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BAB I
PENDAHULUAN

EAGLE merupakan singkatan dari Easily Aplicable
Graphic Layout Editor.  Merupakan software yang
dikembangkan oleh Cadsoft Computer USA
(http://cadsoftusa.com). Software ini banyak
digunakan sebagai alat bantu untuk mendesain skema
rangkaian elektronika dan PCB (Printed Circuit
Board).

Fitur dan database komponen yang lengkap dan
mudah menjadikannya sebagai salah satu software
yang populer di kalangan akademisi maupun praktisi.
Kelebihan lainnya yaitu memungkinkan pengguna
mendesain komponen sendiri yang bisa disimpan dan
dipanggil kembali pada library untuk keperluan desain
skema rangkaian.

Software ini dapat di-download secara gratis maupun
berbayar di http://www.cadsoftusacom/download-
eagle . Versi terbaru saat tulisan ini dibuat adalah
versi 7.5.0. Setelah men-download, anda dapat
menginstalasinya dan memilih versi light pada saat
instalasi selesai (lihat di sub bab instalasi). Walaupun
gratis, versi light ini sudah sangat cukup untuk
keperluan pembelajaran dan perancangan skema
rangkaian dan PCB.
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1.1 Spesifikasi

Supaya EAGLE berjalan dengan baik, berikut
spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan :

 Untuk pengguna Windows : Windows 7 atau
yang terbaru.

 Untuk pengguna Linux : Linux berbasis kernel
2.6 dengan minimum color depth 8 bpp.

 Untuk pengguna Mac OS : Mac OS X Versi
10.8 keatas.

 Resolusi layar monitor minimum 1024 x 768
piksel.

 Mouse yang memiliki 3 button (klik kiri,
scroll, dan klik kanan)

1.2 Instalasi

Langkah instalasi EAGLE versi 7.5.0 adalah sebagai
berikut :

1. Klik file eagle-win32-7.5.exe jika anda men-
download untuk windows versi 32 bit atau file
eagle-win64-7.5.0.exe jika anda menggunakan
windows versi 64 bit.

Catatan :
 Jika anda pengguna Linux, maka versi

yang tersedia yaitu : eagle-lin32-
7.5.0.run dan eagle-lin64-7.5.0.run
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 Jika anda pengguna Mac, maka versi
yang tersedia yaitu : eagle-mac32-
7.5.0.zip dan eagle-mac64-7.5.0.zip

2. Maka akan muncul gambar 1.1. Klik Setup

Gambar 1.1 Tampilan awal instalasi EAGLE

3. Klik Next (Gambar 1.2)

Gambar 1.2 Tampilan ketika instalasi siap dimulai



10

4. Berikutnya akan muncul Software Licence
Agreement. Klik Yes (Gambar 1.3)

Gambar 1.3 Tampilan Software Licence Agreement

5. Selanjutnya pilih folder tempat instalasi, klik
Next (Gambar 1.4)
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Gambar 1.4 Tampilan memilih folder instalasi

6. Tunggu sampai proses instalasi selesai 100%
(Gambar 1.5)

Gambar 1.5 Tampilan saat proses instalasi berlangsung

7. Proses instalasi selesai, klik Finish. EAGLE
siap digunakan. (Gambar 1.6)

Gambar 1.6 Tampilan saat instalasi selesai
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BAB II
PENGENALAN EAGLE LAYOUT
EDITOR

2.1. Fitur EAGLE 7.5.0

EAGLE 7.5.0 terdiri dari empat versi, yaitu :
- EAGLE Bussiness
- EAGLE Make
- EAGLE Learn
- Freeware

Untuk keperluan  pembelajaran kita dapat memilih
EAGLE Learn atau Freeware. Namun versi yang
Learn-pun tetap harus berbayar dengan harga yang
bervariasi (anda bisa lihat di website-nya). Dalam
buku ini penulis menggunakan versi freeware (light),
dengan pertimbangan versi ini bisa digunakan untuk
memahami fitur EAGLE dan dapat juga digunakan
untuk pembelajaran. Jika anda sudah mahir, anda
dapat meng-upgrade versinya sesuai dengan
kebutuhan.

Untuk versi yang freeware /light edition, berikut
fiturnya :

- Ukuran PCB hanya sampai 100 x 80mm (4x3.2
inc)

- Maksimum dua lapis jalur rangkaian sinyal (atas
dan bawah)
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- Pada Schematic Editor hanya bisa mendesain satu
sheet saja (akan dijelaskan di bab berikutnya).

2.2 Memulai EAGLE 7.5.0

Untuk memulai menggunakan EAGLE, ikuti langkah
sebagai berikut (penulis menggunakannya pada OS
Windows 7 32 bit) :

1. Start > All Program Program > EAGLE
Layout Editor 7.5.0 > EAGLE 7.5.0 > OK.
Maka akan muncul jendela sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tampilan awal EAGLE Layout Editor versi 7.5.0

2. Buat Project baru dengan cara klik File > New
> Project

Gambar 2.2 Tampilan membuat project baru



14

3. Secara default, EAGLE akan membuat folder
dengan nama New Project. Folder ini dapat
diubah dengan cara klik kanan > Rename.
Lalu ubah dengan nama Latihan1 misalnya.

Gambar 2.3 Tampilan mengubah folder New_Project

4. Buat skema baru dengan cara klik kanan di
folder latihan1 > New > Schematic
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Gambar 2.4 Tampilan membuat skema baru

Maka akan muncul tampilan sebagai berikut
(Gambar 2.5) :
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Gambar 2.5  Tampilan schematic editor

Keterangan :
1. Toolbar
2. Menu utama
3. Area penempatan komponen/skema
4. Command Bar

EAGLE memliki toolbar yang berbeda antara
schematic editor (pembuatan skema
rangkaian) dengan board editor (pembuatan
PCB). Gambar 2.6 menjelaskan toolbar untuk
schematic editor beserta fungsinya.

1 2 3 4
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Gambar 2.6 Toolbar schematic editor pada EAGLE versi 7.5.0
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Keterangan Gambar 2.6 :

A : SHOW
Berfungsi untuk menampilkan properti
part/komponen yang dipilih di layar kerja.
Mengaktifkannya dengan cara klik kiri obyek,
maka akan tampil properti obyek tersebut.

B : MARK
Berfungsi untuk menentukan tanda/batasan di
area gambar

C : COPY
Berfungsi untuk menyalin komponen

D : ROTATE
Berfungsi untuk memutar komponen 90
derajat

E : CHANGE
Berfungsi untuk mengubah properties
komponen/elemen

F : ADD
Berfungsi untuk menambah komponen/elemen
kedalam area schematic

G : REPLACE
Berfungsi untuk menimpa komponen lama
dengan yang baru

H : VALUE
Berfungsi untuk mengubah nilai komponen

I : MITER
Berfungsi untuk mengubah sudut siku menjadi
tumpul/bulat

J : INVOKE
Berfungsi untuk mengambil (fetched) bagian
power/supply dari suatu device yang memiliki
lebih dari satu gate, atau digunakan juga
untuk mengambil bagian power yang biasanya
tidak muncul otomatis pada skema.



19

K : TEXT
Berfungsi untuk memberikan tulisan/text pada
skema rangkaian

L : ARC
Berfungsi untuk menggambar arc (busur
lingkaran)

M : POLYGON
Berfungsi untuk menggambar obyek/bidang
seperti kotak, dll.

N : NET
Berfungsi untuk membuat jalur/garis
penghubung antar komponen. Bila
menggunakan perintah net, walaupun berbeda
sheet, jika jalur net tersebut memiliki nama
yang sama, maka akan tetap terhubung.

O : LABEL
Berfungsi untuk memberikan label pada
komponen

P : DIMENSION
Berfungsi untuk menambahkan ukuran pada
salah satu bagian atau seluruh skema yang
sudah dibuat

Q : PORT
Berfungsi untuk menentukan interface antar
net di dalam MODULE (lihat penjelasan
tentang MODULE)

Q1 : ERRORS
Berfungsi untuk menampilkan kesalahan yang
ditemukan saat menggunakan ERC

R : INFO
Berfungsi untuk menampilkan dan
memodifikasi properties komponen yang
dipilih
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S : LAYER SETTINGS
Berfungsi untuk mengubah/menentukan layer
yang dipakai/aktif.

T : MOVE
Berfungsi untuk memindahkan komponen

U : MIRROR
Berfungsi untuk membalik komponen posisi
180 derajat

V : GROUP
Berfungsi untuk memilih komponen menjadi
satu grup

W : PASTE
Berfungsi untuk menempel (paste) komponen
setelah perintah copy

X : DELETE
Berfungsi untuk menghapus komponen

Y : PINSWAP
Berfungsi untuk menukar posisi net yang
terhubung dengan kaki komponen (pin atau
pad)  pada suatu rangkaian.

Z : GATESWAP
Berfungsi untuk menukar posisi gate yang
terhubung dalam suatu rangkaian dengan
swaplevel yang sama. Gate merupakan bagian
suatu device yang secara sendiri bisa
ditempatkan terpisah. Contoh : Gate yang
terdiri dari beberapa pin yang terhubung ke
beberapa PAD, dapat di-swap (ditukar).

A1 : NAME
Berfungsi untuk mengubah nama tiap
komponen

B1 : SMASH
Berfungsi untuk mengedit posisi/rotasi label
dan value pada komponen
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C1 : SPLIT
Berfungsi untuk mengedit/mengubah sudut
suatu net atau line yang asalnya runcing
menjadi tumpul (sama seperti miter, namun
berbeda sudutnya)

D1 : WIRE
Berfungsi untuk membuat jalur/garis
penghubung antar komponen.

E1 : CIRCLE
Berfungsi untuk membuat obyek lingkaran

F1 : RECT
Berfungsi untuk membuat obyek persegi

G1 : BUS
Berfungsi untuk membuat jalur bus. Bus
diperlukan ketika rangkaian semakin
kompleks, maka agar skema lebih mudah
dibaca dibuat jalur bus ini yang nantinya
dihubungkan dengan net. Bus bisa
didefinisikan (nama dan jumlah net yang akan
dihubungkan kedalam bus).

H1 : JUNCTION
Berfungsi untuk menempatkan titik
perpotongan pada jalur skema yang sudah
dibuat

I1 : ATTRIBUTE
Berfungsi untuk menentukan atribut pada part

J1 : MODULE
Berfungsi untuk membuat module. Modul
biasanya tersusun dari kumpulan
part/komponen dan net yang terhubung dalam
satu blok rangkaian.

K1 : ERC (Electrical Rule Check)
Berfungsi untuk memastikan apakah ada
kesalahan rangkaian atau komponen yang
belum diberi nama/nilai.
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Setelah mengetahui fungsi toolbar pada schematic
diagram, berikut penjelasan toolbar saat anda bekerja
pada board diagram.

Gambar 2.7 Toolbar board editor pada EAGLE versi 7.5.0

a

b
c

e

d
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g
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Keterangan Gambar 2.7 :

Toolbar pada board diagram sebagian memiliki
persamaan dengan schematic diagram, namun ada
beberapa perbedaan yang perlu diketahui. Perbedaan
ini lebih ditujukan untuk memudahkan fungsi editing
PCB pada board diagram. Beberapa perbedaannya
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a : RIPUP
Berfungsi untuk mengembalikan kembali
route (jalur rangakaian antar komponen pada
PCB) ke posisi semula. Digunakan jika ingin
mengedit route secara manual sesuai dengan
keinginan kita/user.

b : AUTOROUTER
Berfungsi untuk membuat jalur koneksi antar
komponen secara otomatis.

c : DRC (Design Rule Check)
Berfungsi untuk mengecek apakah terjadi
error pada rangkaian board (PCB) atau tidak.

d : ROUTE
Berfungsi untuk membuat jalur koneksi antar
komponen secara manual.

e : VIA
Berfungsi untuk membuat solderpad baru
(tempat untuk masuknya kaki komponen) saat
user ingin menambah komponen baru di board
editor.
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f : HOLE
Berfungsi untuk membuat marking/tanda
acuan membuat lubang, misal untuk tambahan
komponen, jumper, baut.dll.

g : RASTNEST
Berfungsi untuk memblok PCB agar bagian
yang dikikis oleh cairan ferricholrida menjadi
sedikit pada saat  proses etcing.
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BAB III

PERINTAH DASAR PEMBUATAN
SKEMA RANGKAIAN DENGAN
SCHEMATIC EDITOR

3.1. Menambahkan komponen pada
skema

Untuk menambahkan komponen pada schematic
editor, ikuti langkahnya sebagai berikut :

1. Buka Eagle
2. Buat New Project
3. Buat New Schematic
4. Klik Edit>Add (bisa juga dilakukan dengan

menekan tombol add pada sidebar)
5. Pilih komponen yang akan dipakai, misalnya

resistor.
6. Klik dua kali (double click) untuk

menempatkan komponen.
7. Klik Edit>Stop command
8. Selesai (lihat gambar 3.1 dan 3.2)
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Gambar 3.1 Langkah awal memasukkan symbol komponen
ke bidang kerja

Gambar 3.2 Tampilan saat memasukkan symbol resistor
ke bidang kerja
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3.2 Menambahkan Catu Daya/Power
Supply dan Ground

Power supply diperlukan saat akan melakukan
pengecekan rangkaian schematic melalui perintah
ERC, apakah terdapat error atau tidak. Selain itu juga
berfungsi untuk memudahkan penempatan sumber
catu daya pada saat mengubah rangkaian schematic
menjadi board. Untuk lebih jelasnya lakukan langkah
sebagai berikut :

1. Edit>Add
2. Pilih supply1
3. Pilih misalnya +5V
4. Tempatkan pada jalur yang memerlukan

supply tegangan (lihat gambar 2.4)
5. Untuk menambahkan ground klik Add >

supply1>GND

Gambar 3.3 Tampilan saat memasukkan komponen supply
ke bidang kerja
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Gambar 3.4 Tampilan saat komponen supply ke rangkaian
schematic

3.3 Menambahkan Frame

Frame dapat digunakan pada baik pada schematic
maupun board diagram . Frame dapat berisi informasi
pembuat gambar, tanggal, revisi, dll. Dengan frame
maka dokumentasi gambar menjadi lebih rapi dan
tertib. Untuk menambahkan frame pada schematic
diagram, lakukan langkah sebagai berikut :

1. Edit>Add
2. Frame>FRAME_A_L
3. klik dua kali/double click
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Gambar 3.5 Tampilan saat memasukkan frame ke bidang kerja

3.4. Menambahkan Teks/Text

Teks diperlukan untuk memberikan keterangan
tambahan baik pada schematic maupun board.
Caranya, lakukan langkah sebagai berikut :

1. Klik icon text pada sidebar menu
2. Tulis text yang akan dibuat, klik OK.
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Gambar 3.6 Tampilan saat memasukkan text ke bidang kerja

3.5 Menambahkan Nilai pada
Komponen

Pada schematic diagram, kadang suatu komponen
perlu diberi nilai, misalnya resistor 1 K Ohms. Untuk
menambahkan nilai pada komponen, lakukan langkah
sebagai berikut :

1. Klik icon value (lihat gambar 3.6)
2. Klik komponen yang akan diberi nilai>OK
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Gambar 3.6 Tampilan icon value untuk menambahkan nilai
pada komponen

Gambar 3.7 Tampilan saat menambahkan nilai pada komponen

3.6 Menggeser, Memutar dan
Menghapus Komponen

Langkah untuk menggeser dan memutar komponen
adalah sebagai berikut :

1. Klik icon Move button pada sidebar menu
2. Klik kiri komponen lalu geser sesuai dengan

keperluan
3. Klik kanan untuk memutar
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Gambar 3.8 Tampilan saat menggeser dan memutar komponen

Adapun langkah untuk menghapus komponen adalah
sebagai berikut :

1. Klik icon Delete
2. Pilih komponen yang akan dihapus
3. Klik kiri, maka komponen akan terhapus
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Gambar 3.9 Tampilan untuk menghapus  komponen

3.7 Menggunakan Perintah Group

Perintah group berguna saat akan memindahkan atau
menyalin seluruh maupun sebagian komponen pada
rangkaian schematic yang dipilih. Adapun langkahnya
adalah sebagai berikut :

1. Klik icon Group
2. Klik kiri + tahan mouse sampai semua komponen

yang akan di-group terpilih (lihat gambar 3.10)
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3. Klik kanan , Move Group kalau mau
memindahkan semua rangkaian schematic



Gambar 3.10 Tampilan rangkaian saat menyeleksi dengan
menggunakan perintah Group

3.8 Menggunakan Perintah Net

Perintah net sama halnya dengan line, perbedaannya
ketika mengunakan net, maka pada perpotongan jalur
yang terhubung akan otomatis membentuk junction,
berbeda dengan line yang harus membuat junction
manual. Lihat gambar 3.11
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Gambar 3.11 Tampilan penggunaan perintah net

Untuk menggunakan perintah net lakukan langkah
sebagai berikut :

1. Klik icon net
2. Klik ujung kaki komponen, lalu sambungkan

ke ujung kaki komponen yang lainnya
sehingga membentuk rangkaian yang
diinginkan

Contoh rangkaian utuh hasil perintah net
terdapat pada gambar 3.12:

Perintah LinePerintah Net

junction
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Gambar 3.12 menghubungkan komponen dengan penggunaan
perintah net

3.9 Menggunakan ERC (Electrical Rule
Check)

ERC merupakan fasilitas untuk memeriksa apakah ada
jalur yang error pada skema rangkaian, misalnya jalur
tidak tersambung ke komponen, ada jalur yang short
(terhubung singkat), dll. Langkahnya adalah sebagai
berikut :

1. Klik icon ERC (lihat langkah 3.13)
2. Perhatikan tampilan popup windows. Kalau

tidak ada error berarti rangkaian schematic
sudah benar.

3. Selain pesan error, ada juga pesan warning,
biasanya pesan warning ini jika komponen
belum diberi nilai seperti tampak pada
gambar 3.13
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4. Solusinya jika muncul pesan error, maka kita
harus mengecek skema rangkaian apakah ada
yang masih tidak terhubung antara komponen
dengan rangkaian atau ada kesalahan lain, dan
jika terdapat pesan warning, maka klik part
yang terdapat pesan warning-nya kemudian
beri nilai komponennya, jika pesannya seperti
pada gambar 2.13.

5. Pesan warning bisa saja diabaikan jika kita
tidak menuntut ketelitian nilai komponen.

Gambar 3.13 Mengecek rangkaian  dengan penggunaan perintah
ERC
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3.10. Menampilkan dan menyeting Grid

Grid diperlukan baik pada schematic diagram
maupun pada board diagram, fungsinya sebagai alat
bantu untuk menempatkan komponen/layout secara
mudah dan enak dipandang penyusunannya.

Untuk menampilkan dan menyeting grid lakukan
langkah sebagai berikut :

1. Tekan F6 untuk langsung memunculkan grid
tanpa menyetingnya, atau;

2. Tekan icon grid seperti gambar 3.14A
3. Setting di jendela popup, lalu setting

parameter sebagai berikut :
Display : On
Style : Line/Dots (lihat perbedaannya setelah
menakan OK)
Size : 1mm (atau coba ukuran lain) lalu tekan
OK. Amati perubahan yang terjadi.

A B

Gambar 3.14 Menampilkan dan Menyeting grid
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3.11 Shortcut yang sering digunakan :

1. F6 : Mengaktifkan/me-non-aktifkan GRID
2. F3 : ZOOM IN
3. F4 : ZOOM OUT
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BAB 4

PEMBUATAN SKEMA RANGKAIAN
DENGAN SCHEMATIC DIAGRAM

4.1. Langkah Pembuatan Schematic
Diagram

1. Siapkan skema yang akan dibuat. Misalnya
kita akan membuat rangkaian bel sebagai
berikut :

Gambar 4.1 Rangkaian Bel Sepeda
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Keterangan Komponen Elektronika gambar 4.1

Resistor :
R1 = 27K
R2 = 68K

Kapasitor:
C1 = 100uF/12V
C2 = 0,02 uF
C3 = 50 uF/12V

Transistor:
TR1 = 2N 554
TR2 = 2N 554

Speaker:
2 inch

2. Buka EAGLE
3. Klik File>New Schematic
4. Klik File>Save
5. Buat folder baru dengan nama latihan
6. Beri nama file dengan nama

skema_bel_sepeda (lihat gambar 4.2)
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Gambar 4.2 Menyimpan File Schematic

1. Masukkan komponen Kapasitor dengan cara
Klik Edit>Add

2. Pilih RCL >(Resistors, Capasitors, Inductors)
3. Pilih CPOL-EU>CPOL-EUETR2 Lalu

klikdua kali >OK (Lihat gambar 5.3)



43

Gambar 4.3 Memasukkan komponen Polaritas Capasitor

4. Masukkan sebanyak tiga buah capasitor
(sesuai diagram kita butuh 3 capasitor) klik

icon stop untuk berhenti
memasukkan komponen.

Gambar 4.4 Memasukkan komponen Polaritas Capasitor
sebanyak 3 pcs

5. Selanjutnya memasukkan transistor dengan
cara Edit > Add

6. Pilih transistor tipe NPN dengan cara klik
Transistor>2N5038

7. Untuk memudahkan pencarian, anda bisa
mengetikan 2N5038 di kolom search (gambar
4.5a)

8. Klik dua kali komponen yang dipilih>OK

Catatan :

Mengetikkan 2n5038 sama dengan 2N5038,
artinya tidak case sensitive
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Gambar 4.5a Memasukkan pencarian di kolom search
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Gambar 4.5b Memasukkan symbol transistor

9. Selanjutnya memasukkan 2 buah resistor
dengan cara Edit > Add

10. Pilih RCL>R-EU (Gambar 4.6)
11. Pilih R-EU 0207/10 Klik dua kali

Gambar 4.6 Memasukkan symbol resistor

12. Selanjutnya memasukkan buzzer dan switch
13. Klik Edit>Add
14. Pilih Buzzer>AL11P (Lihat Gambar 4.6)
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Gambar 4.6  memasukkan symbol buzzer

15. Selanjutnya memasukkan saklar
16. Klik Add>Switch-Omron>31-XX (lihat

gambar 4.7)
17. Klik lalu klik dua kali.



47

Gambar 4.7  Memasukkan symbol saklar

Setelah lengkap semua komponen, langkah
selanjutnya memasukkan solpad. Mengapa solpad ini
diperlukan ? karena solpad nantinya akan dipakai buat
menempatkan terminal dari power supply ketika
rangkaian di-generate menjadi BOARD.
Caranya adalah sebagai berikut :

1. Klik Add>Solpad>LSP-10
2. Klik dua kali
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Gambar 4.8  Memasukkan symbol solpad

Setelah symbol solpad dimasukkan susunlah semua
komponen  sesuai dengan skema awal yang menjadi
acuan (lihat gambar 4.9b)



49

Gambar 4.9a Komponen sebelum disusun
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Gambar 4.9b Komponen setelah disusun

Gambar 4.10 Komponen setelah diberi jalur dengan Net

3. Untuk menghubungkan jalur antar komponen

gunakan icon net sehingga tampak
seperti gambar 4.10.

4. Berikan nilai setiap komponen dengan

menggunakan icon value
5. Edit nama komponen dengan menggunakan

icon name .
6. Jika ada nama dan keterangan komponen yang

tidak sesuai dengan gambar asal, gunakan icon

smash , kemudian klik komponen

yang akan diedit, lalu klik icon move
untuk menggeser nama komponen, atau tekan

icon delete untuk membuang sebagian
keterangan pada komponen.
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Jadi langkah menggunakan tombol smash
adalah sebagai berikut :

 Klik icon smash , klik

komponen, klik icon move , klik
keterangan komponen yang mau
digeser
Atau :

 Klik icon smash , klik

komponen, klik icon delete

Sehingga hasilnya menjadi seperti gambar
4.11

(a) (b)

Gambar 4.11 Nama komponen diedit posisinya menggunakan fasilitas
smash (a) sebelum diedit (b) sesudah diedit.

7. Schematic Diagram selesai (lihat gambar
4.12)
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Gambar 4.12 Hasil akhir schematic diagram

8. Langkah selanjutnya, setelah skema selesai
adalah mengecek rangkaian dari kemungkinan
error dengan cara menekan icon ERC
hasilnya akan tampak seperti pada gambar
4.13
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Gambar 4.13 Hasil pengecekan dengan ERC

9. Jika terdapat pesan warning, maka silahkan
cek warning-nya. Jika setiap komponen tidak
memiliki nilai maka beri nilai dengan

menggunakan icon value . Namun, jika
anda ingin mengabaikan value, silahkan tekan
button clear all.

10. Jika terdapat pesan error, maka perbaiki
skema, dimana letak error-nya.

4.2 Langkah Pembuatan Board Diagram

Setelah selesai membuat schematic diagram, kini
saatnya kita membuat board diagram dengan cara :

1. Klik File>Switch to Board
2. Muncul dialog seperti pada gambar 4.14 lalu

tekan Yes
3. Hasilnya seperti gambar 4.15
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Gambar 4.14 Dialog Membuat Board Diagram

Gambar 4.15 Board Diagram

4. Klik icon group pada toolbar untuk
menyeleksi semua komponen,

5. Klik icon move pada toolbar
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Gambar 4.15 Memindahkan komponen ke area PCB

6. Klik Kanan>Move : Group, pindahkan ke
area PCB (gambar 4.16)
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Gambar 4.16 Posisi komponen setelah dipindahkan

7. Susun ulang posisi komponen menggunakan

icon move sehingga hasilnya menjadi
gambar  4.17

8. Untuk memudahkan editing, tekan F6 untuk
memunculkan grid.

9. Tekan icon autorouter
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Gambar 4.17 Tampilan saat letak semua komponen disusun ulang manual

10. Maka akan muncul dialog seperti gambar 4.18
11. Pilih 1 Top : N/A dan pilih 16 Bottom : | , lalu

OK.
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Gambar 4.18 Dialog saat icon autorouter di klik

Keterangan :

 Jika anda akan mendesain PCB satu layer
(hanya bagian bawah saja, maka bagian
TOP dipilih N/A (not action).

 Untuk bagian bawah (Bottom), anda dapat
memilih model route sesuai dengan selera
anda.

12. Klik OK, maka akan muncul dialog seperti
pada gambar 4.19
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Gambar 4.18 Dialog saat icon autorouter di klik

13. Tekan Start
14. Tunggu sampai proses selesai, lalu setelah

selesai tekan button End Job
15. Lihat hasil autorouter seperti gambar 4.19

Sampai tahap ini, pembuatan PCB dianggap
selesai. Namun kadang user tidak cocok dengan
hasil autorouter, maka untuk lebih
mengoptimalkan fasilitas eagle dalam mendesain
PCB, silahkan lanjutkan mempraktekan sub bab
berikutnya yaitu 4.3 Mempercantik tampilan PCB.
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Gambar 4.19 Layout PCB hasil perintah autorouter
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4.3 Mempercantik tampilan PCB

4.3.1.Menggunakan fasilitas RIPUP dan ROUTE

Hasil layout PCB menggunakan fasilitas autorouter,
kadang kurang sesuai dengan yang diingikan oleh kita,
oleh sebab itu EAGLE menyediakan fasilitas RIPUP
(lihat kembali penjelasan RIPUP pada gambar
toolbar). Setelah jalur dikembalikan ke semula dengan
RIPUP, maka kita dapat mengedit jalur pada PCB
dengan menggunakan fasilitas ROUTE.

Untuk memahami bagaimana RIPUP dan ROUTE ini
digunakan ikuti langkah berikut :

1. Klik icon Ripup pada toolbar
2. Klik jalur yang akan di-Ripup (gambar 4.20)

Gambar 4.19 Memilih jalur yang akan di-Ripup

Jalur yang
akan di-
Ripup
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Gambar 4.20 Jalur setelah dilakukan di-Ripup

3. Selanjutnya kita akan membuat jalur
hubungan antar komponen versi kita,

langkahnya adalah klik icon route
pada toolbar.

4. Buatlah route sesuai dengan selera Anda.
Contoh hasil route manual dapat dilihat pada
gambar 4.21
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Gambar 4.21 Jalur setelah dilakukan perubahan jalur manual
dengan  perintah route

5. Anda bisa meneruskan jalur lainnya dengan
menggunakan perintah RIPUP dan ROUTE.

6. Jika sudah selesai, hasilnya tampak seperti
gambar 4.24
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Gambar 4.23. Perbedaan penggunaan fasilitas width
untuk perubahan ukuran jalur

Width = 0.016

Width = 0.024
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Gambar 4.24 Layout PCB setelah di-routing ulang secara manual.

Catatan :
Membuat routing (jalur PCB) selain fungsi juga
melibatkan aspek seni. Seni disini artinya anda
bisa berkreasi membentuk jalur-jalur hubungan
antar komponen agar tampak rapi dan menarik.
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Selamat Berkreasi !

4.3.2.Menggunakan fasilitas POLYGON dan
RATSNEST

Polygon biasanya digunakan untuk membuat outline
PCB. Setelah dibuat outline, baru digunakan fasilitas
Rastnest untuk membuat blok pada PCB. Supaya lebih
jelas ikuti langkahya sbb :

1. Klik icon Polygon
2. Buat kotak persegi melingkari semua komponen

(gambar 4.25)

Gambar 4.25 Menggunakan Polygon untuk membuat outline
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3. Klik icon ratsnest maka
hasilnya akan tampak seperti gambar 4.26

Gambar 4.26 Hasil PCB setelah menggunakan Ratsnest
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Catatan :
Jika  jarak blok dengan jalur antar komponen terlalu
jauh atau sebaliknya, maka anda dapat mengeditnya
dengan cara Klik kanan pada polygon yang sudah
diberikan rastnest (gambar 4.27) pilih properties

Gambar 4.27 Mengedit ratsnest dengan properties

Pada menu properties ini, kita bisa mengatur jarak
blok dengan jalur, atau pola blok-nya (lihat gambar
4.28)
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Gambar 4.28 Mengedit isolate pada proeprties polygon

Silahkan pilih dan edit :

 Polygon Pour : untuk jenis blok polygon-nya
 Spacing : akan berfungsi ketika anda memilih

model Polygon Pour jenis hatch.

 Isolate : untuk mententukan jarak blok dengan
jalur penghubung komponen.

Lihat gambar 4.29 ketika kita memilih Polygon Pour
jenis hatch.

pilih

pilih
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Gambar 4.29 Hasil PCB dengan Polygon Pour jenis hatch

4.4 Mencetak Board Diagram

Untuk mencetak Board Diagram lakukanlah
langkah sebagai berikut :

1. Pilih bagian mana saja yang mau di
tampilkan dan dicetak terlebih dahulu
(misalnya pilih bagian bawah
PCB/jalurnya saja)

2. Klik View>Layer Setting (Gambar 4.30)
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Gambar 4.30 Mengubah Layer Setting

3. Supaya mudah, hilangkan sementara tampilan
PCB di layar dengan acara Klik None>Apply
di Display ( Gambar 4.31)
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Gambar 4.31 Me-nonaktifkan sementara tampilan semua layer

4. Lalu klik Bottom dan Pads > Apply>OK
sehingga tampil seperti gambar 4.31

5. Klik File>Print
6. Lakukan setting seperti pada gambar 5.21

kalau komputer anda belum di-install printer
(boleh coba-coba setting lain), jadi file diubah
dulu menjadi format *.PDF

7. Browse lokasi file pdf tersebut, lalu cetak di
printer.

8. Selesai!
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BAB V

PEMBUATAN SKEMA PCB DENGAN
BOARD EDITOR

Pembuatan skema PCB dengan board editor bisa
dilakukan dengan dua cara :

1. Mendesain rangkaian terlebih dahulu di
schematic editor kemudian memakai fasilitas
switch to board. Langkah ini sudah dibahas
pada bab IV

2. Mendesain rangkaian langsung di board
editor, namun cara ini memerlukan
pengalaman dan pemahaman tentang ukuran
dan jenis komponen, karena kita tidak bisa
menempatkan langsung komponen seperti
halnya di schematic editor

Pada bab ini akan dibahas cara mendesain PCB
langsung di board editor (cara kedua). Mari kita mulai
dari rangkaian sederhana. Misalnya power supply.

Ikuti langkahnya sebagai berikut :

1. Buat skema rangkaian power supply yang akan
dibuat, bisa dibuat di kertas secara manual atau
mencari melalui internet (gambar 5.1)
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Gambar 5.1 Contoh Skema Power Supply

2. List komponen yang diperlukan (lihat gambar)
3. Buka EAGLE
4. Klik New>Board

Gambar 5.2 Memulai membuat Board

5. Tekan F6 untuk menampilkan grid
Tujuan menampiklan grid untuk
mempermudah menempatkan komponen
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6. Klik icon
7. Pilih Trafo

8. Tempatkan di area kerja

Catatan :
Pastikan penempatan komponen tidak diluar
area yang diijinkan. Sebagai acuan, Klik icon

Dimension , lalu klik layer
dimension (gambar 5.3)
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Gambar 5.3 Memilih layer dimension

9. Lalu buat ukuran board (lihat gambar 5.4)
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Gambar 5.4 Membuat area board untuk penempatan komponen

10. Selanjutnya tambahkan komponen bridge
rectifier

11. Tambahkan electrolytic capacitor

12. Tambahkan IC voltage regulator 7812

Batas area
penempatan
komponen
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13. Tambahkan hole pad

14. Setelah lengkap....pastikan tata letak komponen
sebagai berikut :

Gambar 5.5 Menempatkan komponen pada area board

Langkah selanjutnya adalah menyambungkan
kaki antar komponen sesuai dengan skema
yang sudah ada.

Catatan :
Menyambungkan komponen bisa dilakukan
dengan dua cara.
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1. Cara pertama dengan menggunakan

fasilitas signal, (gunakan
icon signal) kemudian hubungkan kaki
antar komponen, pakai fasilitas autorouter.
S elesai ! (lihat pembahasan dibawah)

2. Cara kedua menggunakan fasilitas wire

(gunakan icon Wire) kemudian
hubungkan antar kaki dengan cara route
manual. Selesai!

Silahkan anda mau pilih cara yang mana !

5.1 Langkah menghubungkan komponen dengan
cara pertama

1. Klik icon Signal
2. Sambungkan setiap kaki mengikuti skema

sampai seperti gambar  5.6
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Gambar 5.6 Menyambungkan kaki antar komponen
dengan fasilitas Signal

3. Klik Autorouter (lihat di bab IV cara
menggunakan autorouter)

4. Selesai (gambar 5.7) !

Gambar 5.7 Hasil akhir PCB setelah menggunakan
fasilitas autorouter.
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5.2 Langkah menghubungkan komponen dengan
cara kedua

1. Klik icon Wire
2. Klik layer Bottom (pastikan layer bottom

aktif)
3. Hubungkan antar kaki seperti anda melakukan

manual routing. Selesai !

Gambar 5.8 Menggunakan fasilitas Wire untuk
menghubungkan kaki antar komponen

Klik
wire

Klik
Bottom
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BAB VI
PEMBUATAN CUSTOM LIBRARY

6.1  Tujuan
Custom library dibuat ketika kita memerlukan
komponen elektronika yang belum masuk kedalam
library EAGLE. Software ini memberikan keleluasaan
terhadap user-nya untuk mendesain sendiri komponen
yang kita inginkan.

6.2  Langkah Pembuatan
Sebelum mengetahui langkah-langkah pembuatan
library baru pada EAGLE, gambar 6.1 menunjukan
hirarki setiap komponen elektronika dalam library
EAGLE.

Gambar 6.1 Hirarki Library pada EAGLE

Library File
*.lbr

Device File
*.lbr

Package File
*.pac

Symbol File
*.sym

…Komponen Lain
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Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah sebagai berikut :

1. Buka EAGLE
2. Buat library baru dengan cara klik File>New

>Library
3. Simpan library dengan nama “coba.lbr”

Gambar 6.2  Memulai membuat library

Setelah itu maka akan muncul jendela library seperti
pada gambar 6.3.
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Gambar 6.3  Jendela Library

Setelah muncul jendela library, lakukan langkah
sebagai berikut :

1. Klik Library>Device (Lihat gambar 4.4)
2. Beri nama COBADEVICE, klik OK>Yes

(Lihat gambar 6.5)
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Gambar 6.4  Membuat Device

Gambar 6.5  Jendela popup untuk memberi nama device
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Setelah membuat device, selanjutnya adalah membuat
Package dengan langkah sebagai berikut :

1. Klik Library>Package (Lihat gambar  4.6)
2. Beri nama COBAPACKAGE, klik OK>Yes

(Lihat gambar 4.7)

Gambar 6.6  Membuat Package

Gambar 6.7  Jendela popup untuk memberi nama package
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Setelah membuat package, selanjutnya membuat
symbol dengan langkah sebagai berikut :

1. Klik Library>Symbol (Lihat gambar 4.8)
2. Beri nama COBASYMBOL>OK (Lihat

gambar 4.9)

Gambar 6.8 Membuat Symbol
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Gambar 6.9  Jendela popup untuk memberi nama symbol

Setelah semua langkah selesai, tahap berikutnya
adalah mendesain komponen pada jendela symbol.
Lakukan langkah sebagai berikut :

1. Close Program EAGLE.
2. Bukalah file coba.lbr dengan cara :
- Buka Program EAGLE
- Klik File>Open>Library
- Cari nama file coba.lbr

Gambar 6.10 Jendela coba .lbr ketika dibuka

3. Setelah terbuka, klik Library>Symbol lalu
COBASYMBOL klik OK.

4. Mulai mendesain komponen dengan cara :
- Klik icon pin (lihat gambar 6.11)

Dalam diktat ini kita akan membuat switch 3
way/posisi (lihat gambar 6.12)

- Gunakan pin, wire dan text untuk membuat
gambar seperti 6.13

- Untuk mengubah layer aktif, lihat gambar 6.14
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Gambar 6.11 icon pin pada jendela symbol

Gambar 6.12 contoh symbol komponen switch yang akan
dibuat

Pin tool

Text tool

Wire tool

Buat menggunakan text tool,
pastikan layer yang aktif di layer
name untuk membuat >NAME
dan value untuk membuat
>VALUE

Cara mengubah layer lihat  gambar
6.12a

Buat menggunakan pin tool,

pastikan sub menu
Direction (gambar 6.12)  yang
terpilih adalah pas.

Buat menggunakan wire tool

Buat mark titik
tumpu/acuan komponen
dengan cara Klik
View>Mark

Buat menggunakan Wire
tool
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Gambar 6.12a icon dan pilihan mengubah layer yang aktif

Setelah symbol komponen selesai dibuat,
langkah berikutnya adalah membuat package.
Lakukan langkah sebagai berikut :
1. Klik Library>Package
2. Buka file COBAPACKAGE>OK
3. Buatlah gambar seperti 6.13

Klik untuk memilih layer
yang aktif>Apply>OK

Buat menggunakan wire tool
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Gambar 6.13 package switch

Setelah symbol dan package selesai, saatnya kita
menghubungkan keduanya menggunakan fasilitas
device, langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pastikan jendela library coba.lbr masih aktif.
2. Klik Menu Library>device
3. Buka file COBADEVICE>OK
4. Klik Edit>Add
5. Klik file COBASYMBOL>OK (lihat gambar

6.14)

Pad tool

Wire tool

Text tool

Buat menggunakan text tool,
pastikan layer yang aktif di layer
tname untuk membuat >name
dan tvalue untuk membuat >value

Buat menggunakan pad tool,

pada saat diklik, maka sub menu pad
tool aktif untuk memilih jenis pad
(lihat gambar dibawah)
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Gambar 6.14  Add COBASYMBOL

Selanjutnya klik New >Pilih
COBAPACKAGE> OK

Gambar 6.15 Menambahkan package

Langkah menghubungkan antara symbol dengan
package adalah dengan cara sbb :

1. Klik Connect (lihat gambar 6.16)

Klik connect untuk
menghubungkan symbol
dengan package
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2. Setelah muncul jendela Connect, Lakukan
langkah berikutnya (Lihat gambar 6.16)

Gambar 6.16 Menghubungkan pin (symbol) dengan pad (package)

3. Selesai, komponen siap digunakan.

Supaya muncul di library, lakukan langkah sebagai
berikut :

1. Tutup EAGLE, kemudian buka kembali
2. Buat/buka file schematic
3. Klik Library>Update…
4. Buka file coba.lbr>OK (Gambar 6.17)

Klik connect untuk
menghubungkan pin dengan
pad, lalu tekan OK
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Gambar 6.17 Update library



95

TENTANG PENULIS :

Deni Kurnia

Merupakan alumni Elektro IKIP Bandung dan
ITB. Sejak tahun 2001 aktif sebagai R&D di
beberapa perusahaan elektronika. Mulai tahun
2013 aktif sebagai dosen tetap di jurusan
Mekatronika Politeknik Enjinering Indorama-
Purwakarta.

Selain menyusun buku “ Belajar Sendiri Desain
Skema dan PCB dengan EAGLE Layout Editor” ,
buku lain yang sedang disusun saat ini adalah :
“Mudah Memahami Arduino dan aplikasinya”
dan “ Membuat Game dengan Unity 3D Engine”.


