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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Literature Review 

Pada bagian literature review ini membahas mengenai penelitian–penelitian 

yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Pada tahun 2017, Supriyadi, Edi Rakhman, Suyanto, Arif Rahman, dan 

Noor Cholis Basjaruddin melakukan penelitian yang berjudul “Transfer Daya 

Nirkabel dengan kopling induksi.”, yaitu metode yang digunakan adalah kopling 

induksi, sedangkan dalam tugas akhir ini menggunakan metode SSTC dan spark 

gap (Supriyadi, Rakhman, Suyanto, Rahman, & Cholis, 2017).   

Pada tahun 2016, Soumyadeep Sarkar melakukan penelitiannya berjudul “ 

Design of solid state tesla coil using 555 timer and IRFP460N MOSFET.” yaitu 

memperlihatkan kelebihan dari metoda SSTC dan dibandingkan hasilnya dengan 

metoda spark gap, sedangkan di tugas akhir ini akan mencoba menggabungkan 

kedua metode dengan disambungkan ke beban di bagian sekunder tesla coil 

(Sarkar, 2016), 

Pada tahun 2016, Benard Mumo Makaa melakukan penelitiannya berjudul 

“Wireless Power Transmission Using Solid State Tesla Coil.” Yaitu pada bagian 

transmitter memakai kabel 14AWG dengan 10 putaran di sisi primer dan 530 

putaran di sisi sekunder memakai kabel 23AWG, pada bagian receiver memakai 

kabel 23 AWG dengan sisi primer 250 putaran dan sekunder 50 putaran, dengan 

frekuensi resonansi 67,4 Khz. Sedangkan pada tugas akhir ini mekakai 10 putaran 

di sisi primer dan 1400 putaran di sisi sekunder dengan frekuensi resonansi 340 Khz 

(Makaa, 2015). 

Pada tahun 2007, Ahmad Habibi melakukan penelitian yang berjudul 

“Pembangkit Tegangan Tinggi Bolak-balik Frekuensi Tinggi Menggunakan 

Kumparan Tesla” yaitu menggunakan Switching Device berupa MOSFET dengan 

IC TL494 sedangkan dalam tugas akhir ini menggunakan switching device berupa 

MOSFET dengan IC 555  (Habibi, 2007)
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2.2. Teori Pendukung 

2.2.1.  Pembangkit Tegangan Tinggi 

 Pembangkit Tegangan Tinggi yang digunakan bisa menggunakan tegangan 

bolak-balik (AC) , maupun tegangan searah (DC).Secara garis besar pembangkitan 

tegangan terdiri dari 3 pembangkitan : 

1. Pembangkit tegangan tinggi bolak-balik (AC) 

2. Pembangkit tegangan tinggi searah (DC) 

3. Pembangkit tegangan tinggi impuls. 

2.2.2. Pembangkit Tegangan Tinggi Bolak-balik (AC) 

 Pembangkit Tegangan Tinggi berguna sebagai pengujian rugi – rugi 

dielektrik dalam pengujian korona, pengujian kekuatan dielektrik dan pengujian 

ketahanan peralatan terhadap tegangan tinggi bolak-balik. Pembangkit tegangan 

tinggi bolak-balik itu sendiri dibangkitkan dengan cara menggunakan sebuah trafo 

yang jumlah lilitan primer dan sekundernya berbeda cukup jauh sesuai dengan 

tegangan yang diinginkan. Rangkaian dan pembangkit tegangan tinggi ini 

ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Transfomator Step-up dengan Sisi Primer Variable 

(Abduh, 2001)  

 Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa gambar ini menunjukkan perbedaan 

antara jumlah lilitan antara kumparan primer dan kumparang sekunder. Hal ini juga 

dapat menjelaskan bahwa pada sisi primer sumber tegangan yang masuk dapat 
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diubah-ubah atau variable, sehingga dapat diatur tegangan output pada sisi 

sekunder. Perbandingan jumlah belitan dan tegangan dijelaskan pada persamaan 

2.1. 

 
𝑉𝑝

𝑉𝑠
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠
             (2.1)  

Dimana : 

 Vp = Tegangan pada sisi primer 

 VS = Tegangan pada sisi Sekunder 

 NP = Jumlah lilitan pada sisi primer 

 NS = Jumlah lilitan pada sisi sekunder 

2.2.3. Pembangkit Tegangan Tinggi Searah (DC) 

 Tegangan tinggi searah dibangkitkan dengan menyearahkan tegangan tinggi 

bolak-balik. Rangkaian penyearah setengah gelombang ditunjukkan pada gambar 

2.2 

 

Gambar 2.2. Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang 

(Abduh, 2001) 

 Jika dibutuhkan tegangan keluaran yang lebih rata maka diterminal keluaran 

dipasang kapasitor perata. Sinyal tegangan keluaran penyearah setengah gelombang 

ditunjukkan pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Tegangan Keluaran Penyearah Setengah Gelombang 

(Abduh, 2001) 

2.2.4. Pembangkit Tegangan Tinggi Impuls 

 Ada tiga bentuk tegangan impuls yang mungkin dialami sistem tenaga listrik 

yaitu : tegangan impuls petir, tegangan impuls surja hubung dan tegangan impuls 

terpotong. Macam-macam bentuk tegangan impuls ditunjukkan pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Jenis Tegangan Impuls 

(Abduh, 2001) 

 Alat pembangkit tegangan impuls antara lain adalah generaor impuls RLC, 

generator impuls RC dan generator marx. Untuk rangkaian generator impuls RC 

dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

Gambar 2.5. Rangkaian Generator Impuls 

(Abduh, 2001) 
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2.2.5. Kumparan Tesla dan Prinsip Pengiriman Energi dengan Induksi 

Resonansi  Magnetik 

Kumparan Tesla dibuat dengan menggunakan komponen dasar berupa trafo 

yang membangkitkan tegangan tinggi 3 Kv. Trafo tegangan tinggi ini akan memuati 

kapasitor primer melalui kumparan primes (Lp). Lilitan primer terdiri dari beberapa 

lilitan pipa tembaga tebal yang mempunyai hambatan rendah. Skema dasar 

kumparan tesla ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Skema Dasar Kumparan Tesla 

(Habibi, 2007) 

2.2.6.   Perhitungan kumparan tesla 

Kumparan tesla dapat dipandang sebagai dua buah rangkaian resonansi 

yang tergandeng secara induksi magnetik seperti terlihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Rangkaian Primer dan Sekunder Kumparan Tesla 

(Habibi, 2007) 

 Sesuai dengan hukum kirchoff yang menyatakan bahwa jumlah tegangan 

pada rangkaian tertutup adalah nol, maka : 
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          (2.2) 

                     (2.3) 

Untuk mendapatkan persamaan tegangan keluaran maka kedua persamaan 

diatas harus diselesaikan dengan menggunakan operator D. Hasilnya adalah : 

      (2.4) 

Dimana : 

  R1 = Hambatan pada sisi primer 

  R2 = Hambatan pada sisi sekunder 

  I1 = Arus pada sisi primer 

  I2 = Arus pada sisi sekunder 

  C1 = Kapasitor pada sisi primer 

  C2 = Kapasitor pada sisi sekunder 

  L1 = Induktor pada sisi primer 

  L2 = Induktor pada sisi sekunder 

  M = Mutual Induktansi 

  T = Perioda 

  W1 = Omega pada sisi primer 

  W2 = Omega pada sisi sekunder 

Berdasarkan persamaan 2.4, maka bentuk tegangan keluaran kumparan tesla dapat 

digambarkan pada gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Bentuk Tegangan Keluaran Kumparan Tesla 

(Habibi, 2007) 
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 Hubungan V1 (masukan kumparan tesla) dan V2 (keluaran kumparan tesla) 

diturunkan dengan konsep bahwa energi yang tersimpan dikapasitor C1 dipindahkan 

ke kapasitor C2. Karena adanya rugi-rugi i2r ditahan kumparan, maka energi yang 

dipindahkan itu tidak seluruhnya di terima kapasitor C, tetapi lebih kecil daripada 

energi yang tersimpan di C1. Jika efisiensi pemindahan energi adalah ƞ, maka 

persamaan energi dapat dituliskan sebagai berikut 

1

2
 C2V2

2 = ƞ
1

2
 C1V1

2           (2.5) 

Sehingga tegangan keluaran kumparan tesla dapat ditulis : 

 V2 = V1 √ƞ
𝐶1

𝐶2
             (2.6) 

Karena nilai efisiensi ƞ, C1, C2 tetap, maka besarnya √ƞ
𝐶1

𝐶2
   dapat diganti dengan 

sebuah konstanta K. Sehingga persamaan 2.7 dapat ditulis ulang sebagai berikut : 

 V2 = KV1            (2.7) 

Dimana : 

 Ƞ = Effisiensi 

 K = Konstanta 

 Dari persamaan 7 terlihat bahwa antara teganagn keluaran dan tegangan 

masukan kumparan tesla berlaku hubungan liniear. 

2.2.7. Operasi Solid State Tesla Coil 

 Diagram kumparan tesla dengan mengaplikasikan piranti pensaklaran 

semikonduktor dapat dilihat pada gambar 2.9. (Habibi, 2007). 
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Gambar 2.9. Skema Solid State Tesla Coil  

(Habibi, 2007) 

 Jika dibandingkan dengan kumparan tesla yang menggunakan spark gap, 

maka pada Solid State Tesla Coil, fungsi spark gap digantikan oleh inverter mode 

saklar dan suplai yang digunakan untuk inverter mode saklar adalah suplai jala-jala. 

 Switched atau Solid State Tesla Coil (SSTC), ini menggunakan perangkat 

semikonduktor daya. Biasanya thyristor atau transistor seperti MOSFET/IGBT. 

Untuk mengalihkan pulsa tegangan dari catu daya DC melalui belitan primer, 

mereka memberika eksitasi tanpa kerugian dari celah percikan, kebisingan yang 

keras, suhu tinggi dan efisiensi yang buruk, tegangan, frekuensi dan bentuk 

gelombang eksitasi dapat dikontrol dengan baik. SSTC biasanya digunakan dalam 

sebagian besar aplikasi komersial,indukstri dan penelitian. Serta gulungan hiburan 

berkualitas tinggi (Habibi,2007). 

 Rangkaian primer terdiri dari atas kapasitor primer dan lilitan primer (Lp), 

rangkaian sekunder terdiri dari toroid yang berfungsi sebagai kapasitor sekunder 

dan lilitan sekunder (LS). Besarnya frekuensi resonansi yang dibentuk antara 

kapasitor dan induktor adalah : 

 fresonansi =
1

2𝜋√𝐿𝐶
           (2.8) 

Dimana : 

 fresonansi = Frekuensi resonansi 

 L = Induktor 

 C  = Kapasitor 
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2.2.8.  Resonansi 

 Resonansi adalah suatu fenomena dimana apabila suatu obyek bergetar 

dengan suatu frekuensi tertentu, dapat mempengaruhi obyek lain dengan jarak 

tertentu yang memiliki frekuensi yang sama atau hampir sama sehingga obyek lain 

tersebut akan ikut bergetar dengan frekuensi yang sama (Mismail, 2011). 

1. Resonansi Seri 

Impedansi dari rangkaian seri RLC adalah : 

ZRLC seri = R + jωL + 
1

𝑗ωc
 = (R + j ωL − 

1

ωc
 )        (2.9) 

Reaktansi dari impedansi ini mengandung bagian induktif (XL = jωL) 

maupun kapasitif (XC = 1/jωC), yang keduangya merupakan fungsi dari frekuensi. 

Bagian induktif berbanding lurus dengan frekuensi sementara bagian kapasitifnya 

berbanding terbalik. Pada suatu nilai frekuensi tertentu, nilai reaktansi total menjadi 

nol, yaitu pada saat  

(ωL −  
1

ωC
) =  0 atau ω = ω0 = 

1

√𝐿𝐶
       (2.10) 

Pada saat itu dikatakan bahwa rangkaian beresonansi, dan ω0 disebut 

frekeunsi resonansi. Pada waktu terjadi resonansi, jelas bahwa impedansi rangkaian 

ini hanyalah R; reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif sehingga saling 

meniadakan. Dalam keadaan beresonansi, arus yang mengalir dalam rangkaian 

hanya ditentukan oleh R; jika tegangan sumber adalah Vs maka I = Vs / R. 

Beberapa parameter digunakan untuk menyatapkan resonansi secara lebih 

detil. Salah satunya adalah faktor kualitas, Q, yang didefinisikan sebagai 

perbandingan antara reaktansi induktif pada saat resonansi dengan resistansinya. 

Karena pada saat resonansi |XL| = |Xc| , maka :  

Ǫ =  
𝜔0L 

𝑅
 = 

1

𝜔0𝑅𝐶
=  

√𝐿/𝐶

𝑅
        (2.11) 

Jelaslah bahwa,  walaupun definisi Ǫ menyebut “ pada saat resonansi“,Ǫ 

semata-mata tergantung dari parameter rangkaian. Faktor kualitas berbanding 

terbalik dengan rasio redaman Ǫ = 1/2ϛ. 
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Parameter lain adalah lebar pita resonansi yang didefenisikan sebagai 

selang frekuensi dimana impedansi tidak berbeda jauh dari nilai impedansi pada 

saat resonansi. Selang ini biasanya diambil selang frekuensi yang memberikan nilai 

Z = R – jR dan Z = R + jR. Jika batas frekuensi rendah dan tingginya adalah ω1 dan 

ω2 , maka 

𝜔2
2𝐿𝐶 +  𝜔2𝑅𝐶 − 1 = 0         (2.12) 

Karena LC = 1/𝜔02 dan RC =  1/ 𝜔0Ǫ , maka persamaan di atas menjadi  

(
𝜔1

𝜔2
)

2

+  
1

Ǫ
 (

𝜔1

𝜔2
) −  1 = 0 dan (

𝜔1

𝜔2
)

2

−  
1

Ǫ
 (

𝜔1

𝜔2
) −  1 = 0    (2.13) 

Masing-masing persamaan pada (2.13) mempunyai dua akar. Namun hanya akar 

yang mempunya arti fisis yang kita pakai, yaitu yang bernilai positif. Dengan 

pengertian itu maka 

𝜔1 =  𝜔0 (−
1

2Ǫ
+  √(

1

2Ǫ
)

2

+ 1) dan 𝜔2 = 𝜔0 (
1

2Ǫ
+  √(

1

2Ǫ
)

2

+ 1)(2.14) 

Lebar pita resonansi adalah  

𝐵𝑊𝑟𝑒𝑠 =  𝜔2 −  𝜔1= 
𝜔0

Ǫ
        (2.15) 

Dimana : 

 Z = Impedansi 

 VS = Tegangan sumber 

 Q = Faktor Kualitas 

 BWres = Lebar Pita resonansi 

   

2.2.10. Resonansi Pararel  

Admitansi rangkaian parallel RLC adalah  

𝑌𝑅𝐿𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 = 
1

𝑅
 + 

1

𝑗𝜔𝐿
+  𝑗𝜔𝐶 =  

1

𝑅
+  𝑗 (𝜔𝐶 −  

1

𝜔𝐿
)     (2.16) 
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Bagian riil dari admitansi disebut konduktansi dan bagian imajinernya kita sebut 

suseptansi. Suseptansi dari rangkaian paralel RLC, merupakan fungsi dari 

frekuensi. Seperti halnya reaktansi pada rangkaian seri RLC, ada satu nilai 

frekuensi yang membuat suseptansi pada (2.16) menjadi nol , yang kita sebut 

frekuensi resonansi , ω0. 

(𝜔𝐶 −  
1

𝜔𝐿
) = 0 →  𝜔 =  𝜔0 =  

1

√𝐿𝐶
       (2.17) 

Persamaan (2.17) ini sama dengan (2.12). jadi frekuensi resonansi rangkaian paralel 

RLC sama dengan rangkaian serinya. Sesungguhnya admitansi rangkaian parallel 

dapat kita peroleh dari impedansi rangkaian seri dengan penggantian :  

R ↔ G ; L ↔ C ; C ↔ L. 

Faktor kualitas : 

Ǫ = 
𝜔0𝐶

𝐺
=  

1

𝜔0𝐺𝐿
 = 

1

√𝐿/𝐶
        (2.18) 

Frekuensi cutoff :  

𝜔1 =  𝜔0 (−
1

2Ǫ
+  √(

1

2Ǫ
)

2

+ 1) dan 𝜔2 =  𝜔0 (
1

2Ǫ
+  √(

1

2Ǫ
)

2

+ 1)(2.19) 

Lebar pita resonansi :   

𝐵𝑊𝑟𝑒𝑠 =  𝜔2 −  𝜔1= 
𝜔0

Ǫ
         (2.20) 

Frekuensi Tengah : 

𝜔0 =  √𝜔1 −  𝜔2              (2.21) 

Jika arus total dinyatakan dalam fasor 𝐼𝑠 maka pada saat resonansi masing-masing 

adalah 

𝐼𝐿 =  −𝑗Ǫ𝐼𝑠    𝐼𝑐 =  𝑗Ǫ𝐼𝑠       (2.22)  

Dimana : 

 Is = Arus total 
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2.2.11. Resonansi Bersama 

 Resosnansi bersama adalah suatu keadaan khusus dari pengiriman energi 

tanpa kabel. Letak dari kekhususannya adalah semua kumparan yang digunakan 

untuk beresonansi bersama beroperasi pada kondisi resonansi.Gambar 2.10. 

menunjukkan contoh resosnansi bersama. 

 
Gambar 2.10. Resonansi Bersama 

(Mismail, 2011) 

Resonansi terjadi ketika frekuensi resonansi sendiri dari kumparan- 

kumparan tersebut bernilai sama dengan frekuensi sumber arus bolak balik, saat 

rangkaian ekivalen dari kumparan-kumparan tersebut di frekuensi tinggi memiliki 

impedansi paling kecil. Pada saat kondisi seperti inilah energi paling banyak dapat 

dikirimkan melalui jalur resonansi. Gambar 2.10 menunjukkan terjadinya proses 

resonansi magnetik bersama, warna kuning menunjukkan kumparan yang memiliki 

frekuensi resonansi yang sama, warna biru dan merah menunjukkan medan magnet 

yang disebabkan pada kumparan tersebut, yang keduanya adalah identik satu sama 

lain, inilah gambaran sederhana dari resonansi bersama (Mismial, 2011). 

2.2.12. Induksi Elektromagnet 

Medan elektromagnet dapat digolong hanya akar kan dalam medan listrik 

dan medan magnet. Medan magnet jauh lebih aman bila dibandingkan dengan 

medan listrik, oleh karena itu medan magnet menjadi pilihan yang paling tepat 

untuk digunakan sebagai media pengiriman energi jika dibandingkan dengan 

medan listrik dalam pemanfaatannya untuk perpindahan energi secara resonansi 

elektromagnet. Gelombang elektromagnetik memiliki dua komponen pokok, yaitu 

komponen elektrik dan komponen magnetic. 
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Gambar 2.11. Gelombang Elektromagnetik 

(Mather, 2004) 

Informasi yang diperoleh melalui gelombang elektromagnetik dapat 

terkodifikasi dalam frekuensi, intensitas atau polarisasi gelombang elektromagnetik 

tersebut. Radiasi elektromagnetik membawa energi dalam perjalanannya. Energi 

yang tertangkap oleh sensor dipengaruhi oleh bentuk fisik obyek dan kondisi 

atmosferik (Mather, 2004). 

Kemagnetan dan kelistrikan merupakan 2 gejala alam yang proses dapat 

dibolak-balik ketika H.C Oersted membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus 

listrik terdapat medan magnet (artinya listrik menimbulkan magnet). Para ilmuwan 

mulai berpikir keterkaitan antara kelistrikan dan kemagnetan.Berdasarkan 

percobaan pada Tahun 1821 Michael Faraday, ditunjukan bahwa gerakan magnet 

di dalam kumparan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang. 

Jika kutub utara magnet digerakan mendekati kumparan, jarum 

galvanometer menyimpang ke kanan.Jika magnet diam dalam kumparan, jarum 

galvanometer tidak menyimpang.Jika kutub utara magnet digerakan menjauhi 

kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri.Penyimpangan jarum 

galvanometer tersebut menunjukan bahwa pada kedua ujung kumparan terdapat 

arus listrik.Peristiwa timbulnya arus listrik seperti itulah yang disebut induksi 

elektromagnetik. 

Bila fluks magnetik jatuh pada suatu penghantar berbentuk kumparan, 

maka dalam penghantar akan timbul gaya gerak listrik yang disebut gaya gerak 

listrik induksi atau imbas. Perubahan fluks magnetik pada kumparan dapat 

diperoleh dengan cara menggerakan magnet pada kumparan, sedangkan kumparan 
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atau kawat dalam keadaan diam. Atau sebaliknya kumparan atau kawat yang 

bergerak, sedangkan magnet tetap diam. 

Jika suatu penghantar berbentuk kumparan dialiri listrik DC, maka akan 

berperilaku seperti magnet batang. Dalam rangkaian tertutup dengan sumber 

tegangan DC, nilai resistansi dari induktor hanyalah resistansi ohmik. 

 

 
Gambar 2.12. Kumparan Dialiri Arus DC 

(Mather, 2004) 

Jika suatu kumparan dihubungkan dengan sumber arus DC, maka dalam 

rangkaian tertutup kumparan tersebut dapat berperilaku seperti magnet batang yang 

sifatnya adalah sementara, hanya jika ada arus yang lewat pada kumparan. 

Berdasarkan hukumnya Biot Savart, kawat lurus panjang dialiri arus 

listrik maka akan timbul induksi magnet di sekitar kawat tersebut. Jika kawat lurus 

tersebut dibuat kumparan (Solenoid) bagaimana arah medan magnetnya? Dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.13. Arah Arus Kumparan dan Arah Garis Gaya Magnet 

(Mather, 2004)  

Pada Gambar 2.13. kumparan di atas arus dari atas keluar bidang menuju 

ke bawah masuk bidang. Sesuai dengan kaidah tangan kanan maka arah medan 

magnet mengumpul menjadi satu menuju ke arah kanan. Hal inilah yang 

menyebabkan kumparan bila dialiri arus DC seperti magnet batang. 
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Pada magnet batang arah medan magnet di luar batang dari kutup utara ke 

selatan, kalau di dalam batang dari selatan ke utara. Dari Gambar 2.13. arah medan 

magnet di dalamkumparan, sehingga kutub utara kumparan sebelah kanan dan 

kutub selatan sebelah kiri. Atau metode yang lain menentukan kutub-kutub magnet 

kumparan, diuji dengan mendekatkan magnet batang yang telah diketahui kutub-

kutubnya. Dengan prinsip untuk kutub sejenis tolak-menolak, kutub tak sejenis 

tarik-menarik. 

Arah garis gaya yang magnet yang dibangkitkan oleh kumparan yang 

dialiri listrik DC, tergantung arah aliran arus DC yang mengalir. Sebagai contoh 

pada Gambar 2.13. tersebut, tetap menggunakan kaidah tangan kanan yaitu ibu jari 

arah arus, empat jari yang lain arah medan magnet. Maka pada Gambar 2.13. arah 

medannya terpusat di dalam kumparan ke arah kanan.Jika di luar kumparan pada 

Gambar 2.13. dari kanan ke kiri. Sama halnya dengan arah garis gaya magnet pada 

magnet batang, di luar magnet batang dari kutub utara ke selatan, di dalam magnet 

batang dari selatan ke utara arah garis gaya magnetnya. 

Jika ditinjau secara rumusan besar medan magnet kumparan: 

Medan magnet di tengah kumparan:  

 inB 0                                                                                                              (2.23)
 

Medan magnet di ujung kumparan:  

 
2

0 in
B




                                                                                                            (2.24) 

Dimana: 

 B = Medan Magnet 

 µo = Konstanta permeabilitas 

 n = Jumlah lilitan 

 i = Arus 
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Dari kedua rumusan di atas tampak bahwa faktor yang mempengaruhi 

besarnya kuat medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan yang dialiri listrik 

DC adalah: 

a. Jumlah lilitan (n). 

b. Besar kuat arus yang mengalir (i). 

Rumus 
A

l
R   untuk kawat lurus (penghantar), bila lilitan maka akan ada 

pengaruh dengan banyak lilitan. Maka di dapat faktor yang mempengaruhi 

hambatan ohmik: 

a. Hambatan jenis kawat yang digunakan sebagai kumparan (). 

b. Panjang kawat (l) yang ada hubungannya dengan jumlah lilitan (n). 

c. Luas penampang kawat yang digunakan sebagai kumparan (A). 

Jika suatu penghantar berbentuk kumparan dialiri listrik AC maka yang 

berpengaruh pada rangkaian tersebut tidak hanya hambatan ohmik tetapi juga 

hambatan yang muncul dari kumparan (reaktansi induktif).Nilai reaktansi induktif 

bergantung pada besarnya induksi diri kumparan.Reaktansi induktor/kumparan, 

banyak difungsikan pada rangkaian-rangkaian elektronik. 

Jika kumparan dialiri listrik AC tidak bersifat sebagai magnet batang, 

karena arus listrik AC bersifat bolak-balik, setengah siklus pertama positif, 

setengah siklus berikutnya negatif, begitu seterusnya. Hal ini dapat mempengaruhi 

arah medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan berubah-ubah sangat cepat 

yang dapat mengakibatkan hambatan dalam kumparan (reaktansi induktif) 

disamping itu juga muncul hambatan ohmik.   

2.2.13. Mutual Induktansi 

 Mutual induktansi adalah interaksi dari satu medan magnet kumparan pada 

kumparan lain karena menginduksi tegangan pada kumparan yang berdekatan. 

namun ketika ggl diinduksi kedalam kumparan yang berdekatan yang berada dalam 

medan magnet yang sama, ggl dikatakan diinduksi secara magnetis dan induktif. 

Kemudian ketika dua atau lebih kumparan dihubungkan secara magnetis oleh fluks 
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magnetik umum, mereka dikatakan memiliki sifat induktansi timbal balik bersama 

atau mutual inductance. Induktansi bersama pada kumparan akan dijelaskan pada 

Gambar 2.14. 

 

 
Gambar 2.14. Induktansi Bersama antar Kumparan 

(Mather, 2004)  

Induktansi timbal balik yang ada diantara dua kumparan dapat sangat 

meningkat dengan memposisikanya pada inti besi lunak yang umum atau dengan 

meningkatkan jumlah putaran kumparan seperti yang ditemukan pada 

transformator/trafo.Jika kedua kumparan itu saling rapat satu duatas yang lain diatas 

kopling kesatuan inti besi lunak yang umum dikatakan ada diantara mereka karena 

ada kerugian akibat kebocoran fluks akan sangat kecil. Kemudian dengan aasumsi 

hubungan fluks yang sempurna antara dua kumparan, induktansi timbal balik 

(mutual) yang ada diantara keduanya dapat diberikan. Untuk menentukan nilai 

mutual induktansi digunakan persamaan 2.29. 

M = 
𝜇0.𝜇𝑟.𝑁1𝑁2𝐴

𝑙
          (2.29) 

Pada perancangan kumparan Tesla yang digunakan yaitu air core transformator, 

maka nilai 𝜇𝑟 sama dengan nol karna yang digunakan hanya nilai permeabilitas 

ruang bebas. Maka rumus yang digunakan dijelaskan pada persamaan 2.30 
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M = 
𝜇0.𝑁1𝑁2𝐴

𝑙
        (2.30) 

Dimana : 

 𝜇𝑟 = Permeabilitas relatif dari inti besi lunak 

 N = Jumlah kumparan 

 A = Area penampang melintang  

 l = Kumparan panjang  

 M = Mutual Induktansi 

2.2.14. DC Chopper 

 Konverter dc-dc adalah rangkaian elektronika power untuk mengubah suatu 

masukan tegangan DC menjadi keluaran tegangan DC yang nilai tegangannya bisa 

lebih besar atau lebih kecil dari tegangan masukannya. Konverter dc-dc atau yang 

biasa disebut DC chopper ini terbagi menjadi dua macam yaitu tipe linier dan tipe 

switching, rangkaian konverter dc-dc yang akan dibahas pada tugas akhir ini 

merupakan tipe switching (switching mode dc-dc converter), atau disebut juga 

switching power supply. 

 
Gambar 2.15. DC-DC Converter 

(Rashid, 2007) 

 Dasar dari DC chopper terdiri dari tiga topologi yaitu DC chopper buck, DC 

chopper boost, dan DC chopper buck boost. Ketiga rangkaian tersebut merupakan 

nonisolated dc dc converter, dimana masukan dan keluaran dengan grounding yang 

sama. Pada dasarnya ada dua cara untuk meregulasi tegangan pada DC chopper, 

yaitu dengan Pulse width Modulation (PWM) dan Pulse Frequency Modulation 

(PFM). Dibawah ini adalah gambar dari ketiga dasar topologi dari dc-dc converter. 
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Gambar 2.16. Rangkaian Konverter Buck 

(Rashid, 2007) 

Konverter buck adalah konverter dc-dc dimana tegangan keluarannya lebih kecil 

dari pada tegangan masukannya (penurun tegangan). 

 
Gambar 2.17. Rangkaian Konverter Boost 

(Rashid, 2007) 

 Konverter boost adalah konverter dc-dc dimana tegangan keluarannya lebih 

besar dari pada tegangan masukannya (penaik tegangan). 

 
Gambar 2.18. Rangkaian Buck-Boost Konverter 

(Rashid, 2007) 

 Konverter buck-boost adalah konverter dc-dc dimana tegangan keluarannya 

dapat diatur lebih kecil atau lebih besar dari pada tegangan masukannya (penurun 

dan penaik tegangan). 

2.2.15.  Buck-Boost Konverter 

 Buck-boost merupakan salah satu regulator mode switching menghasilkan 
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tegangan keluaran yang lebih kecil atau lebih besar dibanding tegangan 

masukannya. Gambar 2.19.  adalah rangkaian Buck-Boost secara umum (MH. 

Rashid, 2007). 

Gambar 2.19. Rangkaian Buck-Boost Konverter 

(Rashid, 2007) 

Prinsip kerja rangkaian ini dibagi menjadi 2 mode. Selama mode 1, 

transistor Q1 di ON-kan dan diode Dm mendapat bias mundur arus masukan, 

yang bertambah mengalir melalui inductor L dan transistor Q1. Selama mode 2, 

transistor Q1 di-OFF-kan. Dan arus mengalir melalui induktor L, diteruskan ke 

C, Dm dan ke beban. Energi yang tersimpan di dalam induktor L akan ditransfer 

ke beban. Dan arus induktor akan berkurang sampai transistor Q1di-ON- kan lagi 

pada siklus berikutnya. 

Gambar 2.20. Rangkaian Buck-Boost dengan Analisa Tertutup  

(Rashid, 2007) 

Pada Gambar 2.20. menunjukkan rangkaian buck- boost dalam keadaan 

mosfet Q1 ON. Hal ini menyebabkan diode bekerja reverse sehingga arus akan 

mengalir ke induktor L. Dengan adanya arus yang mengalir ke induktor maka 

terjadi pengisian arus pada induktor sehingga arus induktor (IL) naik.  
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Gambar 2.21. Rangkaian Buck-Boost dengan Analisa Terbuka 

(Rashid, 2007) 

Pada Gambar 2.21. menunjukkan rangkaian buck- boost dalam keadaan 

mosfet Q1 OFF. Hal ini menyebabkan dioda bekerja forward sehingga arus 

mengalir L, C, Dm dan beban. Energi yang tersimpan di induktor mengalami 

discharging. Regulator Buck- Boost menghasilkan tegangan keluaran yang 

terbalik tanpa memerlukan trafo, mampu menghasilkan tegangan keluaran lebih 

rendah ataupun lebih tinggi dari tegangan masukan dan memiliki efisiensi yang 

tinggi. Besar tegangan keluaran tergantung pada duty cycle 

2.2.16. Konverter Flyback 

Flyback converter merupakan salah satu jenis rangkaian elektronika daya 

dengan frekuensi tinggi. Rangkaian ini memiliki banyak kegunaan salah satunya 

adalah sebagai piranti power supply untuk beban kelas D. Dimana konverter ini 

memiliki karakteristik seperti buck-boost converter, tetapi kelebihan dari converter 

flyback dibanding converter yang lain adalah adanya isolasi antara sisi input dan 

sisi ouput. Rangkaian flyback converter ditunjukkan pada Gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22. Rangkaian Flyback Konverter 

(Rashid, 2007)  
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Agar rangkaian flyback dapat digunakan sebagai koreksi factor daya maka 

harus bersifat resistif untuk itu flyback harus bekerja pada kondisi tidak kontinyu, 

kondisi tidak kontinyu dapat tercapai jika arus discharge yang ada pada Mutual 

Inductance trafo sempat menyentuh nol, sehingga arus output dari penyearah yang 

akan mengalir ke trafo selalu menyentuh nol pada saat MOSFET akan on-kan lagi, 

pada kondisi ini arus (rms) yang mengalir ke trafo bernilai konstan, selain itu 

sumber tegangan (rms) output dari penyearah yang disuplaikan ke trafo juga 

konstan, sehingga seakanakan konverter atau penyearah ini seperti menyuplai beban 

yang konstan pula atau bersifat resistif (tidak dipengaruhi frekuensi). Rangkaian 

converter ini dimodelkan mempunyai resistansi input (ri) yang dihitung dari 

tegangan input dan arus input pada satu periode switching seperti Gambar 2.22. 

Sedangkan Gambar 2.23. menunjukkan gambar arus inductor magnetisasi dan arus 

input pada operasi konduksi tidak kontinyu.  

 
Gambar 2.23. Flyback pada Kondisi Discontinuous 

(Rashid. 2007) 

 
Gambar 2.24. Gambar Arus Induktor Magnetisasi dan Arus Input pada Operasi Konduksi 

tidak Kontinyu 

(Rashid. 2007) 
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2.2.17. Kapasitor 

Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan 

listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. 

Koapasitor memiliki satuan yang disebut Farad dari nama Michael Faraday. 

Kondensator juga dikenal sebagai kapasitor, namun kata kondensator masih dipakai 

hingga saat ini. Pertama disebut oleh Alessandro Volta seorang ilmuwan Italia pada 

tahun 1782 (dari bahasa Itali condensatore), berkenaan dengan kemampuan alat 

untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya 

(Mismail, 2011). 

 
Gambar 2.25. Kapasitor 

(Mismail, 2011) 

2.2.18. Induktor 

Induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan 

energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. 

Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh 

induktansinya, dalam satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat 

penghantar yang dibentuk menjadi kumparan, lilitan membantu membuat medan 

magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. 

Induktor adalah salah satu komponen elektronik dasar yang digunakan dalam 

rangkaian yang arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan 

induktor untuk memproses arus bolak-balik. Sebuah induktor ideal memiliki 

induktansi, tetapi tanpa resistansi atau kapasitansi, dan tidak memboroskan daya. 

Sebuah induktor pada kenyataanya merupakan gabungan dari induktansi, beberapa 

resistansi karena resistivitas kawat, dan beberapa kapasitansi. Pada suatu frekuensi, 

induktor dapat menjadi sirkuit resonansi karena kapasitas parasitnya. Selain 

memboroskan daya pada resistansi kawat, induktor berinti magnet juga 
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memboroskan daya di dalam inti karena efek histeresis, dan pada arus tinggi 

mungkin mengalami nonlinearitas karena penjenuhan (Mismail, 2006). 

 
Gambar 2.26. Induktor 

(Mismail, 2011) 

2.2.19. Transistor 

Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 

kaki elektroda, yaitu Basis (dasar), Kolektor (Pengumpul) dan Emitor (Pemancar). 

Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus dan penyambung (switching), 

stabilitasi tegangan, modulasi sinyal dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Selain 

itu, transistor juga dapat digunakan sebagai kran listrik sehingga dapat mengalirkan 

listrik dengan sangat akurat dan sumber listriknya. 

Transistor sebenarnya berasal dari kata “transfer” yang berarti pemindahan 

dan “resistor” yang berarti penghambat. Dari kedua kata tersebut dapat 

disimpulkan, pengertian transistor adalah pemindahan atau peralihan bahan 

setengah penghantar menjadi suhu tertentu. Transistor pertama kali ditemukan pada 

tahun 1948 oleh William Shockley, John Barden dan W.H, Brattain. Tetapi, 

komponen ini mulai digunakan pada tahun 1958. Jenis transistor terbagi menjadi 2, 

yaitu transistor tipe P-N-P dan transistor N-P-N. Cara Kerja transistor hampir sama 

dengan resistor yang mempunyai tipe dasar modern. Tipe dasar modern terbagi 

menjadi 2, yaitu Bipolar Junction Transistor atau biasa di singkat BJT dan Field 

Effect Transistor atau FET. BJT dapat bekerja bedasarkan arus inputnya, sedangkan 

FET bekerja berdasarkan tegangan inputnya (Rashid. 2007). 
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2.2.20. Integrated Circuit (IC) 

 Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah Komponen Elektronika 

Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan Transistor, Dioda, 

Resistor dan Kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu Rangkaian Elektronika 

dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah Integrated 

Circuit (IC) adalah Bahan Semikonduktor. Silicon merupakan bahan 

semikonduktor yang paling sering digunakan dalam Teknologi Fabrikasi Integrated 

Circuit (IC). Dalam bahasa Indonesia, Integrated Circuit atau IC ini sering 

diterjemahkan menjadi Sirkuit Terpadu (Zaki, 2007). 

 
Gambar 2.27. Integrated Circuit  

 (Zaki, 2007) 

Berdasarkan Aplikasi dan Fungsinya, IC (Integrated Circuit) dapat dibedakan 

menjadi IC Linear, IC Digital dan juga gabungan dari keduanya: 

 IC Linear 

IC Linear atau disebut juga dengan IC Analog adalah IC yang pada umumnya 

berfungsi sebagai : 

1. Penguat Daya (Power Amplifier) 

2. Penguat Sinyal (Signal Amplifier) 

3. Penguat Operasional (Operational Amplifier / Op Amp) 

4. Penguat Sinyal Mikro (Microwave Amplifier) 

5. Penguat RF dan IF (RF and IF Amplifier) 

6. Voltage Comparator 

7. Multiplier 
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8. Penerima Frekuensi Radio (Radio Receiver) 

9. Regulator Tegangan (Voltage Regulator) 

 IC Digital 

IC Digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan Input dan 

Outputnya hanya memiliki 2 (dua) level yaitu “Tinggi” dan “Rendah” atau dalam 

kode binary dilambangkan dengan “1” dan “0”. 

IC Digital pada umumnya berfungsi sebagai : 

1. Flip-flop 

2. Gerbang Logika (Logic Gates) 

3. Timer 

4. Counter 

5. Multiplexer 

6. Calculator 

7. Memory 

8. Clock 

9. Microprocessor (Mikroprosesor) 

10. Microcontroller


