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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ulkus Diabetik

Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit yang ditandai

dengan peningkatan lemak tubuh dan gula darah dengan karakteristik

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun

kedua-duanya (Sudoyo, 2006). Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan

dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh,

terutama mata, saraf, ginjal, jantung dan pembuluh darah (Sudoyo, 2006).

Peningkatan pasien diabetes melitus yang semakin banyak tentu akan

diikuti oleh meningkatnya kemungkinan terjadinya komplikasi diabetes melitus.

Pasien diabetes melitus dapat mengalami komplikasi yang dapat terjadi pada

tingkat pembuluh darah kecil berupa kelainan pada retina mata, ginjal, syaraf dan

otot jantung. Pada pembuluh darah besar komplikasi diabetes melitus dapat terjadi

pada pembuluh darah otak, jantung (penyakit jantung koroner) dan pembuluh

darah perifer yang biasa terjadi pada tungkai bawah.

Komplikasi lain diabetes melitus dapat berupa kerentanan berlebih

terhadap infeksi yang kemudian dapat berkembang menjadi ulkus diabetik. Pada

Gambar 2.1 terdapat perbedaan antara jaringan kulit normal dan jaringan yang

terkena ulkus, juga terdapat contoh pasien yang menderita ulkus diabetik.
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Gambar 2.1 Perbedaan antara jaringan kulit normal dan jaringan yang terkena
ulkus dan contoh pasien yang menderita ulkus diabetik

(Narumalar, 2011)

Faktor penyebab ulkus diabetik dapat dikatagorikan menjadi 3 kelompok,

yaitu akibat perubahan fungsi tubuh, perubahan bentuk tubuh dan faktor

lingkungan. Perubahan fungsi tubuh dapat menyebabkan penyakit saraf dan

penurunan sistem imunitas yang berakibat terganggunya proses penyembuhan

luka. Faktor lingkungan, terutama adalah  trauma (akibat tekanan sepatu, benda

tajam, dan sebagainya) merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

ulkus.

Ulkus diabetik dapat diklasifikasikan menjadi 4 derajat, yaitu derajat 1

adalah luka tanpa infeksi, derajat 2 adalah luka dengan infeksi ringan yang

melibatkan jaringan kulit dan subkutis, derajat 3 adalah luka dengan infeksi

sedang, dan derajat 4 adalah luka dengan infeksi berat dan dapat dijumpai adanya

sepsis. Pada ulkus diabetik harus dilakukan pembersihan jaringan nekrotik dan

dapat dilanjutkan dengan perawatan menggunakan alat Negative Pressure Wound

Therapy (NPWT) untuk menjaga agar luka ulkus diabetik tetap dalam keadaan

moist (lembab) (Blume, 2008).
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Pada penelitian ini digunakan kelinci (Oryctolagus cuniculus) sebagai

hewan coba. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat kelinci mengidap

diabetes melitus. Beberapa cara dapat dilakukan untuk membuat kelinci mengidap

diabetes mellitus, diantaranya adalah secara kimia, bedah, dan manipulasi genetik.

Bahan kimia yang dapat digunakan adalah alloxan monohydrate, streptozotocin

dengan atau tanpa nicotinamide, ferric nitrilotriacetate, ditizona and antiinsulin

serum (Etuk, 2010).

Alloxan monohydrate (NH-CO-NH-CO-CO.H2O) adalah zat kimia yang

umum digunakan untuk induksi diabetes melitus. Alloxan merupakan turunan

urea yang menyebabkan nekrosis selektif dari islet pankreas β-sel. Hal ini

digunakan untuk menghasilkan diabetes eksperimental pada hewan seperti kelinci,

tikus, dan anjing (Etuk, 2010). Dosis alloxan monohydrate yang diberikan pada

kelinci bergantung dengan berat badan kelinci sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Dosis Alloxan untuk kelinci per kg berat badan (Alam, 2005)
Berat Badan Kelinci Dosis/kg

1 kg – 1,2 kg 75 mg/kg
1,21 kg – 1,3 kg 80 mg/kg
1,31 kg – 1,35 kg 85 mg/kg
1,36 kg – 1,4 kg 90 mg/kg
1,41 kg -1,5 kg 95 mg/kg
1,51 kg – 1,6 kg 100 mg/kg
1,61 kg – 1,7 kg 105 mg/kg
1,71 kg – 1,8 kg 110 mg/kg

Dosis alloxan yang dianjurkan dicampur dengan 3 cc aquades dan

diinjeksikan ke vena telinga marginal. 8 hari setelah pemberian alloxan, menurut

Alam (2005) kelinci telah memiliki kadar gula darah lebih dari 200 mg/dl dan

kelinci dapat dinyatakan telah mengidap diabetes melitus. Proses selanjutnya

adalah membuat kelinci mengidap ulkus diabetik. Setelah kelinci diketahui
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memiliki kadar gula darah diatas 200 mg/dl, kelinci dilukai dan tidak diberi

perlakuan apapun hingga luka kelinci menjadi ulkus (luka kronis).

Luka kronis adalah luka yang proses penyembuhan melambat atau

berhenti dan luka tidak bertambah kecil atau tidak bertambah dangkal. Pada luka

kronik terjadi kegagalan untuk mencapai penyembuhan yang diharapkan dalam

waktu tertentu untuk menghasilkan pemulihan integritas anatomi dan fungsi. Luka

kronis juga memiliki kemungkinan ada luka yang mendasarinya, sehingga luka

sulit untuk disembuhkan. Diantaranya adalah penyakit vaskuler, oedema, diabetes

melitus, malnutrisi dan tekanan (pressure).

2.2 Tekanan Negatif

Tekanan absolut adalah tekanan yang diukur terhadap tekanan nol absolut

atau vakum absolut (absolute zero), sedang tekanan relatif atau tekanan terukur

(gauge pressure) adalah tekanan yang diukur terhadap tekanan atmosfir setempat.

Tekanan atmosfir setempat dapat diukur dengan menggunakan barometer air

raksa.

Tekanan terukur dapat lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan

atmosfir setempat. Tekanan terukur yang lebih besar daripada tekanan atmosfir

setempat adalah tekanan positif, sedang tekanan yang lebih kecil daripada tekanan

atmosfir setempat adalah tekanan negatif. Satuan dan skala pengukuran tekanan

tersaji pada Gambar 2.2 (Freescale Semiconductor, 2010).
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Gambar 2.2 Satuan dan skala pengukuran tekanan
(Heeley, 2005)

Tekanan negatif pada alat NPWT (Negative Pressure Wound Therapy)

pada penelitian ini berfungsi sebagai prinsip penghisap cairan luka. Pada

penelitian ini digunakan vacuum pump ULVAC sebagai penghasil tekanan

negatif.

Tekanan yang diberikan untuk terapi penderita ulkus diabetik

menggunakan alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) menurut Sussman

(2007) adalah 50-125 mmHg. Pada penelitian ini digunakan tekanan sebesar 75-

80 mmHg karena hewan coba yang digunakan adalah kelinci (Oryctolagus

cuniculus) (Usopov dkk, 1987).

2.3 Alat NPWT yang Telah Ada

Alat NPWT yang telah ada dipasaran salah satunya adalah V.A.C.

(Vacuum Assisted Closure). Unit Terapi V.A.C. adalah sistem NPWT (Negative

Pressure Wound Therapy) yang dapat memantau tekanan negatif secara langsung

di lokasi luka. Sensa T.R.A.C.Tubing dan Sensa T.R.A.C. Pad dapat
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menjamin tekanan yang ditentukan dapat dipertahankan, sehingga eksudat dapat

dihisap dengan baik untuk hasil penyembuhan yang optimum.

Sistem Terapi  V.A.C. dapat membuat lingkungan yang membantu

penyembuhan luka dengan menyiapkan alas luka untuk penutupan luka,

mengurangi edema, membantu pembentukan jaringan granulasi dan perfusi,

menghilangkan eksudat dan materi yang dapat menyebabkan infeksi. Alat ini

ditujukan untuk pasien yang menderita luka kronik, akut, trauma, subakut, luka

bakar dengan ketebalan parsial, ulkus (contohnya diabetes, tekanan, ataupun

insufficiency vena), flaps dan graft. Keseluruhan alat V.A.C. (Vacuum Assisted

Closure) tersaji pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Keseluruhan alat V.A.C. (Vacuum Assisted Closure)
(KCI, 2007)

Prinsip kerja alat ini adalah dengan memanfaatkan tekanan negatif untuk

menghisap cairan luka. Pada awalnya luka ditutup dengan V.A.C. GranuFoam

SilverDressing, kemudian dilanjutkan dengan V.A.C.Drape, Sensa T.R.A.C.,

dan yang terakhir dihubungkan pada pompa vakum.
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2.4 Sensor Tekanan MPX5050DP

Transduser piezoresistif seri MPX5050 adalah sensor tekanan monolithic

silicon yang dirancang untuk berbagai macam aplikasi, terutama yang

menggunakan mikrokontroler atau mikroprosesor dengan input dari ADC. Sinyal

keluaran analog dari sensor ini sebanding dengan nilai tekanan (Freescale, 2010).

Sensor ini mampu mengubah range input tekanan dari 0-50 kPa menjadi

tegangan listrik dari 0,2-4,7 V dengan tegangan supply sebesar 5 V. Pembacaan

nilai tegangan keluaran oleh sensor MPX5050DP berdasarkan prinsip differential

pressure, yaitu membandingkan antara 2 tekanan P1 dan P2 sesuai dengan

persamaan 2.1.∆ = 2 − 1……………………………………………………………….(2.1)

Pada penelitian ini sensor MPX5050DP berfungsi untuk mengubah

besaran tekanan menjadi tegangan agar dapat dibaca oleh mikrokontroller. Bentuk

fisik sensor MPX5050DP ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Bentuk fisik sensor MPX5050DP

Sensor MPX5050DP memiliki total 6 pin dengan fungsi yang tersaji pada

Tabel 2.2. Pin 1 adalah pin tegangan keluaran dari sensor (Vout), pin 2 adalah pin

ground (Gnd), pin 3 adalah pin tegangan input (Vs), pin 4, 5, 6 adalah pin internal

device connection (tidak digunakan).
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Tabel 2.2 Konfigurasi pin sensor MPX5050DP (Freescale, 2010)
Nomor Pin

1 Vout 4 N/C
2 Gnd 5 N/C
3 Vs 6 N/C

Data keluaran dari sensor MPX5050DP masih berupa tegangan (data

analog), sehingga dibutuhkan ADC untuk merubah menjadi data digital. ADC

yang digunakan pada penelitian ini adalah ADC yang telah tersedia pada

mikrokontroler. Untuk merubah data digital menjadi nilai tekanan yang

sebenarnya digunakan persamaan transfer function MPX5050 yang tersaji pada

persamaan 2.2.= ∗(0.018∗ + 0.04) ± ...............................................................(2.2)= ( ∗(0.018∗ + 0.04)) ∗ 7,5 ± ..................................................(2.3)

Keterangan : Vout = nilai yang terukur dari ADC

Vs = 5V

= nilai tekanan yang terukur oleh sensor (kPa)

= nilai tekanan yang terukur oleh sensor (mmHg)

1 kPa = 7,5 mmHg

Transfer function pada penelitian ini digunakan untuk pembacaan nilai

tekanan dari data ADC yang kemudian ditampilkan pada LCD. Pada persamaan

2.2 nilai tekanan yang terukur oleh sensor memiliki satuan kPa. Pada penelitian

ini satuan nilai tekanan yang digunakan adalah mmHg, sehingga persamaan 2.2

dikalikan 7,5 dan menjadi persamaan (2.3). Adapun datasheet lengkap sensor

MPX5050DP terdapat pada Lampiran 1.
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2.5 Mikrokontroller

Mikrokontroler adalah single chip computer yang memiliki kemampuan

untuk diprogram dan digunakan untuk fungsi khusus (special purpose), yaitu

mengontrol sistem tertentu. Mikrokontroler adalah sistem komputer yang dikemas

dalam sebuah IC. Pada IC ini semua bagian yang diperlukan untuk suatu kontroler

sudah dikemas dalam satu keping yang umumnya terdiri dari CPU (Central

Processing Unit), RAM (Random Access Memory),

EEPROM/EPROM/PROM/ROM, I/O, serial dan paralel, timer, dan interupt

controller. Gambar macam-macam mikrokontroller terdapat pada Gambar 2.5. IC

mikrokontroller pada penelitian ini berfungsi untuk mengontrol seluruh kinerja

sistem, yaitu membaca nilai tekanan negatif dan setting lama waktu terapi.

Gambar 2.5 Bentuk fisik mikrokontroller
(MFNST, 2011)

2.5.1 Arduino Duemilanove

Arduino duemilanove adalah microcontroller board yang berdasar pada

ATmega168 atau ATmega328. Untuk mendukung mikrokontroler, arduino
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duemilanove memiliki 14 digital input/output pin (dimana 6 pin dapat digunakan

sebagai output PWM), 6 analog input, 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi

USB, power jack, ICSP header, dan tombol reset. Arduino duemilanove cukup

dihubungkan dengan komputer atau dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk

memulai penggunaan. Arduino duemilanove board tersaji pada Gambar 2.6.

Adapun spesifikasi arduino duemilanove tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Spesifikasi arduino duemilanove
No. Spesifikasi Keterangan
1. Mikrokontroler ATmega168/ATmega328
2. Tegangan Operasi 5V
3. Tegangan Input (rekomendasi) 7-12V
4. Tegangan Input (batas) 6-20V
5. Digital I/O Pin 14 , (dimana 6pin memberikan

outputPWM)
6. Analog Input Pin 6
7. Arus DC per I/O Pin 40 mA
8. Arus DCuntuk 3.3V Pin 50 mA
9. Flash Memory 16 KB (ATmega168) atau 32 KB

(ATmega328) dimana 2 KB digunakan
oleh bootloader

10. SRAM 1 KB (ATmega168) atau 2 KB
(ATmega328)

11. EEPROM 512 bytes (ATmega168) atau 1 KB
(ATmega328)

12. Kecepatan Clock 16 MHz

Gambar 2.6 Arduino Duemilanove board
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2.6.1.1 Power

Arduino Duemilanove dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan

catu daya eksternal. Daya eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari adaptor AC-

DC atau baterai. Board dapat beroperasi pada 6-20 volt dari supply eksternal.

Apabila diberikan tegangan kurang dari 7V, pin 5V akan menyuplai kurang dari 5

volt dan memiliki kemungkinan board tidak stabil. Apabila tegangan yang

diberikan lebih dari 12V, regulator tegangan akan panas dan dapat merusak board.

Rentang tegangan yang dianjurkan adalah 7-12 volt.

Power pin yang tersedia pada board arduino duemilanove adalah tegangan

input (VIN), catu daya (5V), supply 3,3 volt (3V3), ground (GND). Berikut

adalah keterangan dari masing-masing power pin yang tersedia pada board

arduino duemilanove:

1. Tegangan input (VIN) pada arduino board ketika digunakan catu daya

eksternal (sebagai lawan dari tegangan 5 volt dari koneksi USB atau catu daya

yang telah diregulasi lainnya). Pin ini dapat digunakan sebagai penyedia

tegangan ataupun apabila tegangan yang digunakan berasal dari power jack,

pin ini dapat digunakan sebagai akses.

2. Catu daya (5V) teregulasi digunakan untuk daya mikrokontroler dan

komponen lainnya pada board. Tegangan ini dapat disuplai dari VIN melalui

regulator pada board atau dapat disuplai dari USB atau supply 5V teregulasi

lainnya.

3. Supply 3,3 volt (3V3) yang dihasilkan oleh FTDI chip pada board. Arus

maksimum yang ditarik adalah 50 mA.
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4. Pin ground (GND).

2.6.1.2 Memory

ATmega168 memiliki 16 KB flash memory untuk menyimpan kode

(dimana 2 KB digunakan untuk bootloader). ATmega 328 memiliki 32 KB

(dimana 2 KB juga digunakan untuk bootloader). ATmega168 memiliki 1 KB

SRAM dan 512 bytes EEPROM (dimana dapat dibaca dan ditulis dengan

EEPROM library). ATmega328 memiliki 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM.

2.6.1.3 Input dan Output

14 digital pin pada arduino duemilanove masing-masing dapat digunakan

sebagai input atau output menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan

digitalRead(). Pin-pin ini beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat

memberikan ataupun menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor

pull-up internal (terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain pin tersebut diatas,

pin serial, external interrupts 2 dan 3, PWM, SPI, dan LED memiliki fungsi

khusus. Adapun fungsi khusus dari masing-masing pin tersebut tersaji sebagai

berikut:

1. Serial 0 (RX) dan 1 (TX) digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan

(TX) TTL data serial. Pin ini terhubung dengan pin yang sesuai dari FTDI

USB-ke-TTL Serial chip.

2. External Interrupts 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu

interupsi pada nilai yang rendah atau perubahan nilai menggunakan fungsi

attachInterrupt().
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3. PWM 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. 8-bit PWM output disediakan dengan fungsi

analogWrite().

4. SPI 10 (SS), 11 (mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mendukung

komunikasi SPI dengan menggunakan SPI library.

5. LED 13. Terdapat built-in LED yang terhubung dengan pin 13. Ketika pin

bernilai HIGH maka LED akan menyala dan ketika pin bernilai LOW maka

LED akan off.

Arduino duemilanove memiliki 6 analog input, yang masing-masing

menyediakan 10 bit resolusi, yaitu 1024 nilai yang berbeda. Secara default diukur

dari ground sampai 5 volt. Pin lain yang terdapat pada board adalah I2C, AREF,

dan reset. Penjelasan dari masing-masing pin tersebut tersaji sebagai berikut:

1. I2C: analog input pin A4 (SDA) dan A5 (SCL). Komunikasi I2C (TWI)

didukung menggunakan Wire library.

2. AREF. Tegangan referensi untuk analog input yang dapat digunakan dengan

fungsi analogReference().

3. Reset. Pin ini adalah pin untuk me-reset mikrokontroler.

2.6.1.4 Komunikasi

Arduino memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan

komputer, arduino lain, atau mikrokontroler lain. ATmega168 dan ATmega328

menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0

(RX) dan 1 (TX). Sebuah FT232RL FTDI pada board communication serial

melalui USB dan driver FTDI (termasuk versi Windows dari perangkat lunak

arduino) menyediakan port com virtual untuk software pada komputer. Software

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Rancang Bangun NPWT (Negative Pressure Wound 
Therapy) untuk Mempercepat Penyembuhan Ulkus 
Diabetik Berbasis Mikrokontroler

Rizka Nindyasari



19

arduino termasuk serial monitor yang memungkinkan data tekstual sederhana

dikirim dari arduino board. RX dan TX LED pada board akan berkedip ketika

data dikirim melalui chip FTDI dan koneksi USB ke komputer (tetapi tidak untuk

komunikasi serial pada pin 0 dan 1).

Software serial library memungkinkan untuk komunikasi serial pada

setiap pin digital pada arduino duemilanove board. ATmega168 dan ATmega 328

juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI. Arduino software termasuk

wire library untuk menyederhanakan penggunaan I2C bus. Untuk komunikasi SPI

dapat digunakan SPI library. Keterangan lebih detail mengenai arduino

duemilanove tersaji pada Lampiran 2 dan skema arduino duemilanove tersaji pada

Lampiran 3.

2.6 Diaphragm Type Dry Vacuum Pump ULVAC DAP-12S ULVAC

Diaphragm type dry vacuum pump ULVAC DAP-12S adalah pompa

diafragma jenis vakum yang memanfaatkan karet diafragma bolak-balik untuk

menghasilkan tekanan vakum. Bentuk fisik diaphragm type dry vacuum pump

ULVAC DAP-12S terdapat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Vacuum pump ULVAC
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Diaphragm type dry vacuum pump ULVAC DAP-12S memiliki spesifikasi

tertentu. Spesifikasi vacuum pump ULVAC terdapat pada Tabel 2.3.

Diaphragm type dry vacuum pump ULVAC DAP-12S dalam penelitian ini

dipilih karena nilai tekanan maksimalnya yang rendah, sehingga aman untuk

dipakai sebagai vacuum pump alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT).

Ultimate pressure pada Tabel 2.4 menunjukkan angka 24,0 × 10 . Apabila

dikonversi ke dalam mmHg nilai tersebut menunjukkan angkan 180,01 mmHg.

Datasheet lengkap diaphragm type dry vacuum pump ULVAC DAP-12S tersaji

pada Lampiran 4.

Tabel 2.4 Spesifikasi diaphragm type dry vacuum pump ULVAC DAP-12S
(ULVAC, 2006)

Spesifikasi
Unit DAP-12S

Actual Pumping Speed L/min. 12/14 (50/60Hz)
Ultimate pressure Pa 24.0 x 103

Motor Single phase, 100V, 10W, 4P,
condenser run

Full load current A 0.39/0.43 (50/60Hz)
Weight kg 1.8
Inlet, outlet pipe diameter Rc 1/8
Ambient operation temp. range °C 0 ~ 40
Overall dimensions mm 75(W) x 156(L) x 100.6(H)

2.7 LCD (Liquid Crystal Display)

LCD adalah sebuah display dot matrix yang difungsikan untuk

menampilkan tulisan berupa angka atau huruf sesuai program yang diinputkan

untuk mengontrol LCD tersebut. LCD karakter mudah dihubungkan dengan

mikrokontroler. LCD yang akan digunakan memiliki lebar tampilan 2 baris dan 16

kolom yang biasa disebut LCD dot matriks karakter 2x16 dengan 16 pin konektor

yang tersaji pada Tabel 2.5.
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Pin EN (enable) digunakan untuk memberikan informasi ke LCD bahwa

sedang ada pengiriman data. Untuk pengiriman data ke LCD, melalui program EN

harus dibuat logika low (0) dan diatur pada dua jalur kontrol yang lain, yaitu RS

dan RW. Ketika dua jalur yang lain telah siap, mengatur EN dengan logika high

(1) dan berikutnya mengatur EN ke logika low (0) kembali. Ketika RS (register

select) berlogika low (0), data dianggap sebagai perintah (seperti clear screen,

posisi kursor dll). Ketika RS berlogika high (1), data yang dikirim adalah data

teks yang ditampilkan pada LCD (Andrianto, 2008).

Tabel 2.5 16 pin konektor pada LCD 2x16 (Andrianto, 2008)
Pin Nama Pin Fungsi Tiap Pin
1. VSS Ground voltage
2. VCC -5V
3. VEE Contrast voltage

4. RS
Register select
0 = Instruction register
1 = Data register

5. RW
Read/write
0 = Write mode
1 = Read mode

6. E
Enable
0 = Start to latch data to LCD character
1 = Disable

7. DB0 LSB
8. DB1 -
9. DB2 -
10. DB3 -
11. DB4 -
12. DB5 -
13. DB6 -
14. DB7 MSB
15. BPL Back plan light
16. GND Ground Voltage

LCD dot matrix karakter 2 x 16 pada penelitian ini digunakan untuk

display pembacaan tekanan yang dikeluarkan oleh alat NPWT dan input lama
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waktu terapi. Bentuk fisik LCD dot matriks karakter 2x16 disajikan pada Gambar

2.8.

Gambar 2.8 Bentuk fisik LCD dot matriks karakter 2x16
(Parallax, 2005)

2.8 Komponen Pendukung

2.8.1 Relay

Relay adalah alat elektromagnetik yang digunakan dan dioperasikan

sebagai saklar (switch) listrik. Relay akan bekerja jika terdapat masukan sinyal

listrik berupa tegangan atau arus. Pada relay terdapat dua bagian utama yaitu koil

dan kontak. Koil terdiri dari kumparan yang merupakan lilitan kawat tembaga

dimana kumparan tersebut akan dialiri arus listrik agar dapat menghasilkan medan

magnet pada inti besi. Inti besi ini akan dililit oleh kumparan untuk menghasilkan

medan magnet, sehingga inti besi koil juga memiliki jangkar yang terbuat dari

besi lunak yang digunakan untuk mengaktifkan kontak rel setelah tertarik pada

inti besi (Widodo, 2005). Koil, kontak dan skema relay tersaji pada Gambar 2.9.

Sedangkan pada kontak yang merupakan saklar atau switch terdapat dua

macam kondisi yaitu :

a. Normally Open (NO), yaitu kontak akan aktif pada saat koil dialiri tegangan.

b. Normally Close (NC), yaitu kontak akan aktif pada saat koil tidak dialiri

tegangan.
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(a) Koil Relay (b) Kontak Relay

(c) Skema Relay

Gambar 2.9 Koil, kontak, dan skema relay (Widodo, 2005)

Adapun prinsip kerja relay adalah apabila relay bagian koil dialiri

tegangan dimana besar tegangan yang akan dialiri harus sesuai dengan tegangan

yang dibatasi oleh koil relay, maka arus akan mengalir pada kumparan. Akibatnya

pada inti besi yang dililiti oleh kumparan akan timbul medan magnet, setelah inti

besi bersifat magnetis maka jangkar akan tertarik ke inti besi sehingga akan

mengaktifkan kontak relay. Jangkar dapat ditarik dari inti besi jika gaya magnet

pada inti besi dapat mengalahkan gaya pegas pada jangka yang melawannya,

besarnya gaya megnet ditetapkan oleh kuat medan magnet yang ada di dalam

udara diantara jangkar dan inti besi. Gaya magnet ini bergantung pada banyaknya

lilitan kumparan dari arus kuat yang ada pada kumparan (Widodo, 2005).

Dalam penelitian ini, digunakan relay DC dimana tegangan kerja koilnya

adalah 12V tipe ZD-3FF-S-1Z-12VDC yang mampu meneruskan tegangan AC

hingga 125V dan tegangan DC hingga 28V pada arus maksimal sebesar 10A.
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Komponen ini digunakan sebagai saklar otomatis untuk menngaktifkan dan

menon-aktifkan vacuum pump dengan mekanisme kontak untuk mengaktifkan

saklar ini digunakan transistor NPN BD139. Adapun bentuk fisik relay terdapat

pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Bentuk fisik relay (Widodo, 2005)

2.8.2 Transistor

Transistor adalah suatu monokristal semikonduktor dimana terjadi dua

pertemuan P-N, dari sini dapat dibuat dua rangkaian yaitu P-N-P dan N-P-N.

Dalam keadaan kerja normal, transistor harus diberi polaritas sebagai berikut :

a. Pertemuan Emitter-Basis diberi polaritas dari arah maju seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 2.11 (a).

b. Pertemuan Basis-Kolektor diberi polaritas dalam arah mundur seperti pada

Gambar 2.11 (b).

Gambar 2.11 Dasar Polaritas Transistor (Widodo, 2005)
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Transistor adalah suatu komponen yang dapat memperbesar level sinyal

keluaran sampai beberapa kali sinyal masukan. Sinyal masukan disini dapat

berupa sinyal AC maupun DC. Prinsip dasar transistor sebagai penguat adalah

arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati

transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah.

Perubahan arus yang kecil pada basis mengontrol perubahan besar pada arus yang

mengalir dari kolektor ke emitter, pada saat inilah transistor berfungsi sebagai

penguat (Widodo, 2005).

Transistor juga dapat berfungsi sebagai saklar dengan memanfaatkan

daerah saturasi dan daerah cut-off. Pada daerah saturasi nilai resistansi

penyambungan kolektor emitter secara ideal sama dengan nol atau kolektor

terhubung langsung (short). Ini menyebabkan tegangan kolektor emitter Vce=0

pada keadaan ideal. Dan pada daerah cut-off, nilai resistansi persambungan

kolektor emitter secara ideal sama dengan tak terhingga atau terminal kolektor dan

emitter terbuka yang menyebabkan tegangan Vce sama dengan tegangan sumber

Vcc (Widodo, 2005). Dalam penelitian ini digunakan transistor BD139 sebagai

saklar (switching) untuk mengaktifkan vacuum pump yang terhubung dengan

mikrokontroler yang berfungsi sebagai penghisap (penghasil tekanan negatif).

Adapun keterangan lebih detail mengenai spesifikasi transistor BD139 terdapat

pada Lampiran 5.
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