
BAB I  

KOMPONEN DAN RANGKAIAN LATCH/PENGUNCI 

1. Tujuan Percobaan 

 Mengetahui Dan Memahami Cara Kerja Komponen yang Menyusun Rangkaian 

Pengunci (Latch): Push Button, Relay, Kontaktor. 

 Membuat Aplikasi Rangkaian Pengunci Dengan Lampu Indikator. 

 Membuat Aplikasi Rangkaian Pengunci Untuk Mengubah Arah Putaran Motor. 

2. Dasar Teori 

a. Push Button 

Push button (tombol) merupakan saklar yang berfungsi untuk menghubungkan atau 

memisahkan satu terminal dengan terminal yang lain pada instalasi listrik. Push button 

memiliki kontak tipe Normally Open (NO) dan Normally Close (NC). Push button tipe 

NO, kedua terminal tidak terhubung pada kondisi awal. Jika push button ditekan, baru 

terminal saling terhubung (kontak tertutup). Terminal push button NC pada kondisi awal 

sudah terhubung, kemudian jika push button ditekan kedua terminal akan terputus 

hubungannya (kontak terbuka).  

Push button memiliki keadaan kontak tipe momentary (sementara) dan latch 

(mengunci). Pada tipe momentary, kondisi push button kembali ke keadaan awal (ketika 

push button tidak ditekan). Misal, pada saat ditekan button kondisi tertutup maka ketika 

dilepas button kembali dalam keadaan terbuka. Pada push button latch, kondisi button tetap 

bertahan meskipun button sudah tidak ditekan.  

Beberapa simbol push button standar IEEE/IEC-60617 baik tipe NC dan NO dan 

sifatnya momentary maupun latch ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Simbol Push Button 

Tipe Push Button Simbol (IEEE/IEC-60617) 

Push Button Normally Open Momentary 

 



Push Button Normally Closed Momentary 

 

Push Button Normally Open Latching 

 

Push Button Normally Closed Latching 

 

b. Relai dan Kontaktor 

Relai dan kontaktor adalah suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk 

mengoperasikan seperangkat kontak atau saklar. Relai dan kontaktor digunakan sebagai alat 

penghubung pada rangkaian dan pada beberapa aplikasi pada industri dan kontrol proses 

memerlukan relai sebagai elemen kontrol penting. Yang membedakannya dari kedua 

peralatan tersebut adalah kekuatan saklar internalnya dalam menghubungkan besaran arus 

listrik yang melaluinya, umumnya kontaktor menangani beban lebih besar daripada relai. 

Susunan paling sederhana terdiri dari kumparan kawat penghantar yang dililit pada 

inti besi (membentuk kumparan atau coil). Bila kumparan ini diaktifkan (dialiri arus listrik), 

medan magnet yang terbentuk menarik armatur berporos yang digunakan sebagai 

pengungkit mekanisme saklar. Pada kondisi ini, ada saklar internal yang terhubung namun 

ada saklar internal yang terputus. Sama seperti pada push button, saklar internal inilah yang 

disebut sebagai kontak NO (Normally Open = bila coil kontaktor atau relai dalam keadaan 

tak terhubung arus listrik, kontak internalnya dalam kondisi terbuka atau tak terhubung) dan 

kontak NC (Normally Close = Sebaliknya dengan Normally Open). 

Relai dianalogikan sebagai pemutus dan penghubung seperti halnya fungsi pada 

tombol (Push Button) dan saklar (Switch) yang hanya bekerja pada arus kecil 1A hingga 5A. 

Sedangkan kontaktor dapat dianalogikan juga sebagai sebagai breaker untuk sirkuit 

pemutus dan penghubung tenaga listrik pada beban. Pada kontaktor, selain terdapat kontak 

NO dan NC biasa juga terdapat kontak NO utama yang dapat menghubungkan arus listrik 

sesuai ukuran yang telah ditetapkan pada kontaktor tersebut. Misalnya 10A, 15A, 20A, 30A, 

50A dan seterusnya. Sebuah kontaktor Mitsubishi yang memiliki tiga buah kontak utama 

ditunjukkan pada Gambar 1. 



 

Gambar  1. Kontaktor Mitsubishi S-N12 

Simbol kontak dan koil standar IEEE/IEC-60617 pada relai maupun kontraktor 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Simbol Kontak dan Koil IEEE/IEC-60617 

Nama Simbol (IEEE/IEC-60617) 

Relai Normally Open Contact 

 

Relai Normally Closed Contact 

 

Koil 

 

 

c. Rangkaian Pengunci 

Rangkaian pengunci (latch) merupakan rangkaian yang dapat mempertahankan 

kondisi keluarannya meskipun terjadi perubahan pada kondisi masukan. Pada rangkaian 

digital, pengunci dapat berupa flip-flop. Kombinasi flip-flop dalam jumlah yang sangat 

banyak kemudian dapat membentuk memori. Pada industri, rangkaian pengunci dapat 

dibuat dengan menggunakan komponen utama berupa relai atau kontaktor. Untuk 

memahami cara kerja rangkaian pengunci pada industri perlu terlebih dahulu menguasai 

materi mengenai rangkaian listrik umum seperti rangkaian seri dan paralel. Contoh 



rangkaian listrik seri ditunjukkan oleh Gambar 2 sedangkan rangkaian paralel ditunjukkan 

oleh Gambar 3. 

 

Gambar  2. Rangkaian Listrik Seri 

 

Gambar  3 Rangkaian Listrik Paralel 

Pada Gambar 2, untuk menyalakan lampu maka tombol PB01 dan PB02 keduanya 

harus ditekan (kontak tertutup) sedangkan pada Gambar 3 setidaknya diperlukan satu 

tombol (baik saklar PB01 atau saklar PB02) yang ditekan. Lampu baru akan padam jika 

kedua tombol dilepas. 

Seringkali terdapat situasi-situasi di mana output harus tetap berada dalam 

keadaan hidup meskipun input telah terputus. Istilah rangkaian latching (pengunci) 

dipergunakan untuk rangkaian-rangkaian yang mampu mempertahankan dirinya sendiri 

(self-maintaining), dalam artian bahwa setelah dihidupkan, rangkaian akan 

mempertahankan kondisi ini hingga input lainnya diterima. Contoh sebuah rangkaian 

latching memanfaatkan relai/kontaktor diperlihatkan pada Gambar 4. 



 

Gambar  4 Rangkaian Pengunci 

Pada Gambar 4, setelah tombol PB01(tipe momentary) dilepaskan lampu (GREEN) 

tetap menyala karena ketika coil 01 aktif kontak K1 juga akan aktif. Setelah PB01 dilepas, 

arus akan tetap mengalir ke lampu melalui kontak K1. Untuk mematikan lampu, cukup 

menekan tombol PB02 yang bertipe normally closed. 

3. Kebutuhan Alat dan Bahan 

 Modul push button momentary 

 Modul relai/kontaktor 

 Modul lampu 

 Motor 1 phase 

 Modul power supply dan kabel jumper 

4. Pelaksanaan dan Hasil 

a. Percobaan I 

 Buatlah rangkaian dari skematik berikut: 

 



 Amati yang terjadi pada lampu hijau (GREEN) dan merah (RED). 

 Berikan analisa mengenai rangkaian tersebut. 

b. Percobaan II 

 Buat rangkaian dari skematik berikut: 

 

 Amati yang terjadi pada lampu hijau (GREEN) dan merah (RED). 

 Pastikan bahwa lampu hijau dan merah tidak bisa menyala bersamaan! 

 Rangkai kontak utama kontaktor dengan motor satu phase sesuai skematik 

berikut: 

Karakter sambungan motor 1 phase: 

Arah Putar Terminal D1 Terminal D2 Terminal K 

Searah jarum jam (CW) L N N 

Berlawanan arah jarum jam (CCW) L N L 

L = Line 

N = Neutral 



 

5. Pembahasan 

Tuliskan pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan pada buku catatan praktikum. 

6. Kesimpulan 

Berikan kesimpulan mengenai percobaan yang telah dilakukan. 
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