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Keuntungan penggunaan kontaktor magnetis sebagai pengganti peralatan
kontrol yang dioperasikan secara manual meliputi hal:

a. Pada penangan arus besar atau tegangan tinggi, sulit untuk membangun alat
manual yang cocok. Lebih dari itu, alat seperti itu besar dan sulit
mengoperasikannya. Sebaliknya, akan relatif sederhana untuk membangun
kontaktor magnetis yang akan menangani arus yang besar atau tegangan yang
tinggi, dan alat manual harus mengontrol hanya kumparan dari kontaktor.

b. Kontaktor memungkinkan operasi majemuk dilaksanakan dari satu operator
(satu lokasi) dan diinterlocked untuk mencegah kesalahan dan bahaya operasi.

c. Pengoperasian yang harus diulang beberapa kali dalam satu jam, dapat
digunakan kontaktor untuk menghemat usaha. Operator secara sederhana harus
menekan tombol dan kontaktor akan memulai urutan event yang benar secara
otomatis.

d. Kontaktor dapat dikontrol secara otomatis dengan alat pilot atau sensor yang
sangat peka.

e. Tegangan yang tinggi dapat diatasi oleh kontaktor dan menjauhkan seluruhnya
dari operator, sehingga meningkatkan keselamatan / keamanan instalasi.

f. Dengan menggunakan kontaktor peralatan kontrol dapat dipasangkan pada
titik-titik yang jauh. Satu-satunya ruang yang diperlukan dekat mesin adalah
ruangan untuk tombol tekan.

g. Dengan kontaktor, kontrol otomatis dan semi otomatis mungkin dilakukan
dengan peralatan seperti kontrol logika yang dapat diprogram seperti
Programmable Logic Controller (PLC).

BAB III
PERANCANGAN ALAT

Dalam perancangan alat dan sistem pada tugas akhir ini akan dijelaskan
beberapa perancangan, yang pertama adalah perancangan perangkat keras atau
hardware dan yang kedua adalah perancangan perangkat lunak atau software. Hal
pertama yang akan dibahas adalah mengenai perancangan perangkat keras yang
meliputi : perancangan diagram blok sistem secara umum, perancangan papan alat,
perancangan penempatan stop kontak dan pembatas MCB, perancangan
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pengkabelan seluruh komponen. Dan terakhir adalah perancangan software yang
meliputi perancangan program notifikasi sms padam.

3.1 Perancangan Diagram Blok Sistem
Sebelum merancang sebuah sistem harus dibuatlah sebuah diagram blok

untuk menjelaskan alur dari sistem yang akan dibuat secara keseluruhan, diagram
blok ini berguna untuk memahami dengan cepat bagaimana alat yang akan dibuat
bekerja, dan dalam diagram blok ini akan menggambarkan secara umum peralatan-
peralatan yang akan digunakan dalam perancangan alat. Secara sederhana alat ini
akan membantu dalam pengkuran dan pengingat dalam proses sambung sementara
terjadi. Berikut adalah gambar diagram blok sistem, yang ditujukkan oleh gambar
3.1.

\

Berikut adalah penjelasan dari diagram blok sistem secara keseluruhan.
Pada dasarnya alat ini memiliki sumber teganggan 220 volt atau teganggan rendah.
Pada alat ini terdapat dua buat kwh meter yang berguna untuk mengukur
penggunaan listrik oleh pelanggan. Perbedaan antara kwh meter yang pertama dan
kedua adalah, kwh meter pertama berfungsi sebagai alat pengukur penggunaan
listrik oleh pelanggan pada saat berlangsungnya permintaan sambung sementara.
Setelah permintaan sambung sementara selesai sesuai waktu yang di inginkan, maka
daily timer akan berhenti dan modem akan mengirimkan pesan melalui sms kepada
petugas agar segera dilakukan penormalan sambung sementara. Selain itu dengan
berhentinya daily timer akan membuat relay bekerja sehingga meter pertama yang
semula menghitung penggunaan listrik akan secara otomatis diganti dengan meter

Meter 2

Saluran
Tegangan
Rendah

Meter 1

Daily timer dan
relay

Pelanggan

Modem/sms padam

HP

Gambar III.1 Diagram Blok Sistem Keseluruhan
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kedua yang berfungsi menghitung pemakaian listrik pelanggan setelah sambung
sementara selesai sampai petugas datang dan melakukan penormalan.

3.2 Perancangan Hardware Alat
Alat akan dirancang di atas mika acrylic dengan panjang 80 centimeter dan

lebar 55 centimeter. Diatas acrylic tersebut akan tepasang dua buah meter yang
berfungsi sebagai pengukur pemakain tenaga listrik pelanggan. Selain meter,
terdapat dayli timer yang berfungsi sebagai pembatas waktu yang dikehendaki
pelanggan melakukan sambung sementara. Dan terdapat juga modem gate way yang
berfungsi mengirimkan pesan kepada petugas melalui sms. Terdapat juga relay yang
berfungsi untuk mengendalikan meter mana yang berfungsi untuk melakan
pengukuran tenaga listrik yang digunakan.

3.3 Perancangan Papan Alat
Papan alat digunakan untuk meletakkan komponen-komponen yang akan

dipasang dalam pembuatan alat. Papan alat ini terbuat dari acrylic lembaran yang
dipotong dengan ukuran panjang lebar 80 x 55 cm. Papan acrylic yang sudah
dipotong tersebut akan diberi penahan kaki dari besi siku agar lebih kuat dan
memudahkan dalam melakukan pewearingan kabel-kabel komponen alat. Besi siku
sendiri dipotong menyesuaikan ukuran acrylic yang telah dipotong yaitu dibutuhkan
2 buah besi siku ukuran 80cm dan 2 buah besi siku ukuran 55 cm. Gambaran
rencana papan alat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar III.2 Rancangan Papan Alat

3.4 Perancangan Stop Kontak dan MCB
Setelah proses pembuatan papan alat selesai, untuk pertama kali kita akan

memasang 5 buah stop kontak dan 3 buah pembatas MCB. 5 buah stop kontak
tersebut memlilki fungsi masing-masing, untuk stop kontak yang pertama diletakan



35

sebelah kiri atas yang berguna untuk mengisi tegangan ke alat atau bisa di bilang
stop kontak sumber. Stop kontak ke 2 akan dipasang sebelah kanan stop kontak
sumber. Stop kontak ini berfungsi untuk melayani sumber dari adptor 220volt-
12volt guna mengisi SU dari notifikasi sms padam. Sedangkan stop kontak yang ke
3 berada di kiri bawah guna melayani sumber dari adaptor 220volt-12volt guna
mengisi PSU dari notifikasi sms padam. Dan untuk stop kontak 4 dan 5 berada pada
pojok kanan bawah yang berfungsi sebagai fasilitas pelanggan menggunakan energy
listrik. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar III.3 Rancangan Penempatan Stop Kontak

Gambar III.4 Penempatan MCB pada Papan Alat
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3.5 Perancangan KWH Meter dan Komponen Lain

Setelah sumber sumber stop kontak telah terpasang, maka proses selanjutnya
adalah pemasangan KWH Meter dan komponen lain. Dalam alat ini terdapat dua
buah kwh meter. KWH meter yang pertama berguna untuk menghitung berapa
pemakaian listrik pelanggan pada saat proses sambung sementara berlangsung.
Sedangkan untuk KWH meter yang kedua berfungsi sebagai simulasi meter
pelanggan apabila pengguna sambung sementara merupakan pelanggan PLN dan
meter dua juga bisa di ibaratkan sebagai meter pasca sambung sementara apabila
pengguna sambung sementara merupakan bukan pelanggan PLN. Komponen lain
yang terpasang dalam alat ini adalah kontaktor, daily timer, relay, dan notifiasi sms
padam yang memiliki fungsi sesuai kapasitasna masing-masing. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III.5 Rancangan Hardware Alat Secara Utuh



37

Gambar III.6 Rancangan Hardware Sebelum Wearing

3.6 Perancangan Sistem Operasi
Pengoperasian alat ini menggunakan sumber 220 v0lt sebagai suber utama

alat. Alat ini akan bekerja setelah sumber masuk melalui stop kontak utama atau
stop kontak sumber. Sumber 220 volt kemudian akan dibatasi terlebih dahulu oleh
MCB. Setelah itu, sumber akan masuk pada rangkaian kontaktor, daily timer, dan
relay sebagai otaku utama alat. Setelah melalui rangkaian ketiga komponen tersebut
sumber teganggan tersebut akan mengisi ada pada kwh meter 1 dan 2 sebagai alat
pengukur pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan. Selain itu sumber dari kwh meter
juga digunakan untuk mengisi lampu indikasi. Sedangkan untuk komponen sms
padam di isi dari teganggan 220 volt yang telah diturunkan tengangannya menjadi
12volt olehmenggunakan adaptor 1 dan adaptor 2 guna mengisi PSU dan SU yang
ada dalam komponen alat notifikasi sms padam yang berguna sebagai sumber utama
dan sumber sekunder. Setelah sumber utama 220 volt masuk dalam Kwh meter,
maka akan diteruskan ke pembatas MCB sebelum masuk ke stop kontak pelanggan
dan pelanggan dapat menikmati energi listrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
dalam wearing rangkaian alat dibawah ini.
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Gambar III.7Wearing Rangkaian Alat

3.7 Perancangan Notifiasi Sms dan Relay
Notifikasi Sms Padam merupakan komponen yang digunakan dalam alat ini

yang berfungsi sebagai pengirim informasi dengan menggunakan media sms apabila
proses sambung sementara selesai. Dalam alat ini, notifikasi pembongkaran atau
penormalan akan berkerja apabila daily timer pada alat berhenti yang menunjukkan
masa sambung sementara telah habis. Dengan otomatis sms pembongkaran atau
penormalan sambung sementara ini akan mengirimkan pesan kepada petugas agar
segera dilakukan pembongkaran atau penormalan pada pelanggan. Untuklebih
jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini wearing dan komponen sms padam
yang digunakan.



39

Gambar III.8 Komponen Notifikasi SMS

Gambar III.9Wearing Notifikasi SMS

Relay yang digunakan dalam alat ini dalah relay merk omron yang memiliki
kaki delapan yang bersungsi untuk memutus tegangan setelah MCB meter. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III.10 Relay Omron 8 Kaki
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Gambar III.11Wearing Relay Omron 8 Kaki

3.8 Perancangan Kontaktor Magnit
Kontaktor Magnit yang digunakan adalah Kontaktor Magnit merk

telemecanique dengan kemampuan menghantarkan arus sebesar 50 Ampere.
Kontaktor ini berfungsi sebagai penggerak utama pada kwh meter yang dibantu
dengan menggunakan daily timer. Kontaktor yang digunakan merupakan kontaktor
1 phase, akan tetapi dalam penggunaannya dalam alat ini hanya digunakan satu
phase saja. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar III.12 Kontaktor Magnit
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Gambar III.13Wearing Kontaktor Magnit

3.9 Manfaat Finansial dan Non Finansial
Dengan pemasangan alat sambung sementara, maka dapat menimbulkan

dampak finansial dan non finansial. Beberapa manfaat finansial antara lain:
1. Dari segi PT PLN (persero), Kwh yang hilang akibat telambatnya penormalan

sambung sementara dapat terselamatkan karena terhitung dalam alat ini.
2. Dari segi pelanggan, Pelanggan hanya membayar listrik yang terpakai selama

sambung sementara bukan membayar paket seperti yang selama ini.

Beberapa manfaat finansial antara lain:

1. Dengan Alat ini kepuasan pelanggan akan terjaga karena pelanggan bisa
memantau berapa kwh yang dia gunakan dengan jelas.

2. Dengan alat ini, pihak PT PLN (persero) dan pelanggan tidak ada yang
dirugikan. Ini merupakan peningkatan pelayanan PLN yang exkselen
terpercaya.


