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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) merupakan pembangkit listrik yang 

memanfaatkan air sebagai sumber energi. Energi potensial dan energi kinetik dari  

air dirubah manjadi energi mekanik oleh turbin dan kemudian energi mekanik 

dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Seiring berjalannya waktu, kerja 

turbin akan mengalami jika tidak dilakukan pemeliharaan[1].  

Pembangkit Listrik Tenaga Air dapat dibedakan sesuai kapasitas listrik yang 

dapat dihasilkan. Pada umumnya pembagian jenis PLTA dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

1. PLTA Mikro, kapasitas listrik yang dihasilkan < 100 kW, 

2. PLTA Mini, kapasitas listrik yang dihasilkan 100-999 kW, 

3. PLTA Kecil, kapasitas listrik yang dihasilkan 1000-10.000 kW, 

4. PLTA Besar, kapasitas listrik yang dihasilkan > 10.000 kW. 

Suatu PLTA memiliki bagian-bagian yang perlu direncanakan pada setiap 

pembuatannya. Bagian-bagian tersebut adalah: 

1. Bendungan dan tempat pemasukan, 

2. Saluran dan pipa pesat, 

3. Gedung sentral beserta alat elektro-mekanik, 

4. Saluran pembuangan. 

Perhitungan daya terbangkit pada suatu PLTA dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut: 

P = 9,8 x Ș x Q x Ȗ x H 
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Keterangan: 

P = daya terbangkit (kW) 

Ș = efisiensi 

Q = debit aliran (m3/detik) 

Ȗ = berat jenis air (ton/m3) 

H = tinggi terjun (m) 

Sedangkan Q (debit aliran) sendiri dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

Kontinuitas, sebagai berikut: 

Q = A . V 

Keterangan 

A = luas penampang aliran (m2) 

   V = kecepatan aliran (m/detik) 

2.2. Internet of Things (IOT) 

Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan sebuah 

konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang 

tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote 

control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya 

bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang 

semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam 

dan selalu aktif[2].  

Makna serupa yang lain, Internet of Things (IoT) adalah sebuah 

konsep/skenario dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer 

data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia 

ke komputer. "A Things" pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek 

misalkan orang dengan monitor implant jantung, hewan peternakan dengan 

transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk 

memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat 

hubungannya dengan komunikasi machine-tomachine (M2M) di bidang 

manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan 
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kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau 

"smart". (contoh: smart label, smart meter, smart grid sensor). Meskipun konsep 

ini kurang populer hingga tahun 1999, namun IoT telah dikembangkan selama 

beberapa dekade. Alat Internet pertama, misalnya, adalah mesin Coke di Carnegie 

Melon University di awal 1980-an. Para programer dapat terhubung ke mesin 

melalui Internet, memeriksa status mesin dan menentukan apakah ada atau tidak 

minuman dingin yang menunggu mereka, tanpa harus pergi ke mesin tersebut.  

Istilah IoT (Internet of Things) mulai dikenal tahun 1999 yang saat itu 

disebutkan pertama kalinya dalam sebuah presentasi oleh Kevin Ashton, cofounder 

and executive director of the Auto-ID Center di MIT. Dengan semakin 

berkembangnya infrastruktur internet, maka kita menuju babak berikutnya, di mana 

bukan hanya smartphone atau komputer saja yang dapat terkoneksi dengan internet. 

Namun berbagai macam benda nyata akan terkoneksi dengan internet. Sebagai 

contohnya dapat berupa : mesin produksi, mobil, peralatan elektronik, peralatan 

yang dapat dikenakan manusia (wearables), dan termasuk benda nyata apa saja 

yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global menggunakan sensor dan 

atau aktuator yang tertanam. 

1.3. Turbin Air GOSO F50-12V 

Generator air tipe GOSO F50-12V merupakan generator air yang sudah satu paket 

yang didalamnya terdapat turbin dan generator. Pada turbin air tersebut juga 

terdapat rangkaian rectifier yang merubah tegangan 3 fasa menjasi 1 fasa. Untuk 

ukuran turbin tertera pada gambar 2.1. dan pada grafik 2.1 mengetahui tentang 

pengaruh tekanan terhadap efisiensi tegangan keluaran.

 

Gambar 2.1 Desain Turbin Air GOSO F50-12V 
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Gambar 2.2 Grafik Pengaruh Tekanan Terhadap Efisiensi Tegangan 

Spesifikasi : 

• Output Voltage : 12 V 

• Output Current : 220 mA (12V) 

• Inlet Size : 20 mm 

• Outlet Size : 20mm 

• Insulation resistance 10 M. Ohm 

• Maximum pressure outlet : 1.2 Mpa 

• Starting water pressure : 0.05 Mpa 

• Jarak aksial : 0,2-1,0 mm  

• Kebisingan mekanis : <55dB 

• Berat generator : 90 g  

 

1.4. Tinjauan Komponen Penelitian 

2.3.1. Arduino Mega 

Boar Arduino Mega 2560 adalah sebuah board arduino yang menggunakan IC 

mikrokontroller Atmega 2560. Board ini memiliki pin I/O yang relatif banyak, 54 

digital input/output, 15 buah diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 16 

buah analoq input, 4 UART. Arduino Mega 2560 dilengkapi kristal 16 MHz untuk 

pengunaan relatif sederhana tinggal menghubungkan power dari USB ke PC/laptop 

atau melalui Jack DC pakai adaptor 7-12 V DC. 



 

 

7 

 

 

Fitur-fitur Arduino Uno 

• Mikrokontroler Atmega 2560  

• Tegangan operasi 5V  

• Tegangan input (rekomendasi) 7-12V 

• Tegangan input (rentang) 6-20V 

• Digital I/O Pin 54 (15 pin merupakan PWM output) 

• Analog Input Pins 16 

• Arus DC per I/O Pin 20 mA 

• Arus DC untuk 3.3V Pin 50 mA 

• Flash Memory 256 KB (Atmega 2560 yang 8 KB digunakan oleh 

bootloader 

• SRAM 8 KB (Atmega 2560) 

• EEPROM 4 KB (Atmega 2560) 

• Kecepatan Clock 16 MHz 

 

2.3.2. Sensor Tegangan ZMPT101b 

 

Gambar 2.4 Sensor Tegangan ZMPT101b 

Sensor ini dilengkapi dengan summing amplifier sehingga dapat digunakan pada 

pengukuran tegangan dengan microcontroller. Sensor ini dapat digunakan pada 

tegangan 250 Vac dengan tegangan supply pada modul sebesar 5Vdc dari 

Gambar 2.3 Tampak fisik arduino mega 
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microcontoller. Modul sensor ZMPT101b memiliki 6 pin yaitu 1 pin vcc, 1 pin 

output, 2 pin ground, dan 2 pin input tegangan. Tampak fisik dan spesifikasi [13] 

modul sensor tegangan ZMPT101b seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 dan 

Tabel 2.2. 

        Tabel 2. 1 Spesifikasi Sensor ZMPT101b. 

Supplay Voltage 5 VDC 

Operating Range 250 VAC 

Linearitas <1.2 % 

Operating Temperatur -40℃ - +60℃ 

Dimensi 20mm x 50mm 

2.3.3. Sensor Arus ACS712 

 

Gambar 2.5 Sensor ACS712 

Sensor arus ACS712 merupakan sensor berbasis Allegro ACS712ELC chip yang 

mana menggunakan teknologi hall effect untuk mengukur arus AC dan DC [14]. 

Tampak fisik sensor ACS712 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Modul sensor 

arus ACS712 tersedia pada range pembacaan arus 5A, 20A, dan 30A. Pada 

penggunaannya, sensor ini bersifat plug and play dimana memliki 5 pin yaitu pin 

vcc, pin ground, pin output, dan 2 pin untuk menghubungkan modul sensor ke 

beban secara seri. Spesifikasi [15] modul sensor ACS712 seperti yang 

ditunjukkan oleh Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Spesifikasi ACS712.  

Supplay Voltage 5 Vdc nominal 

Measurement Range -5 to +5 A 

-20 to +20 A 

-30 to +30 A 

Scale Factor 185 mV per A / 5A module 
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100 mV per A / 20A module 

66 mV per A / 30A module 

Dimensi 31mm x 13mm 

2.3.4. ESP8266-01 

ESP8266 adalah modul yang bersifat SoC (System on chip) dan terintegrasi 

dengan Wi-Fi sehingga memiliki penggunaan daya yang efisien, desain yang 

ringkas, dan kinerja yang andal untuk IoT(Internet of things) [19]. Hal ini 

dikarenakan ESP8266 mengintegrasikan antena, balun RF, penguat daya, penguat 

penerima derau rendah, filter, dan modul manajemen daya. 

 

Gambar 2.6 Sensor ACS712 

ESP8266 memiliki rentang frekuensi Wi-Fi 2.4G – 2.5G dengan antena PCB trace 

yang dapat ditambahkan antena eksternal. Hardware ESP8266 memiliki tegangan 

operasi 2.5V – 3.6V dan arus operasi 80mA. Selain itu pengguna dapat 

mengkonfigurasikan ESP8266 dengan aplikasi android/IOS maupun cloud-server. 

Tampak fisik [20]dan spesifikasi ESP8266 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.4 dan Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 Spesifikasi ESP8266. 

Operating voltage 2.5 V - 3.6 V 

Frequency range 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M) 

TX Power 802.11 b: +20 dBm 

802.11 g: +17 dBm 

802.11 n: +14 dBm 

Rx Sensitivity 802.11 b: –91 dbm (11 Mbps) 

802.11 g: –75 dbm (54 Mbps) 

802.11 n: –72 dbm (MCS7) 
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CPU Tensilica L106 32-bit processor 

Peripheral Interface UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote 

Control 

 GPIO/ADC/PWM/LED Light & 

Button 

Operating Voltage 2.5V ~ 3.6V 

Operating Current Average value: 80 mA 

Operating Temperature 

Range 

–40°C ~ 125°C 

Wi-Fi Mode Station/SoftAP/SoftAP+Station 

User Configuration AT Instruction Set, Cloud Server, 

Android/iOS App 

Package Size QFN32-pin (5 mm x 5 mm) 

2.3.4. Real time clock (RTC) 

Modul RTC adalah pewaktu elektronik yang dipasang chip yang dapat menghitung 

waktu dalam rentang detik hingga tahun. Modul ini dilengkapi baterai sehingga 

dapat menyimpan atau menjaga data waktu tersebut secara real time. Chip RTC 

dapat dijumpai pada motherboard PC untuk menyimpan informasi jam terkini. RTC 

dinilai cukup akurat sebagai pewaktu karena menggunakan osilator kristal. Salah 

satu RTC yang mudah digunakan adalah DS1307 [21]. 

 

Gambar 2.7 Modul RTC 
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2.3.5. Solar Charge Controller 

Pada proses pengisian baterai dalam sistem ini, digunakan alat yaitu solar charge 

controller. Solar charge controller adalah alat yang digunakan energi yang masuk 

ke dalam akumulator sehingga mencegah terjadinya overcharging ketika 

akumulator dalam kondisi penuh. Charge controller yang digunakan merupakan 

tipe pulsa. Pada tipe pulsa, charge controller menggunakan teknologi PWM (Pulse 

Width Modulation) dalam proses pengisian akumulator. Perancangan sistem akan 

menggunakan charge controller sebagai alat yang digunakan dalam proses 

pengisian akumulator. 

 

Gambar 2.8 Solar Charge Controller 

 

Fitur : 

• Tegangan baterai: 12V/24V teridentifikasi secara otomatis 

• Tampilan LCD besar 

• Dilengkapi manajemen 4-stage PWM charge 

Gambar 2.9 Bagian dalam solar charge controller 
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• Dilengkapi proteksi overloading, short-circuit, reverse discarging, dan 

reverse-polarity 

• Dilengkapi proteksi arus balik dual mosfet dan rendah panas 

• Mudah digigunakan dan dioperasikan 

Tabel 2. 4 Spesifikasi Solar Charge Controller.  

Tegangan Baterai 12V/24V otomatis 

Arus pengisian 20 A 

Arus pemakaian 20 A 

Tegangan masukan <50V 

USB output 5V/3A 

Self-consume <10 mA 

Temperatur operasi -35 - 60°C 

Ukuran 150 x 78xx 35 mm 

Berat 150 g 

 

2.3.6. Turbin Air 

Sistem pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang akan dirancang merupakan 

sebuah alat yang didesain dengan satu perangkat turbin dan generator. Generator 

tersebut dilengkapi dengan turbin air. Tegangan yang dihasilkan ketika turbin 

angin diberikan aliran air melalui pipa ukuran ½ inchi. Proses perancangan sistem 

PLTA akan menggunakan sistem turbin air pada gambar 2.6. Turbin tersebut 

memiliki keunggulan yaitu dapat membangkitkan energi dengan harga lebih 

murah dibanding desain kedua yaitu sistem vorteks. 

 

Gambar 2.10 Turbin Air 
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Spesifikasi: 

• Output Max Voltage: 12 V DC 

• Output Max Current: 220mA 

• Tekanan Max: 0,45 L/d 

• Ukuran: 8,8 x 5,8 x 3,9 cm (L x W x H) 

Keunggulan: 

• Output tegangan dan daya lebih besar 

• Harga lebih murah. 

• Diameter lubang sama dengan diameter sensor debit air (dibuat paralel) 

Output tegangan dari generator air tidak stabil tergantung dari debit air yang 

melewati generator air. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakanlah 

pengkonversi tegangan DC yang bisa menghasilkan tegangan keluaran yang 

diinginkan, maka kami menggunakan charge controller. Tegangan yang dihasilkan 

berupa tegangan dalam bentuk DC (direct current) sehingga tidak perlu 

menambahkan rectifier. Dalam perancangan untuk penguisian digunakan charge 

controller dengan pertimbangan lebih mudah dan dilengkapi dengan layar tampilan 

untuk memonitoring pengisian akumulator. 
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2.3.7. Arduino Uno 

Arduino uno merupakan papan mikrokontroler berdasarkan Atmega 328 yang 

memiliki 14 pin input/output, 6 input analog, sebuah resonator keramik 16MHz, 

sebuah koneksi USB, Sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan tombol reset. 

Penggunaan Arduino UNO dilandasi dengan kemudahan dalam penggunaannya. 

Pengguna tinggal menghubungkan komputer melalui kabel USB atau kabel power 

dengan sebuah adapter AC- to-DC. Pada arduino UNO daya disuplai 

menggunakan kedua kabel tersebut. Adapter yang digunakan merupakan adapter 

yang dihubungkan melalui ukuran 2,1 mm center-positive plug ke dalam board 

power jack. 

 

Fitur-fitur Arduino Uno 

• Mikrokontroler ATmega328 

• Tegangan operasi 5V 

• Tegangan input (rekomendasi) 7-12V 

• Tegangan input (rentang) 6-20V 

• Digital I/O Pin 14 (6 pin merupakan PWM output) 

• Analog Input Pins 6 

• Arus DC per I/O Pin 40 mA 

• Arus DC untuk 3.3V Pin 50 mA 

• Flash Memory 32 KB (ATmega328 yang 0.5 KB digunakan oleh 

bootloader 

• SRAM 2 KB (ATmega328) 

• EEPROM 1 KB (ATmega328) 

• Kecepatan Clock 16 MHz 

Gambar 2.11 Arduino Uno 
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2.3.8. Akumulator 

Akumulator adalah sebuah alat yang dapat menerima, menyimpan dan 

mengeluarkan energi listrik, melalui proses kimia. Akumulator juga merupakan 

sumber tegangan arus searah yang meliputi sumber tegangan sekunder, 

keberadaannya diperoleh karena sumber tegangan yang lain. Fungsi dari 

akumulator pada saat ini semakumulatorn banyak, terutama sebagai sumber 

tegangan untuk jenis peralatan yang fleksibel. Pada pembuatan produk ini 

menggunakan akumulator kapasitas 50 Ah sebagai alternatif desain I dengan 

mempertimbangkan output yang diperoleh pembangkit. Selain itu, sebagai desain 

alternatif II perancang menggunakan akumulator dengan kapasitas 100 Ah. 

Spesifikasi : 

Tabel 2. 5 Spesifikasi Akumulator.  

Kapasitas 100 Ah 

Tegangan 12  V 

Panjang 410mm 

Lebar 170mm 

Tinggi 210mm 

 

 

Gambar 2.12 Akumulator 100 Ah 


