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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang menunjang perancangan dan 

perealisasian skripsi ini dengan pengenalan singkat dari komponen-komponen elektronik 

serta aplikasi / software yang digunakan dalam merealisasikan skripsi ini. 

2.1 Piezoelectric 

Piezoelectric atau biasa disebut juga dengan efek Piezoelectric adalah muatan 

listrik yang terakumulasi dalam bahan padat tertentu, seperti kristal dan keramik akibat 

dari mechanical pressure (tekanan) atau digetarkan.[3] 

Ada berbagai jenis peizoelectric, diantaranya : 

• Cantilever piezoelectric  

• Piezoelectric buzzer 

• Mass piezoelectric 

Piezoelectric cantilever berbentuk seperti gambar 2.1 : 

 

Gambar 2.1 Piezoelectric cantilever 

Berbentuk lempengan yang dijepit oleh 2 luasan, dan akan menghasilkan 

tegangan jika digetarkan. Jika cantilever ini ditempelkan pada suatu benda yang  bergetar 

secara terus menerus, maka alat ini dapat memanen energi dari getaran benda tersebut. 
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 Piezoelectric buzer merupakan model piezoelectric lain yang berbentuk 

lempengan, biasanya diletakkan di dalam speaker, bentuknya seperti Gambar 2.2 : 

Gambar 2.2 Piezoelectric buzer 

Bentuk piezoelectric lainnya adalah mass piezoelectric, dimana prinsip kerjanya 

hampir sama yaitu dengan memanfaatkan getaran, hanya berbeda model saja. 

 

Gambar 2.3 Piezoelectric with mass 

Pada tugas akhir ini diusulkan sebuah modul pemanen energi piezoelectric. Jenis 

piezoelectric yang akan digunakan adalah  piezoelectric with mass sebagai pemanen 

energi. Pada piezoelectric with mass menggunakan material Polyvinylidene Flouride atau 

PVDF [2].  

Piezoelectric with mass sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut[4]: 

- Fleksibel 

- Mempunyai ketahanan mekanik yang tinggi 

- Pemasangan dapat dilakukan secara vertikal atau horisontal 

- Pengoprasian hingga 200 Hz (12.000 rpm) 

- Kontruksi terlindungi 

- Ketebalan antara 9 mm dan 1 mm 

 

 

 

 



6 
 

2.2 Arduino 

Arduino merupakan mikrokontroler yang bersifat open source dan diciptakan 

untuk memudahkan orang di dunia untuk melakukan dan menciptakan berbagai projek 

dibidang elektronika [5]. Penggunaan arduino sendiri dipilih karena sifatnya yang open 

source, kompatibel dengan macam-macam modul pendukung, telah banyaknya orang 

yang sudah menggunakannya, banyak forum yang membahas tentang berbagai projek 

yang telah dilakukan dan telah digunakan dibeberapa mata kuliah. 

Pada arduino terdapat fitur analog-to-digital converter yang biasa disebut ADC. 

ADC ini digunakan untuk mengubah nilai analog berbentuk sinyal ke dalam bentuk 

digital/angka supaya nilai analog ini dapat digunakan dengan lebih mudah dan aplikatif 

seperti penampilan nilai voltase. Pada arduino ADC memiliki resolusi 10 bit yang berarti 

memiliki panjang data 210 atau 1024 dan hasil konversi antara 0 hingga 1023 [6]. 

Gambar 2.4 Arduino uno 
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2.3 Liquid Crystal Display (LCD) 

 Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Pada skripsi ini, LCD digunakan 

untuk menampilkan hasil dari piezoelectric yang berupa tegangan dan arus, serta 

kecepatan putar motor 

 

Gambar 2.5 Liquid Crysal display (LCD) 

 

2.4 Modul IR Optocoupler 

Optocoupler juga dikenal dengan sebutan Opto-isolator, Photocoupler atau 

Optical Isolator. Optocoupler adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai 

penghubung berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya Optocoupler terdiri dari 2 bagian 

utama yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dengan 

menggunakan infrared dan receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya 

menggunakan phototransistor. Modul tersebut dapat digunakan untuk menghitung 

frekuensi putar motor DC atau RPM motor DC [7]. 

 

Gambar 2.6 Modul IR Optocoupler 
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2.5 Motor DC 

Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah 

pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan 

pada motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut 

rotor (bagian yang berputar). Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan 

arus langsung yang tidak langsung/direct-unidirectional [8]. 

 

Gambar 2.7 Motor DC 

 

2.6 Modul ACS712 

Modul ACS712 adalah sebuah modul dengan IC ACS712 yang berfungsi sebagai 

sensor arus. Modul ini dapat digunakan pada arus AC dan juga DC. Ada tiga tipe modul 

ACS712 yaitu, ACS712 5A, 20A, dan 30A dengan masing-masing jangkauan ukuran 5 

ampere 20 ampere dan 30 ampere [9]. Penggunaan modul ini dengan memberikan beban 

seperti LED sebelum modul 

 

Gambar 2.8 Modul ACS712 

 

 

 

 

 

 

 

http://elektronika-dasar.web.id/motor-dc/
http://elektronika-dasar.web.id/motor-listrik/
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2.7 Modul Sensor Tegangan 

Modul sensor tegangan berfungsi untuk membaca nilai tegangan. Modul yang 

digunakan adalah modul yang menggunakan perhitungan pembagi tegangan supaya 

dapat dibaca pada arduino saat tegangan yang akan dihitung di atas 5volt [10]. 

 

Gambar 2.9 Modul Sensor Tegangan 


