photoelektrik. 

 

e. Transistor Bipolar 

Transistor merupakan dioda dengan dua sambungan (junction). Sambungan 

itu  membentuk transistor PNP maupun NPN. Ujung-ujung terminalnya berturut-

turut disebut emitor, base dan kolektor. Base  selalu berada di tengah, di antara 

emitor dan kolektor. Transistor ini disebut transistor bipolar,  karena struktur dan 

prinsip kerjanya tergantung dari perpindahan elektron di kutup negatif mengisi 

kekurangan elektron (hole) di kutup positif. bi = 2 dan polar = kutup. Adalah 

William Schockley pada tahun 1951 yang pertama kali menemukan transistor 

bipolar. (www.Electroniclab.com. Hal 1) 

 
Gambar 11 Transistor NPN dan PNP 

(www.Electroniclab.com. Hal 1) 
 

Transistor adalah komponen yang bekerja sebagai saklar (switch on/off) dan 

juga sebagai penguat (amplifier). Transistor bipolar adalah inovasi yang 

mengantikan transistor tabung (vacum tube). Selain dimensi transistor bipolar 

yang relatif lebih kecil, disipasi dayanya juga lebih kecil sehingga dapat bekerja 

pada suhu yang lebih dingin. Dalam beberapa aplikasi, transistor tabung masih 

digunakan terutama pada aplikasi audio, untuk mendapatkan kualitas suara yang 



 

baik, namun konsumsi dayanya sangat besar. Sebab untuk dapat melepaskan 

elektron, teknik yang digunakan adalah pemanasan filamen seperti pada lampu 

pijar. 

Transistor bipolar memiliki 2 junction yang dapat disamakan dengan 

penggabungan 2 buah dioda. Emiter-Base adalah satu junction dan Base-Kolektor 

junction lainnya. Seperti pada dioda, arus hanya akan mengalir hanya jika diberi 

bias positif, yaitu hanya jika tegangan pada material P lebih positif daripada 

material N (forward bias). Pada gambar ilustrasi transistor NPN berikut ini, 

junction base-emiter diberi bias positif sedangkan base-colector mendapat bias 

negatif (reverse bias). 

 
Gambar 12 Arus elektron transistor npn 

(www.Electroniclab.com. Hal 1) 
 

Karena base-emiter mendapat bias positif maka seperti pada dioda, elektron 

mengalir dari emiter menuju base. Kolektor pada rangkaian ini lebih positif sebab 

mendapat tegangan positif. Karena kolektor ini lebih positif, aliran elektron 

bergerak menuju kutup ini. Misalnya tidak ada kolektor, aliran elektron 

seluruhnya akan menuju base seperti pada dioda. Tetapi karena lebar base yang 

sangat tipis, hanya sebagian elektron yang dapat bergabung dengan hole yang ada 



 

pada base. Sebagian besar akan menembus lapisan base menuju kolektor. Inilah 

alasannya mengapa jika dua dioda digabungkan tidak dapat menjadi  sebuah 

transistor, karena persyaratannya adalah lebar base harus sangat tipis sehingga 

dapat diterjang oleh elektron.  

Jika misalnya tegangan base-emitor dibalik (reverse bias), maka tidak akan 

terjadi aliran elektron dari emitor menuju kolektor. Jika pelan-pelan 'keran' base 

diberi bias maju (forward bias), elektron mengalir menuju kolektor dan besarnya 

sebanding dengan besar arus bias base yang diberikan. Dengan kata lain, arus base 

mengatur banyaknya elektron yang mengalir dari emiter menuju kolektor.  Ini  

yang dinamakan efek penguatan transistor, karena arus base yang kecil 

menghasilkan arus emiter-colector yang lebih besar. Istilah amplifier (penguatan) 

menjadi salah kaprah, karena dengan penjelasan di atas sebenarnya yang terjadi 

bukan penguatan, melainkan arus yang lebih kecil mengontrol aliran arus yang 

lebih besar. Juga dapat dijelaskan bahwa base mengatur  membuka dan menutup 

aliran arus emiter-kolektor (switch on/off). 

Pada transistor PNP, fenomena yang sama dapat dijelaskan dengan 

memberikan bias seperti pada gambar berikut. Dalam hal ini yang disebut 

perpindahan arus adalah arus hole. 



 

 

Gambar 13. Arus hole transistor pnp 
(www.Electroniclab.com. Hal 1) 

 
Berikut adalah terminologi parameter transistor, dalam hal ini arah arus 

adalah dari potensial yang lebih besar ke potensial yang lebih kecil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Arus potensial 
(www.Electroniclab.com. Hal 1) 
 

Keterangan Gambar 14 : 
IC  :  arus kolektor 
IB  :  arus base 
IE  :  arus emitor 
VC  :  tegangan kolektor 
VB  :  tegangan base 
VE  : tegangan emitor 
VCC: tegangan pada kolektor 
VCE  : tegangan jepit kolektor-emitor 
VEE  :  tegangan pada emitor 
VBE  :  tegangan jepit base-emitor 
ICBO  :  arus base-kolektor  
VCB  :  tegangan jepit kolektor-base 



 

Dari hukum Kirchhoff diketahui bahwa jumlah arus yang masuk kesatu titik 

akan sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Jika teorema tersebut 

diaplikasikan pada transistor, maka hukum itu menjelaskan hubungan 

(www.Electroniclab.com. Hal 1):  

 IE = IC + IB ................................................ (1) 

 

 

Gambar 15. Arus emitor 
(www.Electroniclab.com. Hal 1) 

 
Persamanaan (1) tersebut mengatakan arus emiter IE adalah jumlah dari arus 

kolektor IC dengan arus base IB. Karena arus IB sangat kecil sekali atau disebutkan 

IB << IC, maka dapat di nyatakan (www.Electroniclab.com. Hal 1): 

 IE = IC ........................................................ (2) 

Pada tabel data transistor (databook) sering dijumpai spesikikasi αdc (alpha 

dc) yang  tidak lain adalah (www.Electroniclab.com. Hal 1): 

 αdc = IC/IE  ................................................. (3) 

Defenisinya adalah perbandingan arus kolektor terhadap arus emitor. 

Karena besar arus kolektor umumnya hampir sama dengan besar arus emiter 

maka idealnya besarαdc adalah = 1 (satu). Namun umumnya transistor yang ada 

memiliki αdc kurang lebih antara 0.95 sampai 0.99.  



 

Besar perbandingan antara arus kolektor dengan arus basis disebut Beta (β)  

(www.Electroniclab.com. Hal 1): 

 β = IC/IB......................................................  (4) 

Dengan kata lain, β adalah parameter yang menunjukkan kemampuan 

penguatan arus (current gain) dari suatu transistor. Parameter ini ada tertera di 

databook transistor dan sangat membantu para perancang rangkaian elektronika 

dalam merencanakan rangkaiannya.  

Hubungan antara IB dan VBE tentu saja akan berupa kurva dioda. Karena 

memang telah diketahui bahwa junction base-emitor tidak lain adalah sebuah 

dioda. Jika hukum Ohm diterapkan pada loop base diketahui adalah 

(www.Electroniclab.com. Hal 1): 

 IB = (VBB - VBE) / RB ......... .........................  (5) 

 

Gambar 16. Kurva IB -VBE 
(www.Electroniclab.com. Hal 1) 

 
VBE adalah tegangan jepit dioda junction base-emitor. Arus hanya akan 

mengalir jika tegangan antara base-emitor lebih besar dari VBE. Sehingga arus IB 

mulai aktif mengalir pada saat nilai VBE tertentu. 



 

Besar VBE umumnya tercantum di dalam databook. Tetapi untuk 

penyerdehanaan umumnya diketahui VBE = 0.7 volt untuk transistor silikon dan 

VBE = 0.3 volt untuk transistor germanium. Nilai ideal VBE  = 0 volt.   

Gambar berikut telah diplot beberapa  kurva kolektor arus IC terhadap VCE 

dimana arus IB dibuat konstan.    

  

Gambar 17. Kurva kolektor 
(www.Electroniclab.com. Hal 1) 

 
Dari kurva ini terlihat ada beberapa region yang menunjukkan daerah kerja 

transistor. Pertama adalah daerah saturasi, lalu daerah cut-off, kemudian daerah 

aktif dan seterusnya daerah breakdown. 

Daerah kerja transistor yang normal adalah pada daerah aktif, dimana arus IC 

konstans terhadap berapapun nilai VCE. Dari kurva ini diperlihatkan bahwa arus IC 

hanya tergantung dari besar arus IB. Daerah kerja ini biasa juga disebut daerah 

linear (linear region).  

Jika hukum Kirchoff mengenai tegangan dan arus diterapkan pada loop 

kolektor (rangkaian CE), maka dapat diperoleh hubungan 

(www.Electroniclab.com. Hal 1): 



 

  VCE = VCC - ICRC ............. .......................... . (6)  

Dapat dihitung dissipasi daya transistor adalah (www.Electroniclab.com. Hal 1): 

 PD = VCE.IC  ...............................................  (7)  

Rumus ini mengatakan jumlah dissipasi daya transistor adalah tegangan 

kolektor-emitor dikali jumlah arus yang melewatinya. Dissipasi daya ini berupa 

panas yang menyebabkan naiknya temperatur transistor. Umumnya untuk 

transistor power sangat perlu untuk mengetahui spesifikasi PDmax. Spesifikasi ini 

menunjukkan temperatur kerja maksimum yang diperbolehkan agar transistor 

masih bekerja normal. Sebab jika transistor bekerja melebihi kapasitas daya 

PDmax, maka transistor dapat rusak atau terbakar.   

Daerah saturasi adalah mulai dari VCE = 0 volt sampai kira-kira 0.7 volt 

(transistor silikon), yaitu akibat dari efek dioda kolektor-base yang mana tegangan 

VCE belum mencukupi untuk dapat menyebabkan aliran elektron.  

Jika kemudian tegangan VCC dinaikkan perlahan-lahan, sampai tegangan 

VCE tertentu tiba-tiba arus IC mulai konstan. Pada saat perubahan ini, daerah kerja 

transistor berada pada daerah cut-off yaitu dari keadaan saturasi (OFF) lalu 

menjadi aktif (ON). Perubahan ini dipakai pada sistem digital yang hanya 

mengenal angka biner 1 dan 0 yang tidak lain dapat direpresentasikan oleh status 

transistor OFF dan ON.   

Dari kurva kolektor, terlihat jika tegangan VCE lebih dari 40V, arus IC 

menanjak naik dengan cepat. Transistor pada daerah ini disebut berada pada 

daerah breakdown. Seharusnya transistor tidak boleh bekerja pada daerah ini, 

karena akan dapat merusak transistor tersebut. Untuk berbagai jenis transistor nilai 



 

tegangan VCEmax yang diperbolehkan sebelum breakdown bervariasi. VCEmax 

pada databook transistor selalu dicantumkan juga 

 

f. Fototransistor 

Prinsip kerja foto transistor sama persis dengan kerja transistor sebagai 

saklar. Perbedaannya terletak pada denyut yang terletak pada basis. Jika pada 

transistor biasa denyut yang diberikan berupa arus DC, maka pada fototransistor 

denyut yang dikenakan pada basis adalah intensitas cahaya yang sesuai dengan 

karakteristik fototransistor tersebut. (Petruzella, Frank: 2001, Hal. 259) 

Dalam kondisi normal, kolektor mendapat reverse bias, dan emitor 

mendapat forward bias. Pada kaki kolektor akan selalu ada sedikit arus bocor, 

yaitu arus bocor antara kolektor dan basis. Arus bocor selain dipengaruhi oleh 

temperatur juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang datang pada daerah 

pengosongan antara kolektor dan basis. Sifat inilah yang dimanfaatkan oleh 

fototransistor untuk menghantarkan atau ON. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Gambar 18.  Simbol fototransistor 

(Esan Hasan: 1998, Hal. 206) 
 

 

 Gambar 19. (a)  Fototransistor terkena cahaya  
  (b)  Fototransistor tidak terkena cahaya 
 (Esan Hasan: 1998, Hal. 206)  
 

Saat fototransistor tidak terkena cahaya, Basis – Emitor tidak mendapatkan 

bias, elektron tidak dapat bergerak bebas sehingga depletion layer melebar. 

Dengan demikian arus tidak dapat mengalir, foto transistor dalam keadaan cut off. 

Sebaliknya, saat fototransistor terkena cahaya yang sesuai dengan 

karakteristiknya, perpindahan elektron akan terjadi di sekitar lapisan 

pengosongan. Hal ini mengakibatkan lapisan pengosongan menyempit dan 

transistor akan bersifat menghantar (ON)  

 

g. Relai 

Relai adalah alat yang dioperasikan dengan listrik yang berfungsi 

mengontrol penghubungan rangkaian listrik secara mekanis. Relai merupakan 

salah satu bagian yang penting dari banyak sistem kontrol, bermanfaat untuk 

kontrol jarak jauh dan untuk pengontrolan alat tegangan dan arus tinggi dengan 

sinyal kontrol tegangan arus rendah. (Petruzella, Frank. 2001. Hal. 191) 



 

Untuk memenuhi fungsinya sebagai saklar elektronik, relai tersusun atas 

lilitan sebagai pembentuk elektromagnet dan kontak sebagai penghubung dan 

pelepas arus rangkaian yang dikontrol. Pada kondisi normal, kontak berada pada 

kondisi normaly open (NO) dan normaly close (NC). 

 

 

Gambar 20. Simbol relai 
(Petruzella, Frank: 2001, Hal. 192) 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Konstruksi Relay 
(Petruzella, Frank: 2001, Hal. 192) 

Banyak relai mempunyai beberapa perangkat kontak yang dioperasikan 

dengan kumparan tunggal. Misalnya relai yang digunakan untuk mengontrol 

beberapa operasi penghubungan dengan arus terpisah. Pada umumnya relai 

kontrol digunakan sebagai alat pembantu untuk kontrol penghubungan rangkaian 

dan beban. Misalnya motor kecil, solenoida, atau lampu pilot.  

(a) Kontak relay terbuka/ NO (terbuka ketika koil  
tidak diberi energi) 

 

(b) Kontak relay tertutup/ NO (tertutup ketika koil 
diberi energi) 

 



 

Relai dapat digunakan untuk mengontrol beban tegangan tinggi dengan 

rangkaian kontrol tegangan rendah. Hal ini memungkinkan karena kumparan dan 

kontak dari relai secara listrik terisolasi satu sama lain. Dari segi keamanan, 

rangkaian tersebut mempunyai perlindungan ekstra bagi operator. 

 

Gambar 22.  Penggunaan relay untuk mengontrol rangkaian 
beban arus tinggi dengan rangkaian control arus 
rendah.  
(Petruzella, Frank: 2001, Hal. 194) 

 
Kumparan relai mampu dikontrol dengan sinyal arus rendah dari rangkaian 

terpadu dan transistor seperti diperlihatkan pada gambar 22. Pada rangkaian 

tersebut, sinyal kontrol elektronis menghidupkan atau mematikan transistor yang 

pada gilirannya menyebabkan kumparan relai diberi energi dan dihilangkan 

energinya. Arus pada rangkaian kontrol yang terdiri dari transistor dan kumparan 

relai sangat jauh lebih besar dalam perbandingannya. 

Lapis tegangan pada kumparan relai yang diberi energi, menyebabkan 

penghubungan kontak yang disebut tegangan pick-up (tegangan tarik). Setelah 

relai deberi energi, lapis tegangan pada kumparan relai dimana kontak kembali 

pada kondisi tidak dioperasikan disebut tegangan drop out (tegangan lepas) 

kumparan relai dirancang untuk tidak lepas sampai penurunan tegangan pada 

penurunan tegangan minimum sekitar 85% dari tegangan kerja. Kumparan relai 



 

juga tidak akan menarik (memberi energi) sampai tegangan meningkat pada 85% 

dari tegangan kerja, tanpa merusakkan kumparan. Kumparan relai dibuat dari 

konstruksi cetakan, hal ini membantu mengurangi penyerapan kelembaban dan 

meningkatkan kekuatan mekanis. 

 

h. Silicon-Controlled Rectifiers 

Silicon-Controlled Rectifiers adalah alat semikonduktor empat lapis (PNPN) 

yang menggunakan tiga kaki (anoda, katoda, dan gerbang) untuk operasinya. 

(gambar 23.) Tidak seperti pada transistor, operasi SCR tidak dapat memprkuat 

sinyal. SCR tepat digunakan sebagai saklar solid-state dan dikategorikan menurut 

jumlah arus yang dapat beroperasi. (Petruzella, Frank: 2001, Hal. 264) 

SCR arus rendah dapat bekerja dengan arus anoda kurang dari 1 A. SCR 

arus tinggi dapat menangani arus beban ribuan ampere. Sebagian besar SCR 

mempunyai perlengkapan untuk penyerapan berbagai jenis panas untuk 

mendidipasi panas internal. Tegangan yang mengakibatkan  arus tidak dapat 

mengalir sampai pada suatu tegangan reverse-bias tertentu yang menyebabkan 

sambungan NP ini jenuh dan hilang disebut tegangan breakdown dan pada saat 

itu arus mulai dapat mengalir melewati thyristor sebagaimana dioda umumnya. 

Pada thyristor tegangan ini disebut tegangan breakover Vbo. 

 



 

 
Gambar 23. Silicon-Controlled Rectifiers 

(Petruzella, Frank: 2001, Hal. 264) 
 

Melalui kaki (pin) gate tersebut memungkinkan komponen ini di trigger 

menjadi ON, yaitu dengan memberi arus gate.  Ternyata dengan memberi arus 

gate Ig yang semakin besar dapat menurunkan tegangan breakover (Vbo) sebuah 

SCR. Dimana tegangan ini adalah tegangan minimum yang diperlukan SCR untuk 

menjadi ON. Sampai pada suatu besar arus gate tertentu, ternyata akan sangat 

mudah membuat SCR menjadi ON. Bahkan dengan tegangan forward yang kecil 

sekalipun. Misalnya 1 volt saja atau lebih kecil lagi. Kurva tegangan dan arus dari 

sebuah SCR adalah seperti yang ada pada gambar 24. 

 

Gambar 24 Karakteristik kurva I-V SCR 
(www.Electroniclab.com. Hal 1) 

 
Pada gambar tertera tegangan breakover Vbo, yang jika tegangan forward 

SCR mencapai titik ini, maka SCR akan ON. Lebih penting lagi adalah arus Ig 



 

yang dapat menyebabkan tegangan Vbo turun menjadi lebih kecil. Pada gambar 

ditunjukkan beberapa arus Ig dan korelasinya terhadap tegangan breakover. Pada 

datasheet SCR, arus trigger gate ini sering ditulis dengan notasi IGT (gate trigger 

current). Pada gambar ada ditunjukkan juga arus Ih yaitu arus holding yang 

mempertahankan SCR tetap ON. Jadi agar SCR tetap ON maka arus forward dari 

anoda menuju katoda harus berada di atas parameter ini. 

Sejauh ini yang dikemukakan adalah bagaimana membuat SCR menjadi 

ON. Pada kenyataannya, sekali SCR mencapai keadaan ON maka selamanya akan 

ON, walaupun tegangan gate dilepas atau di short ke katoda. Satu-satunya cara 

untuk membuat SCR menjadi OFF adalah dengan membuat arus anoda-katoda 

turun dibawah arus Ih (holding current). Pada gambar 24 kurva I-V SCR, jika arus 

forward berada dibawah titik Ih, maka SCR kembali pada keadaan OFF. Berapa 

besar arus holding ini, umumnya ada di dalam datasheet SCR.  

Cara membuat SCR menjadi OFF tersebut adalah sama saja dengan 

menurunkan tegangan anoda-katoda ke titik nol. Karena inilah SCR atau thyristor 

pada umumnya tidak cocok digunakan untuk aplikasi DC. Komponen ini lebih 

banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi tegangan AC, dimana SCR bisa OFF 

pada saat gelombang tegangan AC berada di titik nol. 

Ada satu parameter penting lain dari SCR, yaitu VGT. Parameter ini adalah 

tegangan trigger pada gate yang menyebabkab SCR ON. Kalau dilihat dari model 

thyristor pada gambar-2, tegangan ini adalah tegangan Vbe pada transistor Q2. VGT 

seperti halnya Vbe, besarnya kira-kira 0.7 volt. Seperti contoh rangkaian gambar 

25 berikut ini sebuah SCR diketahui memiliki IGT = 10 mA dan VGT = 0.7 volt. 



 

Maka dapat dihitung tegangan Vin yang diperlukan agar SCR ini ON adalah 

sebesar: (www.Electroniclab.com. Hal 1) 

Vin = Vr + VGT 
Vin = IGT(R) + VGT = 4.9 volt 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 25.  Rangkaian SCR 

(www.Electroniclab.com. Hal 1) 
 
 

i. Motor DC 

Motor listrik merupakan mesin berputar yang bertujuan merubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Prinsip dasar motor listrik didasarkan pada gaya 

yang dihasilkan oleh pengaruh medan magnet terhaadap arus listrik pada suatu 

penghantar. (I. Made Sudana. 2003) 

Secara prinsip, motor DC (Direct Curent) atau motor arus searah sama 

dengam motor arus bolak-balik (Alternating Current). Perbedaannya, motor DC 

memiliki komutator yang berfungsi merubah tegangan AC menjadi DC.  

Kondisi gerak pada motor terjadi apabila arus dicatukan dari luar pada loop 

yang menimbulkan momen putar akibat kopel gaya yang timbul. Sebagai syarat 

terjadinya gerakan putar, ada tiga komponen utama pada sebuah motor DC, yaitu: 



 

1. Magnet dengan medan eksitasi. 

2. Rotor dengan sejumlah besar kumparan. 

3. Komutator dengan sejumlah tembereng/lamel. 

Motor arus searah jarang digunakan pada aplikasi industri umum karena 

semua sistem utility listrik diperlengkapi dengan perkakas arus bolak-balik. Tetapi 

untuk aplikasi khusus sangat menguntungkan menggunakan motor arus searah. 

Motor arus searah digunakan dimana kontrol torsi dan kecepatan dengan rentang 

yang lebar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. 

Penghantar yang mengalirkan arus ditempatkan tegak lurus pada medan 

magnet, cenderung bergerak lurus terhadap medan magnet. Besarnya gaya yang 

didesakkan untuk menggerakan berubah sebanding dengan kekuatan medan 

magnet, besarnya arus yang mengalir pada penghantar, dan panjang penghantar.  

NS

Jangkar
Putaran

 

Gambar 26. Prinsip Motor 
(Petruzella, Frank: 2001, Hal. 352) 

.Gambar 26 diatas menggambarkan bagaimana torsi motor dihasilkan oleh 

kumparan yang membawa arus pada kawat yang ditempatkan pada medan 

magnet. Interaksi pada medan magnet menyebabkan pembekokan garis gaya 

magnet. Apabila garis cenderung lurus keluar, pembengkokan tersebut 

menyebabkan loop mengalami gerakan putaran. Penghantar sebelah kiri ditekan 

ke bawah dan penghantar sebelah kanan kanan ditekan ke atas, menyebabkan 

putaran jangkar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. 



 

Motor dan generator arus searah dibuat dengan cara yang sama sehingga 

mesin DC dapat bekerja dengan baik sebagai motor maupun sebagai generator. 

Motor DC magnet permanen adalah motor yang fluks magnet utamanya 

dihasilkan dari magnet permanen. Elektromagnetik digunakan untuk medan 

magnet sekunder atau fluks jangkar.  

 

 
Gambar 27. Operasi motor DC Magnet Permanent 

(www.Electroniclab.com. Hal. 1) 
 

Arah putaran motor DC magnet permanen ditentukan oleh arah arus yang 

mengalir pada jangkar. Pembalik ujung-ujung jangkar tidak membalik arah 

putaran. Salah satu keistimewaan motor DC ini adalah kecepatannya dapat 

dikontrol dengan mudah. Kecepatan motor magnet permanen berbanding 

langsung dengan harga tegangan yang diberikan pada jangkar. Semakin besar 

tegangan jangkar semakin tinggi kecepatan motor. 



 

Untuk mengatur perubahan putaran pada sebuah motor dapat dilakukan 

dengan mengubah arah arus yang mengalir melalui motor tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan hanya dengan mengubah polaritas tegangan motor. 

 

2. Kerangka Berfikir 

Sistem keamanan ini dibangun dan dibagi menjadi beberapa lapis keamanan. 

Adapun denah ruangan diasumsikan seperti pada gambar 29 : 

 
Gambar 28. Denah ruangan dan tata letak sensor 

a. Lapis Pertama 

Lapis pertama, sistem sensor diletakkan pada setiap duratran/almari 

penyimpan objek pameran yang berada di tepi ruangan. Adapun objek ini 

diasumsikan sebagai benda berharga pelengkap pameran. Sensor pertama akan 

aktif apabila pencuri/perampok hendak mengambil benda-benda yang berada pada 

duratran/almari tersebut. Bila sensor aktif, maka lampu indikator pada kantor 



 

security akan aktif, sekaligus akan menutupkan pintu darurat yang terdapat pada 

pintu masuk dan pintu keluar utama.  

b. Lapis Kedua 

Sensor lapis kedua diletakkan di dekat objek pameran utama yang berada di 

tengah ruang pameran. Bila sensor ini aktif, benda berharga akan di tarik ke 

bawah oleh sistem mekanik yang berada pada tempat memamerkan objek 

tersebut. Sehingga perampok tidak dapat mengambil objek utama walaupun dia 

dapat melewati lapis keamanan yang ada. 

 

Diagram block : 

 

 
 

Gambar 29. Block diagram sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flowchart sistem : 

 
 

Gambar 30. Diagram alir sistem 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Metodologi Penelitian 

Proses penyusunan Tugas Akhir dilakukan dengan metode studi pustaka 

dan percobaan alat. Pencarian referensi dari literatur-literatur yang memaparkan 

materi pendukung yang sesuai dengan garis besar permasalahan penulisan 

laporan. Bersumber pada referensi tersebut, proses pembuatan alat dilakukan dan 

kemudian dilakukan percobaan dan pengukuran untuk mendapatkan data yang 

kemudian dianalisis. Hal ini juga dilakukan untuk membandingkan analisa teori 

dengan praktek kinerja alat yang dibuat.   

1) Alat dan Bahan 

a. Alat 
 

Tabel 1. Daftar alat yang digunakan 
Alat Spesifikasi Jumlah 

Multimeter Sanwa Tipe CD 720E 1 
Bor PCB 1 mm 1 
Solder 40 W 1 
Gergaji besi  1 
Precission srewdriver  1 set 
Cutter    

 

b. Bahan  
 

Tabel 2. Daftar bahan  yang digunakan 
Bahan Spesifikasi Jumlah 

10kΩ 4 
4k7 6 
47Ω 2 
1kΩ 2 
560Ω 2 
470Ω 4 

Resistor  

1MΩ 2 
Variabel resistor 10kΩ 4 
Relai  12 Volt 4 
LED  5 



 

Bahan Spesifikasi Jumlah 

LED IR  2 
Dioda 1N4002 10 
Elco 1µF/16V 4 
 100µF/16V 4 
Kapasitor 10nF 4 
 1nF 2 
   

BD 139 6 Transistor 
BC 547 2 

Fototransistor  2 
 

IC 4093 2 
 LM 7805 1 
 LM 7812 1 
 CA3140 2 
Trafo CT 12 Volt/2 Ampere 1 
Baterai  9 Volt 1 
Pin conector  Secukupnya 
Kabel   Secukupnya 
Baut  Secukupnya 
PCB  Secukupnya 
Rugos PCB  Secukupnya 
Larutan Feriklorida  Secukupnya 
Boks amplifier  Secukupnya  
Saklar NO/NC  4 
Saklar NO  1 
Steker  1 

 

2) Perencanaan Rangkaian 

Electronic security system pada ruang pameran benda berharga ini terdiri 

dari beberapa rangkaian komponen yang membentuk perangkat  elektronik 

dengan fungsi berbeda. Perangkat tersebut adalah kit sensor Infra Merah 

(pemancar dan penerima), sistem relai, dan sistem mekanika penggerak. 

 

 

 



 

a. Rangkaian sensor Infra Merah 

1. Rangkaian Pemancar Infra Merah 

 

Gambar 31. Rangkaian pemancar Infra Merah 

 

2. Rangkaian Penerima Infra Merah 

 

 

Gambar 32. Rangkaian pemancar Infra Merah 

 

 



 

b. Rangkaian driver relai sebagai pembalik logika 

 

Gambar 33. Rangkaian Driver Relai sebagai pembalik logika 

c. Rangkaian driver relai dengan SCR 

 

Gambar 34. Rangkaian Driver Relai dengan SCR  

d. Rangkaian pembalik putaran motor (reset sistem) 

 

Gambar 35. Rangkaian pembalik putaran motor 

 



 

3) Langkah Kerja 

Berdasarkan pada perencanaan rangkaian, langkah kerja pertama adalah 

membuat PCB untuk setiap perangkat pendukung. Adapun langkah kerja 

pembuatan PCB tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Rencanakan tata letak komponen. 

2. Mengubah gambar rangkaian menjadi Layout PCB. 

3. Pindahkan gambar layout ke PCB. 

4. Pastikan jalur PCB sudah tertata dengan benar. 

5. Larutkan PCB pada larutan feriklorida (FeCl). 

6. Cuci PCB dengan air sampai bersih. 

7. Lubangi PCB dengan bor. 

8. Pasang komponen pada PCB sesuai dengan posisinya. 

9. Solder kom,ponen yang sudah di pasang dengan benar. 

Adapun gambar layout dan  PCB dari masing-masing rangkaian adalah 

sebagai berikut: 

1. Layout dan PCB rangkaian pemancar Infra Merah 

  

Gambar 36. Lay out rangkaian pemancar infra merah 



 

  

Gambar 37. PCB penerima infra merah 

2. Layout dan PCB rangkaian penerima Infra Merah 

 

Gambar 38. Layout rangkaian penerima Infra Merah 

 

Gambar 39. PCB rangkaian penerima infra merah 

 

 



 

3. Layout dan PCB rangkaian relai sebagai pembalik logika 

 

Gambar 40. Lay out & PCB rangkaian relai pembalik logika 

 

4. Layout dan PCB rangkaian relai dengan SCR 

 

Gambar 41. Layout PCB rangkaian relai dengan SCR 

 

Gambar 42. PCB rangkaian relai dengan SCR 

 



 

5. Layuot dan PCB rangkaian catu daya 

 

Gambar 43. Layout PCB rangkaian catu daya 

 

Gambar 44. PCB rangkaian catu daya 

 

4) Perakitan  

Setelah semua komponen terpasang pada PCB-nya masing-masing, PCB 

tersebut dikemas dalam boks komponen. Peletakkan komponen pada boks 

dilakukan dengan seksama untuk menghindari interfensi antara rangkaian yang 

satu dengan yang lain. Karena interfensi sinyal infra merah atau grounding dari 

dua rangkaian dengan catu daya yang berbeda dapat mengakibatkan sistem secara 

keseluruhan menjadi tidak stabil. Boks yang digunakan untuk meletakkan 

komponen berupa boks Amplifier. Agar sesuai dengan kebutuhan, terutama 



 

konektor input dan output, maka boks amplifier tersebut dimodivikasi sedemikian 

rupa. Adapun gambar boks tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Ind ika tor ON/OFF

Tombol ON/OFF Ind ika tor aman/tidak

Ind ika tor reset system

Tombol Reset

 

 

Gambar 45. Boks komponen tampak depan 

 

 

Konektor Motor DC

Konektor Pemancar IR

Konektor Penerima IR
Sumber AC  

 

Gambar 46. Boks komponen tampak belakang 



 

C. Hasil Uji Coba (Pembahasan) 

1. Pengukuran  

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui respon penerima infra merah 

terhadap jarak dan lebar sudut pemancar infra merah.  

a. Pengukuran Vout penerima infra merah kaitannya dengan jarak pemancar infra 

merah. 

Data hasil pengukuran : 

Tabel 3.  Data hasil pengukuran Vout penerima IR kaitannya dengan jarak 
pemancar IR 

 
 
 

Grafik : 

 

Gambar 47. Grafik hubungan Vout  penerima IR  dengan jarak pemancar IR 

Jarak (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
V output (Volt) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 2.5 1.8 



 

Pada pengukuran tegangan output dengan kondisi jarak pemancar infra 

merah diubah-ubah (semakin menjauh), nampak bahwa semakin jauh letak 

pemancar semakin kecil pula tegangan keluaran penerima yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan karena intensitas cahaya yang ditangkap oleh fototransistor semakin 

kecil. Besar kecil intensitas cahaya yang mengenai fototransistor (basis 

fototransistor) mempengaruhi jumlah aliran elektron dari kolektor ke emitor 

b. Pengukuran Vout penerima infra merah kaitannya dengan lebar sudut letak 

pemancar infra merah 

Data hasil pengukuran : 

Tabel 4.  Data Pengukuran Vout penerima infra merah kaitannya dengan lebar 
sudut letak pemancar infra merah 

Sudut   (...0 ) 10 15 20 25 30 35 40 45 
V output (Volt) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
 
Grafik : 

 
Gambar 48. Grafik hubungan Vout penerima infra merah kaitannya 

dengan lebar sudut letak pemancar infra merah 
 



 

Pada pengukuran tegangan output dengan kondisi sudut pemancar infra 

merah diubah-ubah (semakin melebar), nampak bahwa semakin lebar letak 

pemancar semakin kecil pula tegangan keluaran penerima yang dihasilkan. Hal ini 

disebabkan karena intensitas cahaya yang ditangkap oleh fototransistor semakin 

kecil. Besar kecil intensitas cahaya yang mengenai fototransistor (basis 

fototransistor) mempengaruhi jumlah aliran elektron dari kolektor ke emitor. 

 

2. Analisa Data 

Untuk operasional rangkaian penerima infra merah menggunakan 

tegangan 5 Volt dan 12 Volt. Saat intensitas cahaya yang mengenai fototransistor 

berkurang, pergerakan elektron semakin terbatas sehingga depletion layer 

semakin melebar. Dengan demikian arus yang mengalir dari kolektor ke emitor 

semakin kecil pula. Sebaliknya, saat intensitas cahaya yang diterima fototransistor 

sesuai dengan karakteristiknya, perpindahan elektron akan terjadi di sekitar 

lapisan pengosongan. Hal ini mengakibatkan lapisan pengosongan menyempit dan 

transistor akan bersifat menghantar (ON)  

Intensitas cahaya yang diterima fototransistor juga dipengaruhi oleh lebar 

sudut posisi penerima infra merah. Dalam hal ini fototransistor dijadikan sebagai 

titik pusat percobaan, sedangkan LED infra merah di geser dengan sudut tertentu. 

pada titik pelebaran 30o cahaya infra merah sudah tidak dapat diterima oleh 

fototransistor. Sehingga gejala yang sama seperti pembahasan di atas terjadi. 

Output dari penerima infra merah akan mengaktifkan transistor pada 

rangkaian relai pembalik tegangan. Hal ini mengakibatkan kumparan relai 



 

mendapatkan tegangan dan mengaktifkan relai. Kontak normaly close pada relai 

difungsikan sebagai saklar untuk tegangan sumber 5 Volt sebagai konsumsi dari 

relai pengunci dengan SCR. Sehingga ketika relai aktif kontak ini terbuka dan 

keluaran menjadi 0 Volt. Sedangkan ketika transistor berada pada kondisi off, 

kumparan relai tidak mendapatkan tegangan, kontak normaly close pada keadaan 

terbuka sehingga output rangkaian menjadi 5 Volt. Tegangan output tepat 5 Volt 

disebabkan tidak adanya pengaruh dari komponen pada rangkaian. 

Output rangkaian relai pembalik diinputkan pada relai pengunci dengan 

SCR. Ketika input rangkaian relai dengan SCR 0 Volt, output tegangan rangkaian 

juga 0 Volt. Hal ini mengakibatkan motor pada mekanik tidak berputar. Ketika 

input rangkaian 5 Volt, SCR aktif (ON) dan kumparan relai mendapat tegangan 

suplai 12 Volt. Kontak normaly open pada relai digunakan sebagai saklar 

tegangan sumber untuk motor sebagai penggerak sistem mekanik sebesar 12 Volt. 

Sehingga ketika relai aktif, kontak tertutup dan output tegangan menjadi 12 Volt. 

Hal ini mengakibatkan motor pada sistem mekanik berputar. 

SCR digunakan sebagai saklar otomatis yang akan tetap ON walaupun 

kondisi logika 1 pada input hanya berlangsung padda waktu yang sangat pendek. 

Sehingga ketika sensor dilewati motor akan terus berputar. Untuk menghentikan 

putaran motor dilakukan dengan memutus hubungan arus pada SCR. Hal ini 

dilakukan dengan menggunakan saklar normally close yang dipasang sebagai limit 

switch pada sistem mekanik. 

 

 



 

3. Analisa Sistem Kendali 

Secara keseluruhan, sistem keamanan ini memanfaatkan sensor infra 

merah. Sensor bereaksi terhadap adanya gerakan pada area sensor. Sensor 

terhalang akan mengaktifkan sistem mekanik yang akan menarik 

(menyembunyikan) objek. Sehingga pencuri atau perampok tidak dapat 

mengambilnya. 

Sistem juga memberikan informasi keadaan pada ruang pameran. Apabila 

sensor aktif, lampu indikator pada boks komponen akan menyala, sehingga 

memberikan informasi pada petugas keamanan yang berjaga. Sistem tidak 

dilengkapi dengan alarm, sehingga ketika sistem aktif penjaga dapat menangkap 

pencuri tanpa pencuri sadari kalau keberadaannya sudah diketahui. 

Electronic security system dapat diaktifkan sesuai kebutuhan, misalnya 

ketika malam hari saja atau pada keadaan darurat. Dengan demikian memberikan 

keleluasaan pada pengunjung ketika pameran dibuka, dan memberikan keamanan 

yang baik ketika pameran ditutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 3 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Efektifitas kinerja sensor infra merah dipengaruhi oleh tata letak sensor 

(pemancar dan penerima). Kondisi ideal letak penerima dan pemancar infra merah 

adalah berada pada satu garis lurus. Penyimpangan letak pemancar dan penerima 

dapat mempengaruhi intensitas cahaya pada fototransistor yang berdampak pada 

besar kecilnya tegangan output rangkaian penerima infra merah. 

Selain letaknya segaris, jarak antara penerima dan pemancar infra merah 

idealnya diposisikan pada kondisi dimana intensitas cahaya yang diterima cukup 

dikonsumsi basis fototransistor untuk mengalirkan elektron dari kolektor ke 

emitor secara maksimal (fototransistor ON) 

 

B. SARAN 

1. Penambahan hidden camera akan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan 

kinerja sistem. 

2. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya system error tindakan 

maintenance sangat diperlukan. Pengecekan rutin, akan membantu sistem 

untuk terus bekerja secara stabil. 

3. LED infra merah dan fototransistor dengan kualitas baik dapat membuat 

sistem bekerja lebih maksimal. 
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